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Inledning 

Den här verksamhetsplanen för 2019 bygger vidare på den nu gällande planen, men är reviderad på flera 
punkter. Det gäller framför allt avsnittet Forskning som spränger gränser. Eftersom universitetet står 
inför att ta fram ett nytt visionsprogram 2020 – 2025 och det dessutom råder stor osäkerhet om vad 
som kommer att hända med Konstnärligt campus från 1 januari 2020 kommer ett större och mer 
genomgripande arbete med verksamhetsplan 2020 – att genomföras under 2019. 
 

1. Långsiktighet möjliggör högt risktagande 

Delmål 1.1.1 Fakulteten erbjuder internationellt konkurrenskraftiga 
anställningar och tydliga karriärvägar där de anställdas kompetens tillvaratas 
och kontinuerligt stärks. (K) 

Analys 
Fakultetens största strategiska utmaning är att attrahera och behålla kreativa och meriterade forskare 
och lärare i konkurrens med andra lärosäten, både nationellt och internationellt. Vi ska därutöver ge 
dem förutsättningar att utveckla vår utbildning och forskning mot högsta möjliga kvalitet. Behovet av 
att rekrytera kvalificerade lärare varierar från institution till institution. Inom vissa unga akademiska 
ämnen är det extra svårt att tillfredsställa behovet av disputerade lärare. Här krävs satsningar på att 
stärka forskningen för att få fler kompetenta lärare och stärka forskningsanknytningen i 
undervisningen. Inom vissa ämnen kan det till och med vara lämpligast att försöka bygga upp 
kompetensen från doktorandnivå för att så småningom bli självförsörjande på disputerade lärare. 
 
Konkurrenskraftiga utlysningar och tillsättningar 
Generellt har fakulteten gott om behöriga sökanden på utlysta anställningar och det är konkurrens om 
dessa. En betydande andel av anställningarna tillsätts med internationella sökande. Fakulteten har varit 
jämförelsevis framgångsrik med att erhålla Wallenberg Academy Fellows. Fakulteten kommer under 
2019 att starta ett mentorskapsprogram för yngre disputerade lärare. 
 
Fakulteten planerar att fortsätta utlysa biträdande lektorat med målet att rekrytera konkurrenskraftiga 
yngre forskare. När det gäller den särskilda anställningskategorin forskare ser fakulteten en utmaning 
att kombinera denna med en långsiktig och framgångsrik kompetensförsörjning. 

Strategier  
• Fakulteten ska analysera innebörden av den nya anställningsformen biträdande lektor för att i 

framtiden kunna avsätta särskilda medel för anställningsformen på optimalt sätt. 
• Fakulteten har ett program för utlysning av biträdande lektorat med målet att rekrytera 

konkurrenskraftiga yngre forskare inom strategiskt viktiga områden. 

Aktiviteter 
• Fakulteten ska i samverkan med institutionerna, under första halvan av 2019, ta fram kriterier 

för befordran från biträdande lektor till lektor. 
• Fakulteten skall under andra halvan av 2019, utlysa minst ett biträdande lektorat inom för 

fakulteten identifierade och uttalade strategiskt viktiga områden. 
• Fakulteten ska under året ta fram en plan för framtida utlysningar.  
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Uppföljningskriterier 
• Fakulteten har, i samverkan med institutionerna, tagit fram kriterier för befordran från 

biträdande lektor till lektor. 
• Fakulteten har utlyst ett biträdande lektorat inom ett för fakulteten identifierat och uttalat 

strategiskt viktigt område med kvalitetsdrivande befordringskriterier. 
• Fakulteten har utarbetat en plan för framtida utlysningar av biträdande lektorat.    

 

Delmål 1.1.2 Fakulteten har utvecklat ett system för högre lärarbefattningar 
(lektorat och professurer) med ekonomiskt stabila och långsiktigt goda förut-
sättningar. (K) 

Delmål 1.1.3 Fakultetens resurstilldelningssystem ska ge ökad långsiktig 
trygghet. (K) 

Delmål 1.1.4 Fakultetens utlysningar innehåller konkurrenskraftiga villkor. (K) 

Analys 
Fakulteten har ett unikt tilldelningssystem för forskningsresurser, som bygger på flera tydliga och 
transparenta kriterier. Det grundar sig till viss del på synen att framgångsrik forskning är individbaserad 
och att man måste underlätta för forskarna att kunna fokusera på forskningen under längre perioder. 
Nyckeltal är publicering, externa anslag, handledning av doktorander och postdoktorer.  
 
Alla utlysta tjänster som lektor eller professor ska vara fullt fakultetsfinansierade. Fakultetens 
forsknings- och grundutbildningsanslag sätter därmed gränsen för hur många lektorer och professorer 
som kan anställas, i och med att dessa ska kunna finansieras fullt ut med anslagsmedel fram till 
pensionen. Andelen forskning respektive undervisning i dessa tjänster kan däremot variera över tid. Ett 
tiotal professorer (anställda före år 2000) har 90–100 % finansiering från forskningsanslaget tills 
vidare. Övriga professorer samt lektorer kan söka fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) vid en årlig 
utlysning och kan då i konkurrens erhålla 25, 50 eller 75 % av sin tjänstgöringstid finansierad av 
forskningsanslaget att ägna åt forskning.  
 
Långsiktighet kan inrymmas i FFT-systemet genom att medel beviljas för längre perioder. I stället för 
den beslutade (2015-02-10) förlängningen till maximalt fem år planerar vi för en utbyggnad till 
maximalt sex års beviljningsperiod senast 2020. Vid extern rekrytering av professurer garanteras initialt 
sex års 75-procentig FFT, vilket är mycket förmånligt även med internationella mått mätt. En 
förlängning av FFT-perioden ger större långsiktighet och möjlighet att satsa på projekt med högre risk.  
 
Tanken med att maximera andelen FFT till 75 % är avvägd så att alla forskande lärare ska ha möjlighet 
att undervisa. Andelen undervisning som ingår i arbetsuppgifterna kan variera över tid för en enskild 
lärare beroende på utvärdering i FFT-bedömning, tillgång på anslag och andra uppdrag. Att fler 
forskande lärare undervisar är viktigt både för att höja kvaliteten på undervisningen och för att locka in 
duktiga studenter till forskarutbildning. 
 
Det är viktigt att konstatera att även forskningsaktiva lektorer ges möjlighet att konkurrera om 
forskningstid i FFT-systemet, och att yngre framgångsrika lektorer därmed ges en god chans till 
forskningsmeritering.  
 
Resurstilldelning utöver FFT 
År 2018 fördelas ca 90 Mkr av forskningsanslaget direkt till löner för professorer, lektorer och 
meriteringsanställningar. Samtidigt fördelas 75 Mkr till institutionerna i basanslag, aktivitetsrelaterade 
anslag, strategiska resurser till prefekter samt medel för doktorandrekryteringar. Dessa medel är fria för 
institutionerna att använda på ett för varje enskild institution strategiskt sätt. Dessa ”fria” medel 
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utökades från och med 2016 med ca 2 Mkr för att ge prefekterna större möjlighet att på ett strategiskt 
sätt stödja forskare och tillse att de har goda långsiktiga förutsättningar för att bedriva nydanande 
forskning. Denna utökning grundar sig på ett beslut i fakultetsnämnden i december 2013 om en princip 
som innebär att då en lektor eller professor som innehar FFT avslutar sin anställning vid Umeå 
universitet, genom flytt eller pensionering, skall en forskningsresurs motsvarande den personens 
senaste tilldelning, tillställas institutionen där vederbörande är verksam under en treårsperiod.  
 
Det är viktigt att även i fortsättningen göra strategiska rekryteringar med goda förutsättningar vid 
fakulteten. Detta gör att fakulteten måste fortsätta vara restriktiv med nyrekryteringar totalt sett. 
Professurer utan bas kommer inte att med automatik återbesättas. Institutionerna måste fortsätta att 
vara återhållsamma med att rekrytera lektorer, om inte undervisningsbehovet är stort. En noggrann 
kalkyl måste göras för att beräkna behovet av inflöde och kapacitet i FFT-systemet, för att erhålla ett 
system i ekonomisk balans. 
 
