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Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik 

Nationellt ledande och  
internationellt respekterad 

Tillämpad fysik och elektronik bedriver forskning inom energiteknik och elektro- och systemteknik samt  

ansvarar för åtta program inom grundutbildningen. Institutionen är värd för två centrumbildningar och 

medverkar i ett flertal större projekt. Institutionen har cirka 630 helårsstudenter och drygt 90 medarbetare 

varav cirka 20 är doktorander. 

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har under de senaste verksamhetsåren arbetat med att 
strukturera och samla institutionens forskning under två huvudområden, energiteknik och elektro- och 
systemteknik, där det senare området stärkts upp via tillsättning av två professurer.  Stora delar av 
institutionens forskningsområden är idag starka, håller hög vetenskaplig kvalitet och är nationellt och 
internationellt konkurrenskraftiga medan andra delar behöver stärkas ytterligare. 
 
Institutionen bedriver utbildning på grund- och avancerad nivå inom teknikområdena maskin-, energi-, bygg- 

medieteknik och elektronik och ansvarar för åtta av fakultetens utbildningsprogram (figur 1). En stor utmaning 

för institutionen är att uppnå tillräckligt stor volym av både undervisning och forskning, för att kunna 

säkerställa att lärare kan ha olika tyngd i de två verksamheterna över tid. En ökad samverkan mellan 

grundutbildning och forskning, både på det organisatoriska planet och inom kärnverksamheten, gör att 

institutionen kan erbjuda varierande arbetsuppgifter som kan bidra till en bättre arbetsmiljö och stödja 

institutionens verksamhetsutveckling, främja hög kvalitet och skapa kreativitet och nytänkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Institutionens två forskningsområden, energi- respektive elektro- och systemteknik, som överbryggar 

grundutbildningens utbildningsområden som består av 8 program samt ett flertal fristående kurser.  
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1. Det goda och effektiva universitetet 

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har högt kvalificerade 

medarbetare och studenter och vår verksamhet genomsyras av lika villkor 

och hållbar utveckling 

Introduktion: 
Institutionen byggs och utvecklas av dess medarbetare och studenter. Våra medarbetare är fakultetens 
främsta resurs och dess hälsa och välbefinnande är centrala faktorer för framgång. För att ha en välfungerande 
verksamhet och medarbetare med hög kompetens är det viktigt att våra medarbetare får adekvata resurser 
och möjlighet till kompetensutveckling.  

 

 
Analys: 
Analys av den senaste medarbetarundersökningen (2018) gav underlag för teman som bearbetats på 
institutionsdagar. En prioriteringsmatris lyfte fram områden som bör bearbetas för att höja nivån på den 
upplevda arbetsmiljön. Framför allt var det arbetsbelastning, vision, kommunikation samt närhet till ledning 
som adresserades. Institutionen ska systematiskt arbeta med förbättringsåtgärder för att höja den upplevda 
arbetsmiljön. Vidare ska Institutionen verka för en inkluderande miljö som är diversifierat både vad gäller 
kunskaper, kön och etnicitet. Studentenkäter och nära samarbete med studentkåren är ett led i att fånga upp 
arbetsmiljön för studenterna. Även kvalitetamanuenser som är kopplade mot de grundutbildningsprogram som 
TFE ansvarar för fungerar som en länk mellan institution och studenter. Det centralt initierade 
värdegrundsarbetet har fått, och kommer även fortsatt att ges, ett stort utrymme i dialogen med 
medarbetarna för att ge oss möjligheten att skapa en arbetsplats där alla medarbetare trivs och känner 
delaktighet. Institutionen kommer också fortsättningsvis, liksom tidigare, uppmuntra till fysiska och sociala 
aktiviteter för att främja hälsan som vi anser är viktig för en arbetsplats fri från trakasserier och ohälsa. 
 

Ur Fakultetens VP: 

Mål 1: Fakulteten har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för både studenter och 
anställda  

 

Strategier: 

 Institutionen ska arbeta med statens värdegrund. 

 Alla institutionens medarbetare ska ha en arbetssituation som främjar både fysisk, psykisk och 
social hälsa. 

 Institutionen ska arbeta för att alla medarbetare ska ha goda möjligheter till kompetensutveckling 
och att kunna göra karriär. 

 Institutionen ska verka för att administrativa system som finns och implementeras ska ha god 
funktionalitet och underlätta för verksamheten. 
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Analys: 
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik utbildar både högskoleingenjörer och civilingenjörer inom 

områden som är starkt efterfrågade av industrin. Det avspeglas både i att det är utmanande att rekrytera 

doktorander till institutionens forskarutbildning och svårt att rekrytera forskarutbildade lärare. Vissa 

utbildningar kräver även att lärarna har god insyn i svensk standard och kan kommunicera på svenska vilket 

avsevärt minskar rekryteringsunderlaget. Vid rekryteringar ska TFE bearbeta både nationella och 

internationella nätverk för att sprida utlysningar. För att marknadsföra de forsknings- och utbildningsmiljöer 

som bedrivs vid TFE ska man verka för att aktiviteter inom kärnverksamheterna kommuniceras både internt och 

externt.  

 

TFE:s strategier: 

 Institutionen ska systematiskt arbeta med förbättringsåtgärder för att höja den upplevda 
arbetsmiljön. 

 Institutionen ska arbeta med statens värdegrund. 

 Institutionen ska verka för en inkluderande miljö som är diversifierat både vad gäller kunskaper, 
kön och etnicitet. 

 Studentenkäter via kåren och kvalitetsamanuenser vid TFE ska fånga upp arbetsmiljöförbättrande 
åtgärder för studenterna.  

 Institutionen ska verka för en funktionell och effektiv administration.  

 Institutionen kommer fortsättningsvis, liksom tidigare, uppmuntra till fysiska och sociala 
aktiviteter för att främja hälsan som vi anser är viktig för en arbetsplats fri från trakasserier och 
ohälsa. 

 

 

INDIKATORER (från Fakultetens VP): 

 Antal underrepresenterade grupper som är sökande till fakultetens utbildningar och till 
utlysta anställningar 

 Indexområdet Arbetsklimat i Nöjdmedarbetare index 2022 

 Indexområdet Ledarskap i Nöjdmedarbetare index 2022 

Ur Fakultetens VP: 

Mål 2: Fakulteten har många högt kvalificerade sökande till sina utbildningar och 
anställningar 

 

Strategier: 

 Fakulteten ska verka för att öka intresset och attraktionskraften för sina utbildningar och sin 
forskning. 

 Fakulteten ska verka för att underlätta rekrytering av högt kvalificerade studenter och 
medarbetare oavsett bakgrund 

 Fakulteten ska verka för att bostadsfrågan inte försvårar rekryteringsarbetet 
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Analys: 
Samhället står under de närmaste årtiondena inför en genomgripande omställning. Ingenjörs- och 

Teknikvetenskapliga framsteg, liksom tillämpningen av nya metoder och beprövad erfarenhet inom 

ingenjörsyrket är nyckelkomponenter i genomförandet av denna historiskt omvälvande omställning 

till ett hållbart samhälle. TFE har under ett tiotal år tagit ansvar för kurser i hållbar utveckling för 

fakultetens civilingenjörsstudenter och är aktiv part i fakultetens nya kursupplägg.  

Den nödvändiga globala omställning som mänskligheten står inför ställer stora krav på forskarna att 

ta fram ny kunskap om användningen av jordens resurser, ekonomisk utveckling, levnadsstandard 

och livsvillkor. Förenande utmaningar för institutionens forskning och utbildning inom energiteknik 

och elektro- och systemteknik består bland annat av utveckling av ny kunskap för att förbättra 

dagens teknologier, samt att finna helt nya lösningar.  