Långsiktig trygghet - ökat risktagande 
Målet att förbättra förutsättningarna för nydanande forskning kan tolkas som att forskare i större 
utsträckning vågar utföra högriskprojekt ifall finansieringen är tryggare. För att skapa en tryggare 
forskningsfinansiering kan beviljningsperioderna för FFT förlängas ytterligare. En nackdel blir dock att 
mindre summor frigörs så att yngre forskare som söker FFT får svårare att komma in i systemet. Från 
2016 har maximala beviljningsperioderna förlängts till fem år och inför budget 2020 bör dessa förlängas 
ytterligare.  
 
För att ge professorer en extra trygghet i finansieringen infördes från och med 2016 garanterad 
forskningstid på 25 % för alla tillsvidareanställda professorer som i dagsläget inte har någon 
anslagsfinansierad forskningstid. Fakulteten uttrycker även en vilja att undervisande professorers 
kompetensutvecklingstid ska kunna ägnas åt forskning. 

Strategier till delmål 1.1.2 
• De maximala FFT-perioderna skall förlängas till 6 år 2020. 
• Fakulteten har ett väl fungerande mentorskapsprogram för yngre disputerade lärare. 

 

Strategier till delmål 1.1.3 
• Fakulteten ska sträva efter att ha 50 % FFT som norm och ge 75 % FFT till professorer och 

lektorer med uttalad excellens. Detta betyder att antalet professorer och lektorer som har 50 % 
FFT ska öka.  

Strategier till delmål 1.1.4 
• Återbesättning av professurer ska föregås av en strategisk analys.  
• Nytillsatta lektorat och professurer är anslagsfinansierade till 100 %. Undantag kan göras för 

individer som tilldelats riktade, individspecifika externa medel avsedda för sin egen lön, t.ex. 
bidrag som ”Wallenberg Academy Fellow”.  

• Strategiska medel bör avsättas på både institutions- och fakultetsnivå för att kunna erbjuda 
startpaket vid nyrekryteringar i syfte att attrahera de bästa kandidaterna. 
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Delmål 1.1.5 Universitetets högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, 
innehåller en kvalitetshöjande och dynamisk blandning av forskning, utbildning 
och nyttiggörande. (K) 

Analys 
Fakultetens system för fördelning av forskningsanslaget ger stor flexibilitet i andel forskning och andel 
undervisning. 
Fakulteten anser att viss del undervisning ska ingå i arbetsuppgifterna för alla professorer och lektorer. 
Detta är viktigt både för att höja kvaliteten på undervisningen och locka duktiga studenter till 
forskarutbildning. Därför är också den maximala tilldelningen av FFT satt till 75 %. Forskningstiden kan 
dock variera över tid beroende på utfall i FFT-bedömningen, tillgång av externa anslag och andra 
uppdrag. Det faktum att den tid andelen forskning en individ tilldelas och förfogar över varierar över tid 
är en naturlig konsekvens av ett system som baseras på konkurrensutsatt fördelning av forskningstid 
och resurser. Oönskade förändringar kan åtgärdas kortsiktigt på institutionsnivå genom att prefekten 
använder sina strategiska medel för att jämna ut svackor. Många lektorer finansieras dock i sin helhet 
med undervisningsmedel. Detta är inte optimalt, men i och med de skilda förutsättningar som gäller vid 
olika institutioner är möjligheterna att ge samtliga lektorer en välbalanserad fördelning av forskning och 
undervisning varierande.   
 
En av fakultetens största utmaningar är att sträva efter att varje institution har tillräckligt stor volym av 
både undervisning och forskning, för att kunna hantera denna dynamik och kunna säkerställa att 
forskande lärare kan ha olika tyngd i de två verksamheterna över tid. 

Strategi 
• Alla fakultetens professorer, lektorer och biträdande lektorer ska delta i undervisningen.  
• FFT-systemet, inklusive 25 % garanterad forskningstid för professorer, är maximerat till 75 % 

för att resterande tid ska ägnas åt undervisning och övrig verksamhet. 
• Alla lärare ska delta i pedagogisk fortbildning i en omfattning av minst en kurs, eller 

motsvarande arbetsinsats, under en femårsperiod (utöver fakultetens lärardag). 

Aktivitet 
• Genomföra en analys av hur stor andel av fakultetens lektorer och professorer som deltar i 

undervisning och i vilken omfattning. 
• Genomföra en analys av hur stor andel av fakultetens lektorer och professorer som har 

genomgått pedagogisk fortbildning. 

Uppföljningskriterier 
• Andel av fakultetens lektorer och professorer som deltar i undervisning och i vilken omfattning. 
• Andel av fakultetens lektorer och professorer som genomgått pedagogisk fortbildning under 

senaste femårsperioden. 
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2. Utbildning för gränslös kunskap 

Delmål 2.1 Med ökad kvalitet säkerställa högre genomströmning och brett 
deltagande 

Analys 
Fakultetens utbildningar håller överlag en hög kvalitet, något som genom åren bekräftats av avnämare 
och olika utbildningsutvärderingar av Högskoleverket (HSV), sedermera Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ). Under 2018 genomförs dock den första kollegiala granskningen inom ramen för det nya 
kvalitetssystemet, vilket kommer att resultera i konkreta utvecklingsförslag. 
 
Arbetet med kvalitetsutveckling av fakultetens utbildning sker i allt väsentligt av programmen själva och 
de institutioner som ansvarar för att genomföra programmens kurser. De programansvariga har en 
ytterst viktig roll i detta kvalitetsarbete och det blir därför mycket viktigt att de programansvariga är 
personer med rätt kompetens och förutsättningar.  
 
I den fakultetsaudit som fakulteten deltog i 2016 framkom att det finns vissa problem med 
informationsflödet mellan fakultetens olika nivåer.  Detta bidrar till att studenter och anställda 
emellanåt upplever att informationen blir svårtillgänglig och svårtolkad, vilket leder till en ökad ”vi och 
dom”- känsla inom organisationen och mellan studenter och lärare. 
 
I syfte att öka genomströmningen bör olika studentgrupper mötas utifrån sina förutsättningar. Detta 
måste dock kunna genomföras effektivt utan att öka lärarnas arbetsbelastning eller minska på kvaliteten 
på den undervisning som erbjuds. 
Utbildningskommittén har initierat ett pilotprojekt för att följa upp avhopp från IT-utbildningarna med 
djupintervjuer. Projektet slutredovisas i december 2018.  
 
Tekniska högskolan vid fakulteten erbjöd för ett antal år sedan fakultetens lärare att söka medel 
(samverkanscheck) för vistelse i näringslivet. Maximalt belopp som kunde erhållas var 25 000 kr. 
Förutsättningen för att kunna erhålla en samverkanscheck var att hemmainstitutionen medfinansierade 
till samma belopp, vilket innebar att en lärare därmed skulle kunna få medel till ca 1 månads 
heltidsvistelse i näringslivet. Under 2019 utreds om ett liknande system ska återinföras vid fakulteten 
och hur i så fall detaljerna i ett sådant system ska se ut. 
 
Under 2018 har arbetet med att utveckla Kursrapport 2.0 inletts. Det första steget var att interaktion 
och design studenter använde systemet som ett studieobjekt under en kurs i interaktionsdesign vilket 
resulterade i en omfattande kravfångst och designutkast. Under sommaren 2018 har 4 studenter 
sommarjobbat på ITS med att fortsätta designarbetet och initiera implementationsarbetet. 
 