Det som utmärker forskningen vid TFE är att den är teknisk. Det innebär att den har en nära 

koppling till identifierade avnämare och deras behov av utveckling av kunskap som förbättrar deras 

konkurrenskraft i olika bemärkelser. Institutionens forskning i energiteknik handlar om tillförsel, 

omvandling, distribution och användning av energi. Inom forskningen i elektro- och systemteknik 

arbetar institutionen med signalbehandling med inriktning mot gränssnittet människa-maskin, samt 

medieteknik där frågeställningarna handlar om hur signalerna ska behandlas så de blir robusta. 

Kunskap om hållbar utveckling kan sammanfläta verksamheten.  

TFE:s strategier: 

 Institutionen ska använda både nationella och internationella nätverk för att sprida information 
om utlysningar. 

 För att marknadsföra miljöerna vid TFE ska man verka för att aktiviteter inom 
kärnverksamheterna kommuniceras både internt och extern. 

 

INDIKATORER (från Fakultetens VP): 

 Antal underrepresenterade grupper som är sökande till institutionens utbildningar. 

 Antal sökande till institutionens utlysta anställningar. 

 Andel läraranställningar som efter utlysning och intervjuer i anställningskommittén resulterar 
i minst tre rangordnade sökande, varav minst två är externt sökande och minst en är av 
underrepresenterat kön. 

 Andelen sökande från underrepresenterade grupper/kön 

 Andelen kvinnor bland nya professorer. 

Ur Fakultetens VP: 

Mål 3: Hållbar utveckling och klimattänkande avspeglas i fakultetens samtliga 
verksamheter 

 

Strategier: 

 Fakulteten ska arbeta för att minska sitt klimatavtryck 

 Fakulteten ska arbeta för att tydliggöra och öka inslagen av hållbar utveckling i sina utbildningar 
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Undervisning för hållbar utveckling skiljer sig i vissa avseenden från natur- och teknikvetenskalig 

undervisning. En sådan särskiljande aspekt är att undervisning för hållbar utveckling i högre grad är 

normativ. Undervisningen vill inte bara utveckla kunskaper och färdigheter utan också attityder och 

värderingar. Ytterst handlar det om en beredskap att handla i linje med en hållbar utveckling och 

med ett generationsöverskridande perspektiv. I detta ligger också att undervisningen i högre grad 

än ordinarie ingenjörsutbildning bygger på tvärvetenskap, helhetssyn och integration samt aktiva 

och deltagande lärandeformer. 

Institutionens verksamhet ska genomsyras av det integrerade tanke- och synsätt på hållbar 

utveckling som Agenda 2030 utgör. Direkta klimatavtryck ska minskas genom att i högre grad 

använda sig av resfria möten och därmed minska institutionens klimatavtryck.  

För att stödja utvecklingen mot ökad andel resfria möten arbetar institutionen för en ökad 

tillgänglighet till konferensrum med modern teknisk utrustning. Institutionen har bl.a 2018/19 

investerat i ett konferensrum anpassat för webbaserade möten. 

 

  

TFE:s strategier: 

 Institutionen ska arbeta för att tydliggöra och öka inslagen av hållbar utveckling i sina 
utbildningar.  

 Institutionen ska arbeta för att tydliggöra och öka inslagen av hållbar utveckling i sin forskning. 

 Institutionen ska arbeta för att minska sitt klimatavtryck.Institutionen ska arbeta  för en ökad 
tillgänglighet till konferensrum med modern teknisk utrustning. 

 

INDIKATORER (från Fakultetens VP): 

 Antal bokade flygresor 

 Andel kurser med innehåll riktat mot hållbar utveckling 
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2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Introduktion: 

En stark forsknings- och utbildningsmiljö vid universitet fyller en viktig roll i att stärka regionen samtidigt som 

regionen fyller en viktig roll i att forskning och utbildning blir mer excellent och större i volym. Samverkan 

mellan regionen och universitetet är således ömsesidigt stärkande och här är TFE ett föredöme. Institutionens 

utbildningsverksamhet på grundnivå utgörs i huvudsak av två civilingenjörsprogram, fem 

högskoleingenjörsprogram och ett masterprogram där alla program har en väl utvecklad samverkan med 

industrin. Tillsammans med ett antal fristående kurser sker också en stor utbildningsverksamhet inom de 

institutionsöverskridande kurserna ”Teknik för hållbar utveckling” och ”Projektledning”. De senaste åren har 

institutionen producerat ca 630 HST vilket utgör 21% av fakultetens utbildningsplatser.  

 

 

Analys:  

Företag, offentlig sektor och civilsamhälle står inför stora utmaningar som bl.a. kommer kräva omfattande och 

framgångsrik digitalisering. Samtidigt kan konstateras att stora delar av vårt samhälle har svårt att digitalisera i 

den takt och med den kvalitet som fordras. Trots den pågående digitaliseringen och stor efterfrågan på IT-

personal har Västerbotten ännu inte kommit upp i riksgenomsnittet vad gäller antal sysselsatta inom teknik/It-

företag. Drygt 7 800 personer är verksamma inom IT-branschen i Västerbotten vilket motsvarar 6% av den 

totala andelen sysselsatta där riksgenomsnittet är 8,7%.  

EU’s medlemsstater har poängterat behovet av dels fungerande digitala innovationsknutpunkter (ofta 

benämnda Digitala InnovationsHubbar) dels stärkt kompetens inom ett antal utvalda teknikområden såsom 

IoT, robotik, AI och 5G. Institutionens kärnverksamhet och våra pågående strategiska satsningar ligger helt i 

linje med  dessa teknikområden. Som exempel har arbetet på institutionen stort fokus på strategiska 

rekryteringar för att stärka både djup och bredd inom våra två forskningsområden som därmed kan utgöra en 

viktig grund för inrättande av ett nytt civilingenjörsprogram.  

TFE planerar att under 2020 starta en förstudie med mål att utveckla en ansökan till fakulteten om ett nytt 

civilingenjörsprogram.  

 

Ur Fakultetens VP 

Mål 4:  Fakultetens utbildningsprogram ska vara attraktiva och hålla hög kvalitet 

Strategier: 

 Fakulteten ska implementera universitetets kvalitetssystem för utbildning 

 Fakulteten ska verka för att lärarna ges såväl goda möjligheter till kompetensutveckling knuten 

till kvalitetssystemets sex perspektiv som ämnesmässiga, generiska och pedagogiska 

kompetenser 

 Fakulteten ska verka för att kurser, program och undervisningsformer utvecklas 

 Fakulteten ska uppdatera informationen till studenter utifrån ett lika villkorsperspektiv för 

breddad rekrytering 
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Figur 2: Ett nytt civilingenjörsprogram med inriktning mot inbyggda intelligenta system kan  stärka forskningsverksamheten med 

avseende på både mastersstudenter och forskarstudenter där mastersprogrammet mot robotik kan vara en gren.  

 
Institutionen arbetar med att säkerställa TFEs koppling mot universitetets kvalitetsperspektiv. 

Grundutbildningens Forskningsanknytningen har identifierats som ett område som TFE behöver stärka och 

under de senaste två åren har institutionen rekryterat två professorer, en med inriktningar mot ”teknik för 

autonoma system” och en med inriktning mot ”inbyggda intelligenta system”. Det har stärkt upp miljön mot 

Elektro- och systemteknik och en strategi för att öka antalet IT-kunniga och samtidigt stärka balansen mellan 

forskning och grundutbildning är att verka för att ett nytt civilingenjörsprogram inom inbyggda intelligenta 

system startar, figur 2. För att ytterligare stärka forskningsanknytningen till grundutbildningen uppmuntrar 

Institutionen all personal att delta i båda kärnverksamheterna. Institutionen stödjer och uppmuntrar personal 

att meritera sig pedagogiskt och understryker även att det är viktigt att doktorander meriterar sig pedagogiskt 

bl.a. genom att delta i undervisning.  

TFE har inte lyckats tillsätta ett utlyst lektorat mot byggteknik. En strategisk rekrytering som stärker 

forskningsöverbyggnaden är att utlysa en professur med inriktning mot digital byggproduktion. Ämnet har även 

beröringspunkter mot både energi och elektro- och systemteknik, se kap. 5 Kompetensförsörjningsplan. 