Basåret är en campusbaserad förutbildning som sökes via det nationella ansökningssystemet. Antalet 
platser på basåret har på senare år begränsats till strax under 100. Det betyder att platserna söks i stark 
konkurrens (de sista åren ca 3 förstahandssökande per plats). Av de som slutför basåret, läser ca 50 % 
vidare på en av fakultetens utbildningar, 25 % läser vidare på en annan utbildning på Umeå universitet. 
 
Rekryteringen till våra internationella masterprogram är låg vilket verkar hämmande på deras 
möjligheter att utvecklas. Samtidigt råder brist på kompetent arbetskraft inom regionen av data/IT 
kunnig personal, en brist som inom överskådlig tid inte kommer att kunna täckas av studenter på våra 
kandidat-/ingenjörsutbildningar. Fakulteten ämnar därför initiera ett pilotprojekt där kurspaket 
kombineras med erbjudanden om sommarjobb, praktik eller internship, i samverkan med regionala 
företag, för att utgöra en bas för marknadsföring mot internationella masterstudenter.  
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Strategier 
• Fakulteten satsar inom utbildningsområdet på ett fåtal konkreta projekt som var och ett 

adresserar ett utvecklingsområde för fakulteten alla med syfte att öka kvaliteten ur olika 
perspektiv.  

• Att fylla fakultetens utbildningar upp till deras planeringstal med väl kvalificerade och 
motiverade studenter. 

• Att underlätta studenternas val av framtida utbildning och arbetsliv 

Aktiviteter 
• Fortsätta att implementera universitetets kvalitetssystem för utbildning. 
• I dialog med programansvariga och programråd följa upp och arbeta med förändringar 

föranledda av den externa kollegiala granskningen. 
• Utgående från pilotstudien kring IT-utbildningar, utveckla och implementera ytterligare 

aktiviteter i syfte att öka breddat deltagande.  
• Revidera programansvarsrollen och säkerställa att uppdraget är attraktivt. Utse en mindre 

projektgrupp för uppdraget. 
• Stödja lärares kompetensutveckling genom att fortsätta att anordna lärardagen samt genom att 

utveckla ett system för och erbjuda samverkanscheckar. (K) 
• Initiera en strategisk kommunikationsgrupp i syfte att se över och effektivisera det interna 

informations- och kommunikationsflödet gällande utbildningsfrågor vid fakulteten. 
Sammanställa nuläget (framförallt intern information och kommunikation kring 
utbildningsfrågor) och ta fram en matris som definierar avsändare, mottagare, innehåll - 
information och kommunikation samt former för envägs- och tvåvägs information och 
kommunikation. 

• Vidareutveckla det digitala kursrapportsystemet. 
• Tillgodose att den information som beskriver våra utbildningar är uppdaterad och relevant för 

den sökande 
• Utvidga den s k ”Sommarringningen” till att inbegripa perioden från ansökan till urval. 
• Att tillsammans med externa relationer (ER) etablera ett samarbete med lokala företagsnätverk 

som kan samverka med Basårsutbildningen, och organisera företags- och 
arbetsmarknadspresentationer. 

• Utforma ett antal väldefinierade inriktningar för några av våra masterprogram inom data/IT . 
För dessa inriktningar utarbetas erbjudanden om sommarjobb/praktik/internship 
(betald/obetald) samt även möjligheten till examensarbeten utanför akademin. 

• Utlysa resebidrag för lärare (K) 
o till pedagogiska konferenser 
o till forskningskonferenser, gäller endast lärare med hög andel undervisning i sin tjänst 

 

Uppföljningskriterier 
• Öka antalet reserver per antagen student vid andra urvalsomgången (i slutet av augusti). 
• Öka antalet studenter från Basåret som läser vidare på en utbildning vid fakulteten. 
• Att fylla samtliga masterprogram inom data/IT-området upp till planeringstalet (20) med en 

dynamisk sammansättning av studenter 
• Programanalyser som tar avstamp i resultatet av de kollegiala granskningarna med konkreta 

åtgärdsprogram. 
• En uppdaterad uppdragsbeskrivning för programansvariga att användas för att utse nya 

ansvariga med tillträde 2020-01-01. 
• Ramverk för samverkanscheckar för lärare framtaget.  
• Lärardagen genomförs. 
• Vid årets slut ska en strategisk kommunikationsgrupp finnas. 
• Under 2019 implementeras och driftsätts det reviderade digitala kursrapportsystemet. 



 
 

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 901 87 Umeå 090 786 50 00 www.umu.se 
 

12 

 

Delmål 2.2 Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin 
utbildning 

Analys 
Internationella perspektiv kan erhållas på en rad olika sätt och omfattar en rad interkulturella 
upplevelser så som läroböcker och föreläsningar på engelska, utlandsfödda föreläsare och 
studentkollegor samt att studenter under kortare eller längre tid vistas i en annan kultur. 
 
Vid fakulteten har vi sedan länge en mycket hög andel utländsk kurslitteratur, och ofta en hög andel 
lärare och studenter med utländsk bakgrund. På flera program deltar fakultetens studenter i olika 
utbytesprogram, se tabell 2.2.1. Kvoten mellan in- och utresande har under ett antal år varit sjunkande, 
men vi ser en tydlig ökning för 2017. Det är främst på grund av ett minskande antal utresande studenter. 
 
Som ett led i att utveckla internationaliseringsarbetet undersöks under 2019 möjligheten att införa en 
internationaliseringscheck liknande samverkanschecken beskriven under delmål 2.1. Hur en sådan 
check ska utformas och vilken eventuell koppling den ska ha med andra tillgängliga medel måste 
utredas. 
 
Tabell 2.2.1 In- och utresande avtalsstudenter (individer) (källa Fokus). 

År 
Inresande 
totalt 

Inresande, 
utbytes 

Utresande, 
utbytes 

Kvot 
inresande/utresande 
på avtal 

2012 922 265 22 12,05 
2013 956 278 33 8,42 
2014 985 313 57 5,49 
2015 1001 329 86 3,83 
2016 1072 320 103 3,11 
2017 1049 365 51 7,16 

 

Strategier 
• Fakultetens bedömning är för att erhålla en långsiktig, kvalitetssäkrad internationalisering bör 

vi börja med att säkerställa att våra lärare i än högre omfattning än i dag har ett internationellt 
perspektiv. Genom denna typ av kompetensutveckling möjliggörs ett än mer långsiktigt tänk 
kring att anpassa program för utbytesperioder och skrivande av utbytesavtal.   

Aktiviteter 
• I syfte att få bättre underlag för att bedöma internationalisering ska fakulteten fortsätta att 

implementera universitetets kvalitetssystem i samverkan med fakultetens institutioner. 
• Utveckla ett system för och erbjuda internationaliseringscheckar för lärare. Systemet ska 

komplettera befintliga system inom t ex ERASMUS och STINT. (K) 
• Utlysa resebidrag för programansvariga i syfte att verka för tecknande av utbytesavtal.  
• Utarbeta en plan för hur vi når studenter med information om utbytesprogram, exempelvis 

ERASMUS och STINT. 

Uppföljningskriterier 
• Öka antalet in- och utresande studenter.  
• Ramverk för internationaliseringscheckar framtaget.  
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Delmål 2.3.TN. Fakulteten har utbildning av hög kvalitet inom området artificiell 
intelligens  

Analys 
Artificiell intelligens (AI) är ett område i stark framväxt såväl inom utbildning som forskning, där flera 
bidragsgivare gör strategiska satsningar. Inom utbildningssidan beslutade regeringen under 2018 att 
uppdra åt sju lärosäten (Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds 
universitet, Umeå universitet och Örebro universitet) att genomföra en kompetensutvecklingsinsats och 
etablera en nationell kunskapsplattform inom AI-området. Satsningen har fått namnet ”AI Sverige”. 
 
Kompetensutvecklingsinsatsen ska bygga vidare på eller komplettera pågående initiativ och 
kraftsamlingar inom området AI och ska främja fördjupad kunskap om AI inom både näringsliv och 
offentlig sektor för att skapa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och utvecklad välfärd. Detta bör 
ske genom utveckling och anordnande av utbildning på högskolenivå. Utvecklingsarbetet ska ske i dialog 
med relevanta organisationer i näringsliv och i det omgivande samhället i övrigt.  
 