I begreppet internationalisering ingår bl.a. antalet in- och utresande studenter, seminarier, internationella 

lärare och gästföreläsare samt internationella projektgrupper. Vid institutionen finns ett flertal internationella 

lärare och andelen förväntas öka under den generationsväxling institutionen genomgår. (Under 2019 har bl.a. 

två gästprofessorer, från Kina respektive Danmark, rekryterats). Institutionen avser uppmuntra personalen till 

lärarutbyten via t.ex. Erasmus+ eller olika former av sabbaticals samt öka antalet kurser som institutionen ger 

på engelska för att möjliggöra ökad internationalisering. Vidare så kommer TFE under 2020 att arbeta för att 

öka antalet samverkansavtal med internationella universitet via Erasmus+ och/eller MoU.  

 

Jämställdhet är en ständigt aktuell frågeställning då teknik- och ingenjörsutbildningar traditionellt haft en stor 

andel manliga sökande vilket också avspeglas i personalstrukturen som till största delen består av män (75%). 

En orsak till situationen har varit att de yrken som inryms inom teknikområden kräver högskoleutbildning och 

att det historiskt har varit en ojämn fördelning mellan män och kvinnor som ansökt till teknikutbildningarna. Av 

alla ämnen är det endast inriktningen naturvetenskap, matematik och data som har en jämn könsfördelning 

(44,6% kvinnor och 55,4% män). Teknik och tillverkning har fortfarande en övervikt av män (66,8% män 
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respektive 33,8% kvinnor), men andelen kvinnor har ökat stadigt sedan 70-talet (10%). Institutionen stödjer 

initiativ som riktar sig mot att fler kvinnor söker sig till TFEs  programutbud (som t.ex beskrivning av program 

och kurser). Förutom en ökad jämställdhet avses även söktrycket på institutionens program och kurser öka. 

Vidare ska Institutionen tillgodogöra sig kvinnliga forskare, lärare och studenter som goda exempel/språkrör i 

de aktiviteter som åsyftar rekrytera studenter.  

Institutionens samverkan och arbetslivsanknytning är välutvecklad så till vida att nära samtliga 
programstudenter (96%) genomför sina examensarbeten i samverkan med industrin och de flesta program har, 
förutom ett programråd, också ett branschråd där de direkta kopplingarna mellan våra utbildningar och 
industrin avhandlas. Vidare finns så kallade CO-OP-kurser på tre av våra högskoleprogram där studenter får 
genomföra projekt i industrin. Under kommande år så ska denna samverkan vidmakthållas och förstärkas, bl.a. 
genom att adjungera ett antal lärare från näringslivet. 
 
Institutionen har under en längre tid varit värd för den fakultetsgemensamma kursen ”Teknik för hållbar 

utveckling”, en kurs som de flesta av fakultetens civilingenjörsstudenter går. Från våren 2020 ger TFE den 

nyutvecklade kursen ”Hållbar utveckling för ingenjörer” i samarbete med EMG som kommer att läggas in i 

blockschemat för fakultetens civilingenjörsprogram. Många av TFEs program och kurser har också ett direkt 

eller indirekt samband med hur samhället ska ställas om i hållbar riktning. Vid institutionen ska kurser och 

program inventeras för att tydliggöra den koppling som finns till hållbar utveckling och explicit beskriva detta i 

kursplaner och examensbeskrivningar. 

Det finns ett stort mått av studentinflytande och studentcentrerat lärande vid institutionen. 

Utbildningsprogrammen har programråd där studentrepresentanter deltar och bidrar. Vidare har TFE sedan 

2017 anställt kvalitetsamanuenser vid alla program som indirekt ger ett ökat studentinflytande. Institutionen 

kommer verka för fortsatt stort studentinflytande. Vid institutionen finns sedan länge en tradition att utmana 

traditionella undervisningsformer för ökat studentcentrerat lärande. Kurser bedrivs ofta problembaserat enl. 

PBL eller med så kallat ”flipped classroom” metodik där många kurser har videoinspelade moment och 

använder moderna hjälpmedel. Under de närmaste åren kommer vi att fortsätta utveckla undervisningsformer 

för att spetsa våra utbildningar men också för att effektivisera det sätt som vi bedriver undervisningen på. TFE 

har ett flertal undervisande medarbetare som är utvärderade enligt pedagogiska meriteringssystemet där fem 

är bedömda excellenta och tre bedömda som meriterade lärare. Institutionen kommer uppmuntra 

medarbetare till pedagogiks meritering. 
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TFE:s strategier: 

 Institutionen uppmuntrar all personal att delta i båda kärnverksamheterna  

 Institutionen ska uppmuntra till pedagogiks meritering och understryker vikten  för doktorander 

att meritera sig pedagogiskt.  

 Institutionen ska verka för att ett nytt civilingenjörsprogram inom inbyggda intelligenta system 

startar  

 Institutionen avser uppmuntra personalen till lärarutbyten via t.ex. Erasmus+ eller olika former av 

sabbaticals. 

 Öka antalet kurser som institutionen ger på engelska för ökad internationalisering.  

 Institutionen ska utveckla en tydligare ansökningsprocedur för studenter som vill studera 

utomlands. 

 Institutionen ska arbeta för att sprida information om existerande avtal inom ex. Erasmus+ och 

MoU samt verka för att de upprätthålls/förnyas/förlängs.  

 Institutionen stödjer initiativ som riktar sig mot att fler kvinnor söker sig till TFEs  programutbud 

 Institutionen ska tillgodogöra sig kvinnliga forskare, lärare och studenter som goda 

exempel/språkrör i de aktiviteter som åsyftar rekrytera studenter. 

 samverkan med industrin och omgivande samhälle ska vidmakthållas och vidareutvecklas. 

 Institutionen ska stärka professionskompetensen genom att adjungera lärare från näringslivet 

 Vid Institutionen ska kurser och program inventeras för att tydliggöra den koppling som finns till 

hållbar utveckling. 

 Institutionen kommer verka för fortsatt stort studentinflytande. 

 Institutionen kommer uppmuntra medarbetare till pedagogiks meritering. 

  

INDIKATORER MÅL 4 (från Fakultetens VP): 

 Antal utnämnda meriterade och excellenta lärare 

 Antal lärare som åkt på lärarutbyte, vistats i företag eller vid annat lärosäte 

 Antal in- och utresande studenter (avtalsstudenter och s.k. free-movers) 

 Antal och andel lärare som är kvinnor 

 Andel studenter per program som är av underrepresenterat kön 

 Andel kurser som har samverkansinslag 

 Andel kurser som har inslag av hållbar utveckling 

 Andel kurser som har dokumenterade kursutvärderingar 

 Antal lärare som deltagit i kompetensutvecklingskurser 

 Antal kurser som har disputerade lärare 

 Antal kurser som har professionskompetenta lärare 
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Analys:  

Söktrycket på de utbildningar institutionen ger är högt inom programmen mot byggteknik och interaktion och 

design. Det som utmärker det sistnämnda är den jämna könsfördelningen på programmet där det HT2019 var 

fler kvinnor än män som påbörjade utbildningsprogrammet. En vikande trend på söktryck finns på högskole-

ingenjörsprogrammen mot energiteknik och elkraftteknik trots stort behov från industrin vilket bör adresseras. 

Övriga program har nära konstant söktryck med endast mindre fluktuationer. Av fristående kurser är det 

inriktningar mot hållbar utveckling, projektledning, deep learning, fordonsteknik, datakommunikation, och 

vissa Linux-kurser som uppvisar starkast söktryck. TFE ska verka för ett ökat antal högt kvalificerade 

förstahandssökande samt stödja fakultetens marknadsförings- och rekryteringsinsatser.  

Speciellt vill vi nämna institutionens fokus på att ”kurser, program och undervisningsformer utvecklas”. Tidigare 

har nämnts institutionens pedagogiska utvecklingsarbete där ett flertal lärare är meriterade och där det finns 

ett erkänt intresse av att utveckla kurser till innehåll och utformning. Under kommande år ska institutionen 

även verka för att också effektivisera kurser och program genom att slå samman små kurser där det är möjligt 

och också öka samverka mellan institutionens utbildningsprogram.  

Genom olika aktiviteter såsom interna möte/seminarier (GU-rådet, infomöte, institutionsdagar, läsecirklar etc) 

kommer TFE-ledning att inspirera, engagera, kompetensutveckla sina medarbetare och skapar mera samarbete 

inom och mellan olika program för ökad kvalité på TFE:s kurser och utbildningar.  

 

TFE:s strategier: 

 Institutionen ska verka för att attrahera många högt kvalificerade förstahandssökande. 

 Institutionen ska verka för breddat deltagande. 

 Institutionen ska stödja fakultetens marknadsförings- och rekryteringsinsatser. 

 Institutionen utbildningssidor ska revideras och uppdateras kontinuerligt.  

 Programledningen likaså institutionsledningen ska ”synas” mer vid första året.  

 Studievägledning och studieverkstad ska kopplas in tidig i programmen. 

  

INDIKATORER MÅL 5 (från Institutionens VP): 

 Antal förstahandssökande till institutionens program 

 Genomströmning på kurser, speciellt tidiga kurser för nybörjarstudenter 

 Andel studenter som hoppar av sitt program under det första året 

 Andel studenter som tar ut examina från program vid institutionen 

 Antal besök på hemsidor och sociala medier där vi marknadsför utbildningar 

 Andel nybörjarstudenter som tagit del av våra riktade marknadsföringsåtgärder 

 Antal studenter som upplever psykisk ohälsa enligt kvalitetssystemets studentundersök-
ningar. 

Ur Fakultetens VP 

Mål 5:  Fakultetens utbildningar har hög genomströmning och hög kvalitet 

Strategier: 

 Fakulteten ska verka för att attrahera många högt kvalificerade förstahandssökande 

 Fakulteten ska verka för breddat deltagande 

 Fakulteten ska utveckla och genomföra rekryteringsinsatser och marknadsföring av våra 

utbildningar 

 Fakulteten ska implementera universitetets kvalitetssystem för utbildning 
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3. Forskning 

Introduktion: 
Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE), bedrivs huvudsakligen tillämpad och teknikrelaterad 
forskning med en viss del behovsdriven grundforskning. Verksamheten innefattar en rad aktiviteter fördelade 
på ett relativt stort antal delområden vilket bl.a. speglas i institutionens publikationer, figur 3. En strävan de 
senaste åren har därför varit att uppnå ökad kongruens inom två huvudområden; energiteknik respektive 
elektro- och systemteknik (se figur 1).  

 

Figur 3: Institutionens publikationer den senaste tioårsperioden, fördelade på ämnesområden, definierade enligt 

Scopus/SciVal. 

 

TFE har en forskningsverksamhet under stark tillväxt. Dock råder fortfarande en besvärande obalans mellan 

forskning och grundutbildning. Som mått på obalansen kan exempelvis andelen av fakultetens totala 

forskningsfinansieringstid (FFT), tjäna. Den uppgår 2020 till 7,9 procent (ordinarie FFT ram) att jämföra med 

andelen av fakultetens HST som går till institutionen som är 20,7 procent (äskande 2020). Generellt sett finns 

det därför ett behov att expandera TFE’s forskning för att närma sig en balans mellan forskning och 

undervisning. Inom speciellt några utbildningsprogram finns ett stort behov att expandera den relaterade 

forskningen för att uppnå en tillfredställande forskningsanknytning/överbyggnad.  

Andelen externa medel av institutionens totala forskningsbudget uppgick 2019 till 38 procent vilket är lägre än 
fakultetens genomsnitt på 47 procent. Det bör dock nämnas att 7.5  Mkr (2019) av fakultetsmedlen utgörs av 
SFO-medel (Bio4Energy - statliga strategiska satsning) som ligger utanför den ordinarie fakultetsramen. Om de 
senare medlen betraktas som externa blir andelen 63 procent.  
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Analys: 
En genomgång av TFE’s publikationer åren 2016 – 2018 (207 publikationer), visar på att 28 procent återfinns i 
tidskrifter klassade som nivå två på Norska Listan, medan 10 procent inte återfinns i listan. Den senare andelen 
innefattar bland annat en del konferensbidrag. En viss förbättringspotential finns sålunda och TFE’s forskare 
kommer att uppmanas undvika tidskrifter med lägre klassning än två.  
 
En annan kvalitetsmarkör är andelen högciterade publikationer. Av figur 4 framgår att andelen publikationer 
från TFE de senaste 10 åren som tillhör de 10 procent mest citerade, internationellt, uppgår till 17.3 procent 
(Elsevier: SciVal/Scopus). Vidare att andelen publikationer under samma tidperiod i topprankade tidskrifter är 
46.4 procent (CiteScore Percentile, top 10 %, SciVal/Scopus, se figur 5). TFE kommer att fortsätta att sträva 
efter en ökande andel publikationer publicerade i topprankade tidskrifter. 
 

 

 
Figur 4: Andel publikationer från TFE som tillhör de 10 procent mest citerade, internationellt. Data från SciVal/Scopus. 

 
 

 
Figur 5: Andel publikationer från TFE i topprankade tidskrifter enligt CiteScore Percentile. Data från SciVal/Scopus. 

 

Ur Fakultetens VP: 

Mål 6: Fakulteten bedriver forskning av högsta kvalitet som röner stor 
 uppmärksamhet 

Strategier: 

 Fakulteten ska utveckla system för att ge sina forskare goda förutsättningar att kunna bedriva 
forskning av högsta kvalitet som adresserar forskningsfrågor av hög vetenskaplig och samhällelig 
relevans 

 Fakulteten ska stimulera till att antalet publikationer i välrenommerade tidskrifter ska öka 
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En indikation på omfattningen av institutionens forskningssamarbeten och nätverk kan fås via andelen 
internationella och nationella samarbeten i TFE’s forskningsproduktion. I figur 6 kan ses, utifrån 
publikationernas författartillhörigheter, att merparten av TFE’s forskning utförs i internationella och nationella 
samarbeten, ca 68 procent. 
 
Vidare kan andelen publikationer med författartillhörigheter inom industrin tjäna som ett mått på samverkan 
med det omgivande samhället. För TFE ligger denna på 8.3 procent (se figur 7). Den verkliga samverkan är dock 
betydligt större än så; eftersom huvudparten av TFE’s forskning är tillämpad innebär det medverkan av företag 
eller annan offentlig verksamhet. TFE’s ledning kommer även fortsättningsvis att arbeta för och betona vikten 
av nationella och internationella forskningssamarbeten såväl som samverkan med industri och omgivande 
samhälle. 
 
 

 
Figur 6: Andel internationella, nationella och inom-institutionella samarbeten i den vetenskapliga produktionen från TFE, 

2009 – 2018. Data från SciVal/Scopus 

 

 
Figur 7: Andel publikationer från TFE, 2009 – 2018, med författartillhörigheter både vid universitet och vid industri. Data 

från SciVal/Scopus. 

Forskningsnätverk har idag större betydelse än någonsin när det gäller att framgångsrikt attrahera externa 
medel. För vissa kategorier nationella och internationella forskningsbidrag är det helt avgörande med goda 
nätverk. Som påtalats ovan bedriver TFE huvudsakligen tillämpad forskning, och eftersom forskningsbidrag till 
sådan som regel förutsätter en stor del samfinansiering, är även industriella nätverk ytterst viktiga. Sett till 
forskningsinriktningarna borde dock TFE i högre grad än tidigare kunna attrahera forskningsmedel från 
exempelvis Vinnova. TFE’s ledning kommer att ha som strategi att stötta framförallt mindre kluster av forskare 
med kompletterande kompetenser att utvidga sina industriella nätverk, i syfte att kunna konkurrera 
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framgångsrikt om medel från exempelvis Vinnova. Vidare kommer en grupp av seniora forskare med erfarenhet 
från forskningsrådens bedömargrupper formeras med uppgift att vara stöd i skrivande av 
forskningsansökningar.  
 