Vid fakulteten bedrivs AI-utbildning sedan 80-talet och fortsatt utveckling av AI-utbildning pågår. 
Utbildningen bedrivs delvis i samverkan med samhället och med utbildning inom tillämpningsområden 
för AI vid Umu, vilken är en verksamhet som kompetensutvecklingsinsatsen kan bygga vidare på.  
 
Etableringen av plattformen innebär att deltagande lärosäten ska utveckla utbildningsinsatser samt 
relaterade verksamheter inom utbildning och forskning av betydelse för utvecklingen av AI. Plattformen 
ska bygga vidare på samt komplettera pågående initiativ och kraftsamlingar vid lärosätena med 
koppling till området AI. Utformningen av plattformen ska göras så att flera universitet och högskolor i 
efterhand kan ansluta sig. 
  
Vår fakultet har av rektor fått uppdraget att år 2018 genomföra regeringsuppdraget avseende AI, med 
av regeringen avsatta medel, samt att planera för hur uppdraget kan genomföras 2019. En arbetsgrupp 
vid fakulteten är tillsatt som påbörjat arbetet.  

Strategi  
• Fakulteten ska expandera och vidareutveckla utbildningen på högskolenivå inom området AI 

för att möta framtida utmaningar. 
• Fakulteten ska utveckla en plattform/infrastruktur som utgör Umu:s nod i den nationella 

plattformen för samverkan med andra lärosäten och samhället i utbildning och forskning. 

Aktiviteter 
• Arbetsgruppen vid fakulteten jobbar vidare med regeringsuppdraget i samverkan med övriga 

relevanta institutioner vid vårt lärosäte, samt med övriga ingående lärosäten. 

Utvärderingskriterier 
• Kompletterande kurser inom AI-området (i bred mening) har utvecklats.  
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3. Forskning som spränger gränser 

Delmål 3.1 Universitetets andel av nationella och internationella externa medel 
har ökat. 

Analys 
Forskare vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har förhållandevis gott stöd från flera externa källor 
bl.a. Vetenskapsrådet (VR) och Formas. Däremot finns förbättringspotential hos viktiga finansiärer som 
Vinnova och European Research Council (ERC). Det är särskilt angeläget att öka vår andel av dessa 
finansiärers medel, bl.a. eftersom Vinnova har fått ökade anslag och samhällsnytta i allt högre grad 
betonats inom fördelningssystemet. 
För att på bästa sätt stärka vår position bör en kartläggning av aktuell externfinansiering genomföras. 
Baserad på denna kan sedan strategiska aktiviteter utvecklas och genomföras med målet att förbättra 
utfallet. Områden som en sådan kartläggning bör täcka är finansieringskällor, hur fördelningen av 
externa anslag till fakultetens forskare ser ut, hur unga forskare hävdar sig, samt en benchmarking mot 
jämförbara fakulteter där erhållna anslag jämförs med andra nyckeltal såsom statsanslag och antal 
seniora forskare. Det är därtill viktigt att säkerställa att forskare på meriteringstjänster är 
konkurrenskraftiga och kan erhålla externa anslag. 
Hinder för att ta emot externa medel, till exempel täckning av indirekta kostnader samt brist på 
administrativ kompetens, måste undanröjas.  

Strategier 
• Fakulteten ska skaffa sig en samlad bild av aktuell externfinansiering på fakulteten, 

inkluderande möjliga finansieringskällor, fördelning av stöd från dessa till fakultetens forskare, 
och en benchmarking mot jämförbara fakulteter. 

• Fakulteten ska utveckla och genomföra strategiska aktiviteter för sina forskare med målet att 
förbättra utfallet av sökt externfinansiering. (K) 

• Fakulteten ska tidigt stimulera nyanställda att vara aktiva att söka externa forskningsbidrag. (K) 
• Fakulteten ska sträva efter att undanröja ev. administrativa hinder för att dess forskare ska 

kunna söka och motta externa forskningsbidrag. (K) 

Aktiviteter  
• Fakulteten ska göra en samlad kartläggning av aktuell externfinansiering, som bl.a. ska 

innehålla existerande och möjliga finansieringskällor, fördelning av stöd från dessa till 
fakultetens forskare, och en benchmarking mot jämförbara fakulteter där erhållna bidrag 
jämförs med andra nyckeltal såsom statsanslag och antal seniora forskare med målet att 
identifiera möjliga förbättringspotentialer. 

• Fakulteten ska fortsätta med sin aktivitet inför VR:s stora utlysningar. (K) 
• Vad gäller ERC individual grants ska fakulteten fortsätta med sin inventering av kandidater 

samt initiera individuellt stöd i ansökningsskrivande via Grants Office. (K) 
• Fakulteten ska verka för att Grants Office ska ge en eller flera ERC-workshop(s), vilka ska 

förmedla information om de olika finansieringsprogrammen. (K) 

Uppföljningskriterier 
• En samlad kartläggning av aktuell externfinansiering ska ha gjorts. Den ska bl.a. innehålla 

existerande och möjliga finansieringskällor, fördelning av stöd från dessa till fakultetens 
forskare, och en benchmarking mot jämförbara fakulteter där erhållna bidrag jämförs med 
andra nyckeltal såsom statsanslag och antal seniora forskare. 

• Fakulteten har fortsatt med sina aktiviteter inför VR:s stora utlysningar. 
• Fakultetens har fortsatt med sin inventering av kandidater till ERC individual grants samt, via 

Grants Office, initierat individuellt stöd i ansökningsskrivande till ERC individual grants. 
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Delmål 3.2 Fakultetens forskare har adekvat tillgång till relevant 
forskningsinfrastruktur. (K) 

Analys 
Tillgång till lokal och regional forskningsinfrastruktur är ofta en central komponent för att skapa 
förutsättningar för innovativ och högkvalitativ forskning. Med ”forskningsinfrastruktur” avses här i 
första hand kvalificerad vetenskaplig utrustning.1 Med ”lokal och regional forskningsinfrastruktur” 
avses forskningsinfrastruktur som finns på vår fakultet eller i vårt närområde. Den är därmed skild från 
den forskningsinfrastruktur som återfinnes på nationella och internationella forskningsinfrastruktur-
anläggningar, vilka behandlas i delmål 3.3.   
Lokal och regional forskningsinfrastruktur finns på eller i anslutning till ett flertal av fakultetens 
institutioner, ofta inom enskilda forskargrupper eller inom olika forskarkonstellationer. I vissa fall är de 
organiserade i centra, såsom är fallet vid Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC). 
Forskningsinfrastrukturer kan se olika ut inom olika områden. Det kan till exempel röra sig om stora 
enskilda instrument, eller en kombination av sådana, som används av en eller ett flertal forskargrupper.2 
I vissa fall är de så pass omfattande och komplicerade att enskilda forskargrupper inte själva kan driva 
dem, emedan i andra fall drivs och underhålls de av enskilda forskargrupper. Dessa kan därför, i vissa 
fall, behöva hanteras av tillförordnad personal, även om de i de flesta fall när de gäller lokal forsknings-
infrastruktur kan hanteras av den eller de personer som behöver använda dem. Dessutom kan viss 
forskningsinfrastruktur vara öppna för oberoende användare, d.v.s. användare utan koppling till 
tillhandahållaren av infrastrukturen, emedan andra kräver godkännande och ibland även närvaro av 
den som tillhandahåller den. I vissa fall erbjuder forskningsinfrastrukturen en basservice för att 
möjliggöra och underlätta användandet, emedan i andra fall får användaren sköta allting själv. 
Gemensamt för alla är dock att de stödjer forskning av hög kvalitet och att de ibland även kan användas 
för undervisning. I många fall har de en uttalad tydlig och transparent tillgänglighet som kommuniceras 
på lämpligt sätt och baserad på en princip där prioritering görs utifrån forskningskvalitet (där 
akademisk forskning kommer före ev. andra användare), emedan i andra fall gäller ”först till kvarn”. I 
de flesta fall har de en utarbetad långsiktig verksamhets- och finansieringsplan. Forskningsinfrastruktur 
har ofta införskaffats under olika premisser. Vid införskaffandet, ansågs de dock i allmänhet vara av 
strategisk betydelse för inrättande nivå, vilket var grundorsaken till att initiativ togs till att införskaffa 
dem. Allt detta påvisar att forskningsinfrastruktur kan finnas i ett antal olika skepnader.  
Forskningsinfrastrukturer kan grupperas på ett antal olika sätt. Vi har här valt att dela in dem i fem olika 
grupper, som delvis är överlappande.  
 