 

 

  

TFE:s strategier: 

 Uppmana våra forskare att undvika tidskrifter med lägre klassning än två på Norska listan.  

 Att fortsätta att sträva efter en ökande andel publikationer publicerade i topprankade tidskrifter. 

 Institutionens ledning kommer även fortsättningsvis att arbeta för och betona vikten av nationella 
och internationella forskningssamarbeten såväl som samverkan med industri och omgivande 
samhälle.  

 Institutionens ledning kommer att ha som strategi att stötta framförallt mindre kluster av 
forskare med kompletterande kompetenser att utvidga sina industriella nätverk, i syfte att kunna 
konkurrera framgångsrikt om medel från exempelvis Vinnova. 

 En grupp av seniora forskare med erfarenhet från forskningsrådens bedömargrupper ska formeras 
med uppgift att vara stöd i skrivande av forskningsansökningar. 

 

 

INDIKATORER (från Fakultetens VP): 

 Antalet artiklar som publicerats i tidskrifter som ligger på nivå 2 på norska listan. 

 Andelen artiklar som beaktar FN:s 17 globala hållbarhetsmål. 

 Citeringsfrekvensen hos de artiklar som fakultetens forskare publicerar. 

 Andelen ämnesöverskridande och nationella och internationella samarbeten (andelen 
arbeten som har medförfattare från andra institutioner, annat lärosäte eller icke-akademisk 
aktör som till exempel forskningsinstitut eller företag). 

 Antal externa bidrag och deras storlek som fakultetens forskare erhåller. 

 Antalet institutioner som har implementerat adekvata rutiner för att stödja sina forskare 
gällande skrivande av ansökningar. 
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Analys: 
TFEs’ forskning har historiskt sett huvudsakligen begagnat sig av in-house forskningsinfrastruktur, som olika 
typer av experimentell utrustning, instrument, apparatur och datorkapacitet. Lokalt vid Umu finns ett antal 
plattformar, delvis finansierade via KBC-gruppen, med gemensam analytisk infrastruktur som nyttjas inom 
forskningen vid TFE. Främst gäller detta UCEM (Umeå Center for Electron Microscopy), men även t ex NanoLab 
och vissa andra plattformar. Vidare har under ett par decenniers tid förekommit visst utnyttjandet av regionala 
resurser, som exempelvis vid RISE ETC i Piteå. För den industrinära forskningen har också tillgång till 
industriparternas utrustning och anläggningar varit viktig, både för att möjliggöra forskning av högsta kvalité 
och relevans, men även som in-kind gentemot anslagsgivare. De senaste åren har forskning utförts vid 
nationella anläggningar som MAX-II i Lund, och internationellt anläggningar som ALS synkrotron faciliteten, i 
Berkeley, USA. Framgent ser vi ett ökat behov av framförallt MAX-IV i Lund. 
 
Institutionens ledning kommer att arbeta för ett högre deltagande från TFE i de program och aktiviteter 
Fakulteten har initierat för att främja användning av nationella forskningsinfrastrukturer som exempelvis MAX-
IV och ESS. Vidare kommer TFE att arbeta för och driva på uppbyggnad av en materialkaraktäriserings-
plattform vid Fakulteten.  
 
Den experimentella verksamheten i energieffektiviseringsgruppen har historiskt dominerats av fältmätningar i 
bebyggd miljö. På senare år så har andelen laborativa experiment ökat betydligt. Huvudsakligen handlar det om 
studier av värmeöverföring som undersökts i befintliga energilab i Teknikhuset. Under 2019 så har strategiska 
samarbeten med två större laborativa miljöer etablerats. Det ena samarbetet är med Mats Sandbergs 
luftflödeslaboratorium på Högskolan i Gävle. Den infrastrukturen bekostades på 1980-talet av dåvarande 
statens institut för byggforskning och har sedan dess hållit högsta internationellt klass. Det andra samarbetet 
som etablerats under 2019 är med Xi’an University of Architecture and Technology i Kina. Där byggs fyra 
klimatkamrar om totalt 200 m2 under ledning av TFEs gästprofessor i energieffektivisering Angui Li och 
affilierade professor Bin Yang.  
Institutionen ska generellt sträva efter att TFE´s forskare nyttjar relevanta och tillgängliga nationella och 
internationella infrastrukturer 
 
.  

 

 

TFE:s strategier: 

 Institutionens ledning kommer att arbeta för ett högre deltagande från TFE i de program och 
aktiviteter Fakulteten har initierat för att främja användning av nationell forskningsinfrastruktur 
som exempelvis MAX-IV och ESS. 

 Institutionen kommer att arbeta för och driva på uppbyggnad av en materialkaraktäriserings-
plattform vid Fakulteten. 

 Institutionen ska generellt sträva efter att TFE´s forskare nyttjar relevanta och tillgängliga 
nationella och internationella infrastrukturer.  

 

INDIKATORER (från Fakultetens VP): 

 Antalet forskare som använder regionala, nationella eller internationella forsknings-
infrastrukturanläggningar.  

Ur Fakultetens VP: 

Mål 7: Fakultetens forskare har tillgång till infrastruktur av högsta klass 

Strategier: 

 Fakulteten ska verka för att dess forskare har adekvat tillgång till och använder den främsta 
infrastrukturen 
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Analys: 
För att inte fastna i stagnerande forskningsfält som riskerar att bli obsoleta, gäller generellt att det är 
nödvändigt med en kontinuerlig omvärldsanalys. Inte bara av det egna forskningsområdet utan även en analys 
innefattande ett globalt samhälleligt perspektiv, eftersom att all forskning i slutändan bör gagna en global 
hållbar utveckling. Forskningen relevans är naturligtvis också helt avgörande för möjligheterna till 
finansieringen av verksamheten. I någon mån måste därför varje enskild forskare vara en forskningspolitiskt 
medveten strateg.  
 
Två globala och högst aktuella men vitt skilda företeelser är de pågående klimatförändringarna och 
digitaliseringen. För att komma tillrätta med den förra problematiken krävs en mobilisering, sannolikt utan 
tidigare motstycke av det globala samhället som inkluderar stora forskningsinsatser. Vad gäller digitaliseringen 
av samhället beskrivs den ofta som en av de stora revolutionerna, som kommer få större konsekvenser för 
mänskligheten än de tidigare, som exempelvis industrialiseringen och elektrifieringen. TFE’s forskning som 
helhet är väl linjerade med och knyter an till båda dessa globala företeelser och trender. 
 
Ett av TFE’s huvudområden är Energiteknik (se figur 1), uppdelat på energieffektivisering i byggnader, och 
termokemisk energiomvandling. Båda dessa delområden har som långsiktiga mål att bidra till samhällelig 
hållbarhet.  
 
Inom energieffektivisering har forskningsverksamheten sin tyngdpunkt i slutanvändning av energi i byggnader. 
På TFE så undersöks dels energiöverföring med avseende på byggnadstekniska komponenter och 
energianvändning för brukade byggnader, samt dels kopplingen mellan energianvändning och beteende och 
termiskt inomhusklimat. Verksamheten har resulterat i metoder och metodik för utvärdering, validering och 
styrning mot ökad energieffektivitet. Flera projekt fångar också utmaningar beträffande implementering av ny 
digital teknik. Just kopplingen digitalisering, hållbarhet och byggande är ett forskningsområde som röner 
mycket uppmärksamhet inom ämnet byggteknik. Genom den kopplingen så finns det goda möjligheter till 
tvärvetenskapliga projekt mellan TFE´s huvudområden energiteknik och elektro- och systemteknik. TFE har som 
mål att förstärka verksamheten genom att rekrytera en professur i byggteknik med inriktning mot digitalisering 
av byggprocessen. 
 
Termisk energiomvandling syftar dels till att utöka den förnybara andelen av energi den totala energimixen 
men även att generera mellanprodukter som kan användas för att substituera fossila råvaror i produktion av 
gröna kemikalier och material. Ett huvudfokus är att minimera miljöstörande emissioner till mark, vatten och 
atmosfär, kopplade till omvandlingsprocesserna. Ett annat att återvinna näringsämnen som fosfor och kväve ur 
de olika restprodukterna, samt att hitta säkra sätt att återföra dessa till biomassans växtlokaler. Generellt sett 
är TFE’s forskning inom energiteknik området inriktad mot att bidra till samhällets omställning till en cirkulär 
bio-ekonomi. Det kan också nämnas att det senaste åren har samarbete initierats med afrikanska partner, i 
Kenya och Rwanda, som syftar till forskning samt teknik- och kunskapsöverföring för att anpassa och utveckla 
teknik för där tillgänglig bioråvara. Fokus i forskningssamarbetena ligger på effektivt energi- och 
resursutnyttjande, emissionsminimering, förbättrat/integrerat jordbruk, och hållbar samhällsutveckling. 
 
TFE är värdinstitution för två centrumbildningar, Centrum för medicinsk teknik (CMTF) samt Centrum för 
hållbar produktion av cement och bränd kalk (CHECK). Den senare är en nysatsning där en stark forskningsmiljö 

Ur Fakultetens VP: 

Mål 8: Fakulteten har en strategisk kompetensförsörjning som ökar fakultetens 
 konkurrenskraft 

Strategier: 

 Fakulteten ska utveckla och implementera en forskningsstrategi för att identifiera i framtiden 
attraktiva forskningsinriktningar  

 Fakulteten ska tillse att den har en välfungerande rekryteringsprocess för att säkra kompe-
tensförsörjningen 
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sammanfogas med de största svenska industriella aktörerna inom cement- och kalkproduktion. Den 
expanderande forskningen syftar till att tillsammans med industrin stärka forskningen inom produktionen av 
kalkstensbaserade produkter, speciellt inom högtemperaturprocesserna där betydande mängder koldioxid 
genereras.  
 
CMTF grundades 2001 och bygger på samverkan mellan Umu, LTU, Region Västerbotten och Region 
Norrbotten.  2020 tillträder en ny styrelse där sittande ordförande är pro rektor vid LTU. CMTF samlar den 
akademiska medicintekniska forskning i norra Sverige med stark samverkan med hälso- och sjukvård samt 
industrin. CMTF fyller också en viktig funktion i det nationella nätverk som bl.a. arbetar med Vinnovas 
strategiska program Medtech4Health. 
 
Inom huvudområdet Elektro- systemteknik, har vi nyligen rekryterat två professorer och fyra lektorer som 
därmed nu har 13 aktiva seniora forskare och ett antal doktorander och postdoktorer. Detta teknikområde 
knyter an till några av de starkaste trenderna i dagens samhälle – det som i bred mening betecknats med 
digitalisering. Detta innebär att möjligheterna till forskningsfinansiering på både kort och lång sikt, generellt 
sett torde vara goda. Forskningen har en tydlig tillämpad och teknisk prägel och karaktäriseras av omfattande 
industriella samarbeten.  Då det fästs mycket stora förhoppningar vid digitaliseringens potential att bidra till 
omställningen av det globala samhället mot hållbarhet, har även Elektroteknikområdet tydlig bäring på agenda 
2030 och de 17 hållbarhetsmålen. 
 
Institutionen arbetar för närvarande för inrättandet av ett civilingenjörsprogram inom detta område som skulle 
balansera och stärka de ovan beskrivna satsningarna.  
 
Sammantaget innebär detta, att TFE’s forskning adresserar ett stort antal av de hållbarhetmål och -delmål 
uppställda av FN och antagna av regeringen i Agenda 2030. Utsikterna till fortsatt forskningsfinansiering 
bedöms även fortsättningsvis som goda. 
 

Utmaningen framgent blir att identifiera forskningsuppgifter och forskningsfrågor där vi, utifrån våra 
förutsättningar, kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga och substantiellt bidra med kunskapsuppbyggnad. 
TFE kommer att fortsätta med vår strategi att konsolidera sina två huvudforskningsområden, att verka för 
ökande kongruens och bygga starka forskningsmiljöer samt att betona forskning som syftar till global 
hållbarhet. I Fakultetens VP framhålls att vår forskning bör vara ”innovativ, nydanande, av hög kvalitet och 
världsledande”. Forskarstuderande har historiskt sett utfört merparten av forskningen vid Fakulteten. Under 
relativt lång tid har emellertid doktorandprocessen reglerats allt hårdare genom en ökad styrning och betoning 
på tidskravet effektiv tid 48 månader, i det vällovliga syftet att säkra likvärdighet och öka genomströmning. 
Samtidigt innebär detta dock att doktorandprojekten måste vara ”säkra kort”, vilket sannolikt är inkompatibelt 
med den risktagande forskning som i hög grad är förutsättning för de kvalitetsmål Fakulteten stakar ut. TFE 
kommer därför de närmaste åren att öka andelen postdoktorer.  
 
TFE befinner sig för närvarande i skede med omfattande rekryteringar av forskande personal, dels för komma 

till rätta med ovan nämnda obalanser men även för att möta pågående och förväntade pensionsavgångar (se 

kompetensförsörjningsplan). En del av behoven återstår och rekryteringarna kommer därför att fortsätta även 

in i början av nästa planperiod, 2020 - 2022. Vi hoppas kunna knyta till oss konkurrenskraftiga forskare, vilka 

kan generera en ökad anslagsvolym och som i sin tur bidrar till att öka Umu’s andel av nationella och 

internationella externa medel. En besvärande omständighet är rekryteringsprocessernas långa ledtider som 

dels innebär problem för kärnverksamheten men som även kan innebära att man tappar goda kandidater. Trots 

att detta uppmärksammats tidigare på olika nivåer inom Umu kvarstår problemet. Ansvaret ligger till en del på 

institutionerna och TFE kommer att försöka förkorta processen genom effektivare formulering av 

anställningsprofil och annons, kartläggning av disponibla sakkunniga men även av potentiella kandidater till 

tjänsterna. Under de rådande omständigheterna, med hänsyn taget till den tidsmässigt långa processen, 

kommer dock TFE att utöka sin framförhållning vid rekryteringar utifrån kompetensförsörjningsplanen. TFE’s 

forskning ligger till stor del inom teknikrelaterade fält som traditionellt dominerats av män. Vi är i hög grad 

medvetna om detta och söker möjligheter att komma tillrätta med denna obalans. 
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TFE:s strategier: 

 Institutionen kommer att fortsätta med att konsolidera sina två huvudforskningsområden, att 
verka för ökande kongruens och bygga starka forskningsmiljöer samt att betona forskning som 
syftar till global hållbarhet. 

 Institutionen ska verka för att förstärka verksamheten genom att rekrytera en professur i 
byggteknik med inriktning mot digitalisering av byggprocessen. 

 Institutionen arbetar för inrättandet av ett civilingenjörsprogram inom detta område som skulle 
balansera och stärka de ovan beskrivna satsningarna. 

 Institutionen kommer därför de närmaste åren att öka andelen postdoktorer. 

 Institutionen kommer att bidra till att förkorta anställningsprocessen genom effektivare 
formulering av anställningsprofil och annons, kartläggning av disponibla sakkunniga men även av 
potentiella kandidater till tjänsterna. Under de rådande omständigheterna, med hänsyn taget till 
den tidsmässigt långa processen, kommer TFE även att utöka sin framförhållning vid rekryteringar 
utifrån kompetensförsörjningsplanen. 

 

INDIKATORER (från Fakultetens VP): 

 En forskningsstrategi har tagits fram 

 Institutionen har tagit fram en strategi kring området artificiell intelligens (AI) som harmoniserar 
med fakultetens strategi. 