1. Forskningsinfrastrukturer som har ambitionen att komma med i VR-guiden för att, 
om möjligt, bli en nationell facilitet.  

2. Forskningsinfrastrukturer som är klassade som Umu infrastruktur.  

3. Forskningsinfrastrukturer som införskaffats helt eller delvis av fakultetens program 
för medeldyr utrustning.  

4. Forskningsinfrastrukturer som ingår i KBC-miljön. 

5. Forskningsinfrastrukturer som införskaffats av enskilda forskare och som står i 
vederbörandes laboratorier, huvudsakligen till deras förfogande.  

En detaljerad analys återfinns i bilaga 1. 
 
Nutidsanalys 
Slutsats 1: Fakulteten anser att de forskningsinfrastrukturer som kan anses ha ett bredare nationellt 
intresse bör, i möjligaste mån, beredas plats i de behovsinventeringar som VR utlyser.   

                                                             
1 Inom vissa områden utgör även resurser såsom båtar, teknikplattformar, biologiska samlingar, mjukvaruresurser (ofta då i kombination med personell kompetens) och 
databaser (och i vissa fall distribuerade sådana) infrastrukturer. 
2 Notera att forskningsinfrastrukturer som är klassade som nationella eller internationella faciliter och som under senare år kommit med i VR-guiden inte omfattas av denna 
gruppering då de inte kvalificeras som ”Lokala” eller ”regionala”. 
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Slutsats 2: Fakulteten anser att de forskningsinfrastrukturer som kan anses ha ett bredare lokalt eller 
regionalt intresse bör, i möjligaste mån, utses som Umu infrastrukturer.  

Slutsats 3: Fakulteten anser att dess program för medeldyr utrustning fyller en mycket viktig funktion 
i att stödja finansiering av forskningsinfrastruktur för fakultetens forskare.  

Slutsats 4: Fakulteten anser att KBC:s program för forskningsinfrastruktur är viktigt för fakultetens 
forskare.  

Slutsats 5: Fakulteten anser att det även är av vikt för dess forskare att ha tillgång till dedikerad 
infrastruktur.  Som tidigare skett, får dock dessa växa fram från enskilda forskare och forskargruppers 
behov och förmåga att erhålla medel för dess inköp.  

Slutsats 6: För att effektivisera användandet av fakultetens forskningsinfrastrukturer och stimulera 
till samarbeten anser fakulteten att det är av stor vikt att synliggöra dess forskningsinfrastrukturer på 
alla dess nivåer.  

Slutsats 7: Infrastruktur är i sig expansivt eftersom infrastrukturer hela tiden kommer till, samtidigt 
som få eller inga avvecklas. 

Strategier 
• Fakulteten ska identifiera, prioritera, och stödja de forskningsinfrastrukturer som bör ingå i VR-

guiden och därefter bistå dessa vid en utlysning.  
• Fakulteten ska fortsätta med sitt program för utlysning av medel för medeldyr utrustning och 

även undersöka möjligheten till samfinansiering med Medicinska fakulteten.  
• Fakulteten ska fortsätta ge KBC-miljön stöd så att den kan fortsätta utveckla och driva sina 

forskningsinfrastrukturer.  
• Fakulteten ska öka synliggörandet av dess forskningsinfrastrukturer. 

Uppföljningskriterier 
• Huvuddelen av de forskningsinfrastrukturer som prioriteras av fakulteten och aspirerar på att 

komma in i VR-guiden eller att bli klassificerad som en Umu infrastruktur har fått stöd. 
• Fakultetens program för medeldyr utrustning fortgår. 
• KBC-miljön erhåller stöd från fakulteten. 
• Fakultetens forskningsinfrastrukturer finns beskrivna på universitetets hemsidor.  

 

Delmål 3.3 Fakultetens forskning som utförs på nationella och internationella 
forskningsinfrastrukturanläggningar, speciellt MAX IV och olika neutron-
spridningsfaciliteter, ska på sikt öka. (K) 

Analys 
Nationella och internationella forskningsinfrastruktur 
Centralt för utveckling av forskning är att forskare har tillgång till högklassiga verktyg. I många fall är 
det dock inte möjligt att varje enskild forskare, forskargrupp, institution, fakultet, eller lärosäte 
utvecklar sin egen uppsättning forskningsinfrastruktur. I takt med att dessa blir allt mer omfattande och 
krävande är det ofta mer kostnadseffektivt att gemensamt utveckla state-of-the-art forsknings-
infrastrukturer, antingen centralt på ett ställe eller som en samlad gruppering av distribuerade 
forskningsanläggningar, nationellt eller internationellt. Ett stort antal nationella och internationella 
forskningsinfrastrukturer som skapar förutsättningar för forskning inom ett flertal ämnesområden i 
vårt land har därför byggts upp, eller är under uppbyggnad. Inom vissa områden är tillgång på dessa 
infrastrukturer många gånger helt avgörande för möjligheten att bedriva högklassig forskning.  
 
Forskningen på denna typ av forskningsinfrastrukturer sker oftast av personer som har sin anställning 
på universitet/högskolor i Sverige men som ges möjlighet att göra sina experimentella studier vid dessa. 
På detta sätt ges svenska forskare möjlighet att nyttja avancerad och toppmodern 
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forskningsinfrastruktur på ett, för såväl forskaren som forskarsamhället, mycket kostnadseffektivt sätt, 
oberoende av var de har sin anställning.  
I Sverige arbetar VR med att finansiera och långsiktigt planera för nationella forskningsinfrastrukturer. 
För närvarande ger de driftsbidrag till ett drygt 50-tal infrastrukturer av vitt skilda slag.3  
För att fakultetens forskning ska kunna vara konkurrenskraftig på den internationella arenan krävs att 
dess forskare, i den grad de har behov av, ska kunna ha tillgång till adekvata nationella och 
internationella forskningsinfrastrukturer. Fakultetens forskare nyttjar idag ett flertal VR-stödda 
forskningsinfrastrukturer, bland andra: 
 

• ICOS (Integrated Carbon Observation System), som möjliggör mätningar av koldioxidutbyte 
mellan mark och atmosfär på en europeisk bas;4  

• NBIS (National Bioinformatics Infrastructure), vilken är en bioinformatikinfrastruktur som 
tillhandahåller avancerat användarstöd inom genomik, proteomik, metabolomik, systembiologi 
och datahantering;5   

• SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science), som utgör en nationell infrastruktur 
som samordnar ett antal fältstationer för landbaserad klimat-, miljö-och ekosystemforskning;6 

• SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing), som är en storskalig facilitet för 
beräkning och datalagring.7  

• MAX IV som är en storskalig synkrotonljusanläggning. Den möjliggör nya typer av studier av 
material och substanser baserade på hur atomer och molekyler binder till varandra.8 

I direkt anslutning till MAX IV uppförs ESS (European Spallation Source, se Fig. 3.3.2. i bilaga 2).9 Den 
kommer att bli världens starkaste neutronkälla och kommer att kunna utföra strukturstudier av olika 
material och substanser med en upplösning som saknar tidigare motstycke, ned till enskilda atomer.  
För detaljerad beskrivning och analys av MAX IV och ESS, se bilaga 2. 
 
Nutidsanalys 
Då det aldrig tidigare har skett sådana omfattande satsningar på enskilda forskningsinfrastrukturer på 
nationell nivå som nu, och då dessa i framtiden förväntas kunna erbjuda väsentligt förbättrade 
möjligheter till en mängd vetenskapliga studier, ser vi detta som början på ett paradigmskifte där 
forskningen i allt större grad skiftas från att utföras på enskilda lärosäten till att göras på nationella 
forskningsfaciliteter. Då dessa forskningsinfrastrukturer, med sin respektive unika prestanda, kan 
nyttjas inom ett brett spektrum av områden, inte minst inom livsvetenskaperna, biologi, 
materialvetenskap, fysik, kemi, geologi, miljö och arkeologi, kan de komma ett flertal av fakultetens 
forskare, och deras forskning, till avsevärd nytta. Detta innebär att det i framtiden kommer att öppnas 
många goda möjligheter för vår fakultets forskare att vara aktiva vid MAX IV och ESS. 
 
Slutsats 1: Som en följd av de unika möjligheter som MAX IV och ESS erbjuder, tillsammans med den 
omfattande nationella agendan, anser fakulteten att det är av stor vikt att säkerställa att fakulteten har 
en verksamhet som kan koppla till MAX IV och på sikt även till ESS.  

Det kan också påpekas att, som en följd av den breda uppslutningen kring, och det stora engagemanget 
i, framförallt dessa två forskningsinfrastrukturer, men även vissa andra större infrastrukturer, kommer 
det att nationellt avsättas betydande resurser för forskningsinfrastruktur.10 Detta innebär att det ur ett 
nationellt perspektiv, över tid, finns en överhängande risk att det kommer att ske en förskjutning av 
resurser mot ett fåtal större nationella (och i vissa fall även internationella) forskningsinfrastrukturer, 
                                                             
3 www.vr.se/forskningsinfrastruktur/infrastrukturerforforskning.4.12276aba1326e7bd62a800017663.html  
4 https://www.icos-ri.eu/  samt http://www.icos-sweden.se/  
5 https://www.bils.se  
6 http://www.fieldsites.se/sv-SE  
7 http://www.snic.se/  
8 www.MAX IV.lu.se 
9 europeanspallationsource.se  
10 MAX IVs budget är f.n. är 6 000 MSEK, och uppbyggnaden av ESS är budgeterad till ca 20 000 MSEK [av vilka Sverige och Danmark står för 47.5 % 
(europeanspallationsource.se/building-ess ), till vilket en driftsbudget på ca 1 500 MSEK/år tillkommer]. Den totala konstruktionskostnaden för MAX IV och ESS kan 
uppskattas till 26 000 MSEK. Jämfört med det stöd till forskning som regeringen avsätter kan det konkluderas att denna kostnad vida överskrider den årliga mängden medel 
som VR fördelar för forskning (som år för 2016 var 6 400 MSEK); den motsvarar den mängden forskningsmedel som VR fördelar under en tidsperiod på fyra år.  
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dels genom direktfinansiering, och dels genom öronmärkning av en viss del av utlysta konkurrensutsatta 
medel (huvudsakligen projektmedel).  
 
Slutsats 2: Detta innebär att om inte fakulteten har forskare som hittar sin roll vid dessa 
forskningsinfrastrukturer kommer i framtiden såväl väsentliga forskningsmöjligheter, som flöden av 
framtida forskningsmedel, att gå fakultetens forskare förbi.  

Sedan tidigare har fakulteten initierat en aktivitet som riktar sig till potentiella användare av MAX IV 
och ESS där forskare vid fakulteten som ännu inte har använt MAX IV eller neutronspridningsfaciliteter 
kan få information, personlig guidning och goda råd av en erfaren forskare, en s.k. MAX IV-mentor.11 
Det har dock hittills visat sig att det idag finns relativt få existerande eller potentiella användare av dessa 
typer av forskningsinfrastrukturer på vår fakultet. Därtill finns det en markant tröskel för att initiera 
forskning vid sådana anläggningar; det är inte självklart hur en forskare ska förfara när hen önskar 
använda en sådan facilitet första gången, inte heller är det lätt för en novis forskare att inse vilka typer 
av mätningar/studier man kan göra på dem, eller hur man ska förbereda sig för detta.  
 
Slutsats 3: Som en följd av att väsentliga forskningsmöjligheter och flöden av framtida 
forskningsmedel riskerar att gå fakultetens forskare förbi, anser fakulteten att man ska överväga om den 
ska initiera nyutlysningar av forskningsinriktade anställningar (meriteringsanställningar alternativt 
lärarbefattningar) inom forskningsområden där tillgången till MAX IV och ESS är av stor strategisk 
betydelse. Det är fakultetens åsikt att sådana nysatsningar har goda möjligheter att på sikt växa sig 
framgångsrika och konkurrenskraftiga, och utgöra viktiga noder kring vilken stark forskning vid 
fakultetens i framtiden kan växa.  

Utöver detta önskar fakulteten se att dess forskare har adekvat tillgång till andra för forskningen 
relevanta nationella och internationella forskningsinfrastrukturer.  

Slutsats 4: Fakulteten bör sträva efter att möjliggöra för sina forskare att de ska ha god tillgång till de 
forskningsinfrastrukturer de har behov av. Detta gäller för såväl erfarna som potentiella användare.  

Strategier 
• Fakulteten ska verka för att dess forskare har goda möjligheter att använda för ändamålen 

lämpliga nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. (K) 
 

o Aktivitet 1: Fakulteten identifierar vilka ytterligare forskningsinfrastrukturer som 
dess forskare anser vara av särskilt intresse.  

 
• Sprida information om, och stimulera till användning av, synkrotronstrålning och 

neutronspridning som vetenskapliga verktyg för forskning.  
 

o Aktivitet 1: Utlysa resebidrag till MAX IV och neutronspridningsfaciliteter; 
o Aktivitet 2: Bjuda in föredragshållare som informerar om olika synkrotronstrålnings- 

och neutronspridningsfaciliteter, inklusive MAX IV och ESS; 
o Aktivitet 3: Bjuda in föredragshållare som presenterar vetenskapliga studier utförda 

vid MAX IV och olika neutronspridningsfaciliteter; 
o Aktivitet 4: Bevaka och, om möjligt, delta i ev. nationella utlysningar och andra 

aktiviteter rörande MAX IV och neutronspridning (t.ex. forskarskolor); 
o Aktivitet 5: Fortsätta med utbildnings- och stödprogrammet där forskare vid 

fakulteten kan få information om MAX IV eller neutronspridningsinfrastrukturer, 
personlig guidning och goda råd av en mer erfaren forskare (MAX IV mentor). 

o Aktivitet 6: För de forskare som har intresse av att använda MAX IV och neutron-
spridningsfaciliteter, stimulera till startandet av en öppen och inkluderande 
användargrupp inom vilken erfarenheter och kunskaper kan spridas. 

                                                             
11 Programmets mål på kort sikt är att på fakulteten sprida information om MAX IV och ESS, speciellt dess prestanda och möjligheter, och att praktiskt stödja nya användare 
av dessa forskningsinfrastrukturer. På lång sikt är målet att öka antalet forskare på vår fakultet som använder såväl MAX IV som ESS. 
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Uppföljningskriterier 
• Huvuddelen av de personer som har behov av att använda nationella och internationella 

forskningsinfrastrukturer anser att tillgången till dessa inte är begränsad av något formellt, 
administrativt, eller praktiskt hinder. 

• Ett program som erbjuder resebidrag till MAX IV och neutronspridningsfaciliteter har planerats 
(2019) och initierats (2020). 

• Ett program som erbjuder resebidrag för deltagande i kurser och konferenser rörande 
synkrotronstrålning och neutronspridning har planerats (2019) och initierats (2020). 