 Institutionen ska ha utvecklat en strategi rörande strategisk kompetensförsörjning som beaktar 
såväl vetenskaplig excellens som jämställdhet.  
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4. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 
  
Institutionen har idag ett 10-tal aktiva doktorander. Som ses i diagrammet nedan (figur 8) har antalet sjunkit 
drastiskt de senaste åren. Det kan delvis förklaras med att ett par professorer slutade och det har tagit några år 
att återinrätta dessa professurer. Vi ser dock en viss återhämtning i och med anställandet av två nya professorer 
och ett antal lektorer. Vi har också under 2019 infört ett system för användandet studiestöd från Fakulteten som 
ska stimulera brett till att söka externa medel för nya doktorander. 

 

 
Figur 8 Antalet aktiva doktorander vid TFE. 

 

 

Miljön 
Institutionen bedriver forskarutbildning inom tre ämnesområden: Tillämpad fysik, Energiteknik med inriktning 
mot Termisk processkemi eller Energieffektivisering, Tillämpad elektronik med inriktningarna Reglerteknik, 
Signalbehandling eller medicinsk teknik. Detta kan innebära ganska stora skillnader i upplägg och inriktning 
mellan doktorandernas projekt. Den huvudsakliga forskarmiljön för doktoranderna är den närmaste 
forskargruppen. Normalt bildas dessa grupper runt forskningsprojekt och inkluderar alltid minst två handledare, 
men inte sällan ytterligare en handledare eller annan senior forskare samt någon postdoktor. Ofta pågår 
parallella projekt med ytterligare doktorander i närliggande delområden. Detta innebär bl a att ämnesspecifika 
seminarier och forskarkurser kan bedrivas med flera doktorander i grupp. Institutionen försöker upprätthålla 
denna typ av forskningsmiljö, för alla aktiva doktorander. Vi har också på senare år arbetat aktivt med att hitta 
samverkan mellan olika forskningsområden och grupper vid institutionen. Detta gynnar också den miljö som 
doktoranderna befinner sig i.  Förutom detta hålls en institutionsgemensam seminarieserie för doktoranderna, 
där de presenterar sin forskning för varandra. Doktoranderna har även i uppgift att anordna en årlig 
doktoranddag.  
 

Ur Fakultetens VP: 

Mål 9: Alla doktorander ingår i stimulerande och mångfacetterade miljöer med 
meriterade handledare som gynnar doktorandernas mognadsprocess, kreativitet och 
framtida karriär 

STRATEGIER 

 Fakulteten ska säkerställa att varje doktorand ingår i en väl fungerande miljö av lämplig storlek 

 Fakulteten ska förbättra könsbalansen inom forskarutbildningen, både bland handledare och 
doktorander 

 Fakulteten ska arbeta för att doktoranderna mår bra och ges förutsättningar för en god balans mellan 
utbildningen och livet i övrigt 
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Utmaningar när det gäller att säkerställa en väl fungerande forskarutbildningsmiljö för doktorander kan vara; 
helt nya grupper (t ex nyanställda forskare med andra traditioner, eller forskare som inte tidigare handlett 
doktorander);  projekt som ligger i utkanten av vid institutionen etablerade forskningsområden; eller för 
industridoktorander som kan komma att tillbringa merparten av tiden utanför akademin. Institutionen är 
medveten om detta och beaktar dessa aspekter redan vid eventuell utlysning av ny doktorandandanställning.  
 
Institutionen ska fortsätta verka för att upprätthålla en god psykosocial miljö som gör att varje doktorand 
upplever en balans mellan utbildning och fritid under hela sin utbildning. 
 
Institutionen ska fortsätta verka för att varje doktorand deltar i och bidrar till en god forskningsmiljö under hela 
sin utbildning. 
 
Bättre könsbalans 
Till institutionens utannonserade doktorandplatser söker betydligt fler män än kvinnor. Sedan 2010 har 
andelen kvinnor bland antagna doktorander varit 20 - 30 %. En utmaning är att locka fler kvinnor att söka till 
forskarutbildningen.  På senare år verkar också andelen sökanden från andra länder ökat, och bland de 
utländska sökande tenderar andelen kvinnor vara lägre.  
 
Historiskt har institutionen rekryterat ett flertal doktorander inom området energiteknik från våra egna 
grundutbildningar, men inom elektronik/elektroteknik har vi i huvudsak fått rekrytera doktorander från annat 
håll och det har ibland varit mycket få sökanden. Nu när institutionen satsar på att stärka detta 
forskningsområde, ser vi ett stort behov av att stärka rekryteringsbasen lokalt via vår egen grundutbildning. 
Inrättandet av ett nytt civilingenjörsprogram inom området skulle möta detta behov. Med närheten till 
studenterna under grundutbildningstiden blir det möjligt att väcka intresset bland fler kvinnor att söka sig till 
forskarutbildningen i ämnet här i Umeå. 
 
Institutionen ska verka för inrättandet av civilingenjörsutbildning inom området elektro- och systemteknik. 

 

 

 

 

TFE:s strategier: 

 Institutionen ska fortsätta verka för att varje doktorand deltar i och bidrar till en god 
forskningsmiljö under hela sin utbildning.  

 Institutionen ska fortsätta verka för att upprätthålla en god psykosocial miljö som gör att varje 
doktorand upplever en balans mellan utbildning och fritid under hela sin utbildning. 

 Institutionen ska verka för inrättandet av civilingenjörsutbildning inom området elektro- och 
systemteknik. 

 

 

INDIKATORER (från Fakultetens VP): 

 Andelen doktorander som ingår i en väl fungerande miljö av lämplig storlek 

 Utbildningens genomströmning 

 Jämställdheten bland både handledare och doktorander 

 Andelen doktorander som upplever psykisk ohälsa. 
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Analys: 
Institutionens doktorander bedriver i hög grad forskning med tydliga kopplingar till tillämpningar. Ofta bedrivs 

forskningsprojekt med någon form av samverkan med industri, företag och sjukvård eller andra aktörer i 

samhället. Detta gör de färdiga doktorerna mycket attraktiva på en relevant arbetsmarknad och de flesta får 

jobb direkt efter examen där de har god nytta av sina inom utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter. 

Även om många av våra utexaminerade doktorer fortsätter utanför akademin, så är det också en betydande 

andel som fortsätter inom akademin, både inom och utanför Sverige. Många av institutionens tidigare 

doktorander, både de i industrin och andra universitet ingår idag i nätverk med institutionens forskargrupper. 

Institutionen tycker att fakultetens strategi att förbättra utbildningens kontaktytor med avnämare och alumner 

är bra, men anser att vi idag, inom vår institution, har en god bild av vad som händer med våra tidigare 

doktorander, samt goda kontaktytor med avnämare. Därför kommer vi inte att utveckla någon ytterligare 

strategi för detta mål under denna verksamhetsperiod utan stödja fakultetens arbete mot mål 10. 

 

 

Säkerställa måluppfyllelse i forskarutbildningen (universitets kvalitetssystem för utbildning på forskarnivå) 
Enligt rutinerna vid institutionen upprättas en examensmålsmatris för varje doktorand som sedan läggs in i den 
individuella studieplanen. Institutionen använder mallar för upprättande av matrisen. Matrisen ska tydliggöra 
koppling mellan aktivitet i forskarutbildningen och examensmål i allmänna studieplanen och visar hur de 
nationella och lokala målen för examen uppfylls. En översyn och revidering av matrisen genomförs i samband 
med en årlig uppföljning och revidering av doktorandens individuella studieplan. 
 
Betygsnämndens uppgift är att kritiskt granska och examinera avhandlingsarbetet och dess försvar med 
avseende på de relevanta nationella examensmålen. Övriga nationella examensmål examineras av examinator, 
som också gör en helhetsbedömning av samtliga nationella mål. 
 
Institutionen ska verka för att ledamöter av betygsnämnder är tydligt informerade om betygsnämndens roll.  
 