• Minst en föredragshållare som informerar om olika synkrotronstrålnings- och neutron-
spridningsfaciliteter, inklusive MAX IV och ESS, har bjudits in per år. 

• Minst en föredragshållare som presenterar vetenskapliga studier utförda vid MAX IV och olika 
neutronspridningsfaciliteter har bjudits in per år. 

• Fakulteten har bevakat möjligheten att delta i ev. nationella utlysningar och andra aktiviteter 
rörande MAX IV och neutronspridning (t.ex. forskarskolor); 

• Fakultetens utbildnings- och stödprogram där forskare vid fakulteten kan få information om 
MAX IV eller neutronspridningsinfrastrukturer, personlig guidning och goda råd av en mer 
erfaren forskare fortlöper. 

• En användargrupp inom vilken erfarenheter och kunskaper kan spridas har skapats bland de 
forskare som har intresse av att använda MAX IV och neutronspridningsfaciliteter. 

 

Delmål 3.4 Antalet forskningsprojekt rörande globala utmaningar har ökat 

Analys 
Vid ett FN-toppmöte 2015 antogs Agenda 2030 med tillhörande 17 globala hållbarhetsmål. Målen är 
formulerade för att staka ut en väg för världens länder som också förväntas tydligt bidra till att dessa 
kan uppnås. Regeringen har tagit initiativ för att identifiera hur olika myndigheter kan bidra till olika 
hållbarhetsmål och även frågat olika forskningsfinansiärer vilka områden som de primärt ser att 
forskningen redan idag stödjer implementeringen av hållbarhetsmål men också vilka områden som det 
föreligger relevanta forskningsbehov för. De globala hållbarhetsmålen knyter an till redan formulerade 
mål nationellt. Det gäller t.ex. omställning till en biobaserad ekonomi och omställning till ett fossilfritt 
samhälle för att klara klimatutmaningen och omställning till en cirkulär ekonomi med hållbart resurs-
användande. De nationella miljömålen ligger helt i linje med många av de formulerade globala 
hållbarhetsmålen. Umu har liksom övriga svenska lärosäten en viktig roll i att bidra med forskning till 
stöd för global hållbar utveckling och har som bredd universitet forskningsaktiviteter som kan hänföras 
till samtliga 17 hållbarhetsmål. Forskningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bedrivs också inom 
ett stort antal av hållbarhetsmålen. 
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Figur 3.4.1. De 17 av FN formulerade globala hållbarhetsmålen.  

Exempel på forskning som tydligt knyter an till ett flertal hållarhetsmål är den som bedrivs inom de 
strategiska forskningsområdena (SFO) Bio4Energy (Energi) och EcoChange (Marin miljö). Andra 
exempel är infektionsforskning och övrig forskning kopplat till human hälsa. 

Vår fakultet bör aktivt förhålla sig till de globala hållbarhetsmålen där också dess forskning har ett 
ansvar att bidra med. Olika forskningsfinansiärer t.ex. Vinnova, Formas och vissa utlysningar från VR 
begär redan idag redovisning av hur föreslagen forskning förhåller sig till hållbarhetsmålen och hur den 
bidrar såväl nationellt som internationellt till omställning till ett hållbart samhälle. Det är således också 
av forskningsstrategiskt värde att på olika sätt uppmärksamma och öka kunskapen om de globala 
hållbarhetsmålen hos fakultetens forskare.  

Strategier 
• Fakultetens forskares kunskap om de globala hållbarhetsmålen ska öka. 
• Vilka globala hållbarhetsmål som fakultetens forskningsprojekt adresserar skall identifieras och 

synliggöras.    
• Fakultetens forskare söker anslag för projekt kopplade mot de globala hållbarhetsmålen 

(nationellt och internationellt).  

Aktiviteter  
• Fakulteten ska öka forskarnas kunskap om de globala hållbarhetsmålen genom information 

med syfte att stödja forskarna i att formulera och söka anslag för projekt kopplade mot de 
globala hållbarhetsmålen (nationellt och internationellt). 

• Fakulteten skall undersöka möjligheten att identifiera och synliggöra vilka globala 
hållbarhetsmål som fakultetens forskningsprojekt adresserar.  

Uppföljningskriterier 
• Forskare på samtliga institutioner har fått information om de globala hållbarhetsmålen. 
• De forskningsprojekt som adresserar något eller några av de globala hållbarhetsmålen skall 

identifieras.  
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Delmål 3.5 TN. Fakulteten ska utveckla en process för framtagande av en 
framtida forskningsstrategi. (K) 

Analys 
Vårt samhälle är i konstant förändring. Nya utmaningar tillkommer och framtida viktiga och givande 
forskningsområden dyker upp. I vissa fall har fakultetens forskare god insikt i och kunskap om detta; de 
kan därvid anpassa sig och förhålla sig till den föränderliga omvärlden. I vissa fall sker dock utvecklingen 
åt ett håll där vi på vår fakultet inte har någon kunskap eller beredskap. I dessa fall är det svårt för 
fakultetens forskare att hitta in i det nya området.  

Om området är av stor vikt eller nytta för vårt samhälle i allmänhet, eller specifikt för vetenskaps-
samhället, och vi anser att vi på vår fakultet bör ha en bredare och/eller mer djuplodande forskning 
inom området, kan det behövas en aktiv åtgärd från fakulteten för att få till en lämplig aktivitet inom 
området. Det är för detta ändamål viktigt för fakulteten att ha en välutvecklad forskningsstrategi. Med 
tillgång till en sådan kan fakulteten vara mer ”på tå” för att aktivt kunna stödja eller initiera, t.ex. genom 
riktade nyrekryteringar, forskning inom specifika områden.  

För att kunna veta vilka områden som i framtiden kan komma att bli ”heta” krävs en omvärldsanalys 
eller en omvärldsspaning vad gäller kommande samhällsutmaningar, breddat med en analys av 
eventuella områden inom vilka speciella forskningssatsningar i framtiden förväntas vara riktade. Denna 
torde givetvis inbegripa, men inte vara begränsad till, den samhälleliga debatten, inkluderande områden 
som eventuellt omnämns i forskningspolitiska propositioner. En sådan kan även inkludera områden 
inom vilka forskning nyligen möjliggjorts eller framgent kommer att möjliggöras, t.ex. av de nya unika 
såväl nationella som internationella forskningsinfrastrukturer som för närvarande är under uppbyggnad 
eller nyligen har byggts upp.  

Slutsats 1: Den konstanta förändring som sker i vårt samhälle ger mänskligheten nya utmaningar som 
öppnar upp för nya forskningsområden. En adekvat omvärldsanalys, tillsammans med den tekniska 
utveckling som sker gällande nationell och internationell forskningsinfrastruktur, kan indikera vilka 
områden som i framtiden kan anses vara ”heta”.  

För att kunna implementera en utarbetad forskningsstrategi krävs det inte bara en god kunskap om 
omvärlden, dvs. att en god omvärldsanalys har gjorts, utan även att vi har en god kunskap om vilken 
forskning som bedrivs på vår fakultet.  

Har vi då den kunskapen på vår fakultet? Det finns ett flertal dokument som beskriver den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet ur olika perspektiv, t.ex. 

• Fakultetens bokslut,12 vilket bl.a. redogör för hur fakultetens anslag fördelas på olika typer av 
kostnadsposter, löner, lokaler, drift, mm.  

• Dess resursfördelningsdokument,13 vilket bl.a. beskriver hur fakultetens anslag fördelas på 
olika institutioner och ger en god bild av institutionernas ekonomiska ramar.  

• Dess verksamhetsberättelse,14 vilket ger viss grundinformation om den verksamhet som sker 
på fakulteten, huvudsakligen i form av noterbara händelser som skett under gällande år, men 
även, vad gäller forskning, viss bibliometri, t.ex. antal författarfraktioner under de senaste åren, 
både totalt på fakulteten men även nedbruten på individuella institutioner. 