  

Ur Fakultetens VP: 

MÅL 11: Fakultetens samtliga institutioner har forskarutbildning av hög kvalitet 

STRATEGIER 

 Fakulteten ska implementera universitets kvalitetssystem för utbildning på forskarnivå 

 Fakulteten ska verka för att förbättra verktyg och system för lärande, handledning och 
administration inom utbildning på forskarnivå 
 

Ur Fakultetens VP: 

MÅL 10: Alla doktorer utbildade vid fakulteten är attraktiva på arbetsmarknaden 

STRATEGIER 

 Fakulteten ska förbättra utbildningens kontaktytor med avnämare och alumner. 
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Förbättrade verktyg 
Institutionen har arbetat strategiskt de senaste åren med att inrätta och tydliggöra hela 
forskarutbildningsprocessen, från beslut om utannonsering av doktorandplats till disputation. Dels har rutiner 
skapats och fastställts, dels har mallar och lathundar tagits fram för att underlätta för alla aktörer och sedan 
har allt samlats på lämplig plats i Aurora. Alla nya rutiner har förankrats genom diskussioner med forskare och 
handledare via vår handledarklubb, och via institutionens Beredande råd för forskning och forskarutbildning 
(FFU). Allt material har också direkt översatts till engelska. Detta arbete fortgår, och kommer att bearbetas 
med uppdateringar och förbättringar under kommande år.  
 
Genom inrättandet av en ”handledarklubb” har vi skapat ett forum där vi t ex kan diskutera frågor som 48 
månaders-ramen för utbildningen, publiceringsstrategier, krav på avhandling och behov av gemensamma 
rutiner, mallar eller annat som kan underlätta och säkra en hög kvalitet i utbildningen. En effekt vi når med 
detta forum är en ökad samsyn mellan handledare, eller åtminstone insikt i varandras syn på olika aspekter 
inom utbildningen. Det kan särskilt vara värdefullt för nya medarbetare. 
 
Institutionen ska fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för att upprätthålla en hög kvalitet i 
utbildningen på forskarnivå.   

 

 

 

  

 

TFE:s strategier: 

 Institutionen ska verka för att ledamöter av betygsnämnder är tydligt informerade om 
betygsnämndens roll. 

 Institutionen ska fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för att upprätthålla en hög 
kvalitet i utbildningen på forskarnivå.   

 

INDIKATORER (från Fakultetens VP): 

 Antalet aktiviteter i kvalitetssystemet som har implementerats i forskarutbildningen. 

 Andelen av institutionens forskarutbildningar som av UKÄ får omdömet hög kvalitet. 

 Genomströmning inom utbildning på forskarnivå. 
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5. Kompetensförsörjningsplan 

Introduktion:  

Institutionen genomgår en omfattande generationsväxling (se tabell 1) samtidigt som institutionen har 

ambitionen att utöka forskningsverksamheten, stärka forskningsöverbyggnaden samt verka för att ett nytt 

civilingenjörsprogram utvecklas. Idag har TFE drygt 90 medarbetare varav 20 är doktorander (där ett 10-tal 

anses aktiva). Institutionen är under tillväxt och under kommande två år förväntas 12 – 16 medarbetare 

rekryteras varav 6-10 doktorander. De nya medarbetarna förväntas vara verksamma i båda kärnverksam-

heterna (undervisning och forskning) med en inriktning som stärker befintliga miljöer. 

 

Analys: 
Institutionen har under sista två åren varit underbemannad på grundutbildningen vilket medfört en ökad andel 

inköpta externa tjänster och inställda kurser.  

Området mot Elektro- och systemteknik har sedan 2018 rekryterat två professorer och fem lektorer (två börjar 

2020). Under samma period har fem lärare slutat och tre sökt delpension. I närtid kommer ytterligare del- och 

helpensioneringar. Den strategiska kompetensförsörjningen ska även beakta behovet av kompetens inom ett 

nytt civilingenjörsprogram med inriktning mot intelligenta inbyggda system. (Behovet inom området ca. 4-8 

medarb.) 

Programmet mot byggteknik har trots gott söktryck från studenterna inte nämnvärt kunna öka intaget p.g.a. 

misslyckad rekrytering av lektor. TFE har dock rekryterat tre adjungerade lärare mot byggteknik där en 

rekrytering är slutförd och två under progress. En alternativ strategisk rekrytering som har utvärderats och nu 

initierats är att utlysa en professur med inriktning mot digital byggproduktion. Ämnet har beröringspunkter 

mot både energi och elektro- systemteknik vilket borgar för en stärkt forsknings- och undervisningsmiljö. 

(Behovet inom området ca 3-4 medarb.) 

Inom området för energiteknik har TFE under 2019 anställt två gästprofessorer och befordrat en medarbetare 

till professor. Inom forskningsområdet avgår en professor i pension, två lektorer har delpension (täcks av vik 

lekt), där en slutar 2020. I närtid förväntas ytterligare delpensioner inom området (se figur 9) vilket motiverar 

rekryteringsinsatser. (Behovet inom området ca 2-4 medarb.) 

Rekrytering av lärare och forskare inom institutionens kärnverksamheter står under hård konkurrens från 

industrin. Det är en stor utmaning att fylla nuvarande och kommande resursbehov och kommer kräva fokus. 

Ekonomiskt kommer TFE inte alltid att kunna konkurrera på en hög internationell nivå. Vid rekryteringar bör 

institutionen trycka på de speciella och unika förutsättningar som kan erbjudas, exempelvis geografiska, 

klimatologiska, biologiska, industriella och sociala/etniska förutsättningar som gör oss unika och ökar 

attraktionskraften. Även energifrågornas globala perspektiv attraherar studenter och främjar rekryteringen på 

både GU- och FO-nivå vilket bör belysas. 

  



24 
 

 

Tabell 1. Tabellen visar befattning på institutionens medarbetare i åldersspannet 54 till 67 år samt undervisningsområden som de är 

verksamma i. Grön markering indikerar slutförda rekryteringar.  

 

 

Befatt Ålder Fyller 65 Anmärkning Påbörja rekrytering Undervisningsområde

UNIADJ slutat 2018 Medietekn

UNIADJ slutat 2019 byggteknik

UNIADJ 67 pension 2019 2018 maskinteknik

UNIADJ 63 pension 2019 2018 elektro/datakom

UNLEKT 67 pension 2020 2020 HUT/elektro

UNIADJ 62 pension 2019 2019 HUT/medie/elektro

UNLEKT 66 pension  2019 2019 inb syst

PROF 65 pension 2019 2019 energiteknik/bitr pref

1:e foing 64 2020 delpension 2018 utreds energiteknik

UNLEKT 61 2024 delpension 2019 (slutar 2020) 2020 energiteknik/bitr pref

UNLEKT 63 2021 pension 2021 2020 energiteknik

UNIADJ 63 2021 delpension 2018 2020 elkraft/elektrotekn.

UNIADJ 62 2022 delpension 2018 2021 IT-stöd

UNLEKT 62 2022 delpension 2019 2021 medie/studierekt.

UNLEKT 61 2023 delpension/UPL 2019 2022 elektrotekn.

UNLEKT 61 2023 delpension 2019 2022 energiteknik/studierekt.

UNIADJ 60 2024 delpension 2020 2023 energiteknik

UNIADJ 60 2024 delpension 2020 2023 proj-ledn

UNIADJ 59 2025 2024 AI, styr och regler

UNLEKT 58 2026 2025 energiteknik

UNLEKT 58 2026 2025 byggteknik

UNLEKT 57 2027 2026 maskinteknik/energiteknik

UNLEKT 57 2027 2026 elektrotekn.

PROF 56 2028 2027 inb syst

UNIADJ 56 2028 2027 elektro/data

PROF 56 2028 2027 energiteknik

UNLEKT 55 2029 2028 energiteknik

UNLEKT 54 2030 2029 proj-ledn

UNLEKT 54 2030 2029 elkraft

UNIADJ 54 2030 2029 maskinteknik