 

Även om dessa dokument uppdateras varje år och ger en övergripande beskrivning av förutsättningarna 
för den utbildning och forskning som äger rum på fakulteten, och i viss mån uppmärksammar noterbara 
händelser, så saknas en sammanhållen beskrivning av vilken typ av forskning som sker på fakulteten. 
Detta beskrivs i mer detalj i de verksamhetsplaner som institutionerna upprättar. Dessa ofta är skrivna 
ur institutionernas egna perspektiv och ger inte någon sammanhängande beskrivning av den forskning 
som sker på fakulteten. Någon sådan ges egentligen inte någonstans. Detta gör det svårt för fakulteten 
att i vissa fall staka ut framtida utvecklingsriktningar.  
                                                             
12 https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/ekonomi/bokslut/  
13  https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/ekonomi/budget/  
14 https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/verksamhetsplanerberattelser/verksamhetsberattelser/  
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För att kunna skapa en mer övergripande och sammanhängande bild av fakultetens forskning och för 
att vi ska kunna lära känna oss själva bättre (vilket kan behövas för att fatta korrekta strategiska beslut), 
är det därför önskvärt att inventera den forskning som sker på fakulteten och presentera denna i en 
sammanhängande beskrivning. För att den ska kunna utgöra en sammanhängande enhet bör den inte 
basera sig på de olika institutionernas verksamhetsberättelser, då detta inte skulle ge en tillräckligt 
koherent beskrivning; den bör istället vara ämnesbaserad.  

Slutsats 2: För att bättre kunna fatta adekvata strategiska beslut behövs bättre insikt i den forskning 
som sker vid fakulteten. Det är därför önskvärt att presentera den forskning som sker på fakulteten i en 
sammanhängande beskrivning. 

Dessa två slutsatser leder till en möjlighet för framtagande av en framtida forskningsstrategi för 
fakulteten. 

Slutsats 3: Baserat på en analys av vilka framtidens ”heta” forskningsområden är, parat med vår ökade 
självinsikt gällande vilken typ av forskning som utförs på vår fakultet och vilka områden inom vilka vi 
dag inte har någon väsentlig aktivitet, finns det möjlighet att utveckla en framtida forskningsstrategi för 
fakulteten. 

Konkreta forskningsstrategier bör utvecklas för identifierade utvecklingsområden. Detta kan t.ex. 
innebära stöd till specifika institutioner eller fakultetsinitierade processer/meriteringsanställningar.  

Beroende på omvärldsanalysens och självvärderingens tidsåtgång förväntas arbetet med utvecklandet 
av en framtida forskningsstrategi för fakulteten endast kunna initieras under kommande tidsperiod 
(2019-2020) och förväntas huvudsakligen utföras under efterföljande tidsperiod.   

Strategier 
• Fakulteten ska sträva efter att identifiera viktiga områden inom vilka behovet av forskning i 

framtiden förväntas öka. (K) 
• Fakulteten ska skaffa sig en förbättrad kännedom om vilken forskning som idag sker vid 

fakulteten.  
• Dessa strategier ska tillsammans ligga till grund för en framtida analys som ska leda fram till en 

framtida forskningsstrategi för fakulteten som beskriver vilka områden som fakulteten i 
framtiden bör vara aktiv inom, alternativt bör utveckla. (K) 

Aktiviteter  
• Fakulteten ska under 2019 initiera och under 2020 utföra ett arbete som utmynnar i en 

omvärldsanalys som kan identifiera trender inom framtida forskning. För detta kan externa 
personer med bred samhällssyn behöva involveras. 

• Fakulteten ska under 2019 ta fram en sammanhängande beskrivning av den forskning som sker 
vid fakulteten i form av en ämneskartläggning. 

• Omvärldsanalysen och ämneskartläggningen ska tillsammans ligga till grund för en framtida 
analys (huvudsakligen utförd fr.o.m. 2021) som ska leda fram till fakultetens framtida 
forskningsstrategi som beskriver vilka områden som fakulteten i framtiden bör vara aktiv inom, 
alternativt bör utveckla. 

Uppföljningskriterier 
• Arbetet med att identifiera framtida viktiga forskningsområden inom vilka viktig och intressant 

forskning i framtiden förväntas behövas och kunna utföras har initierats under 2019 och 
slutförts under 2020. 

• Fakulteten har, under 2019, tagit fram en sammanhängande beskrivning av den forskning som 
sker vid fakulteten i form av en ämneskartläggning. 
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Delmål 3.6.TN. Fakulteten har en välutvecklad strategi kring området artificiell 
intelligens. (K) 
 
Artificiell intelligens (AI) är ett område i stark framväxt. Satsningar inom Sverige görs nu t ex av 
Wallenbergstiftelserna (WASP15) inom forskning, av regeringen inom utbildning, samt av Vinnova 
fokuserat kring samverkan. Fakulteten har redan idag forskning inom AI. Verksamheten är dock inte så 
omfattande med internationella mått mätt. Vid fakulteten sker förstärkningar inom grundläggande AI-
forskningen framför allt med medel från WASP, som finansierar forskarstuderande, postdoktorer, 
biträdande lektorer samt professorer. Inom WASP berörs i först hand Institutionen för datavetenskap 
samt Institutionen för matematik och matematisk statistik. Tillämpad AI-forskning är tvärvetenskaplig 
till sin natur och det är därför viktigt att arbetet sker tvärvetenskapligt. Universitetet som helhet saknar 
idag en strategi för hur området AI ska utvecklas.  

Strategi 
• Fakulteten ska utveckla området AI för att möta framtida utmaningar. 

Aktivitet 
• Fakulteten utvecklar en AI-strategi inom forskning och utbildning. 

 

 

  

                                                             
15 https://kaw.wallenberg.org/wallenberg-artificial-intelligence-autonomous-systems-and-software-program-wasp 
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Attraktiv forskarutbildning 

Delmål 3.7 Universitetet har en attraktiv utbildning på forskarnivå (K) 

Analys 
Fakulteten bedriver för närvarande forskarutbildning vid 10 av de 11 institutionerna och har 20 
forskarutbildningsämnen. Under år 2017 var antalet aktiva doktorander 231 varav 95 var kvinnor och 
136 var män. Det syns en klar minskning av antalet aktiva doktorander under åren 2015–2017, något 
som främst beror på ett minskat antal nyantagna doktorander. Under 2017 antogs 35 nya 
forskarstuderande varav 14 var kvinnor och 21 var män. Balansen kvinnor män ligger precis inom det 
för universitetet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå rekommenderade intervallet 40/60. 
Troligtvis var det drastiskt låga antalet nyantagna doktorander under år 2015 (25 st) ett tillfälligt 
extremvärde.  Sannolikt kommer antalet nyantagna doktorander inte att förändras i någon större 
omfattning under de närmaste åren utan vi förväntar oss att siffran kommer att ligga kvar åtminstone 
runt 35–40 nyantagna doktorander per år. 
 
Ett nytt kvalitetssystem för utbildning på samtliga nivåer har utarbetats och kommer att beslutas av 
rektor under 2018. Utmaningen kommer att bestå i att implementera det systemet så att det känns 
meningsfullt och utvecklande för alla inblandade. Förslaget är att i första hand fokusera på att 
implementera några delar i taget. Flera av aktiviteterna i det nya systemet utförs redan idag men det 
saknas systematik och dokumentation i arbetet.  
UKÄ efterlyser dessutom i sina utvärderingar en fortlöpande kompetensutveckling av 
forskarutbildningshandledarna i handledningsfrågor. 
 
Vid UKÄ:s utvärderingar har brister i jämställdhetsintegreringen påvisats och åtgärder för att förbättra 
detta ska ske under 2019. Det är fortfarande oklart hur innebörden av jämställdhetsintegrering i 
forskarutbildningen konkret ska definieras och hur man på bästa möjliga sätt ska verka för att förbättra 
situationen. Det uppenbara är att könsobalansen måste motarbetas, men den är delvis bara ett symtom 
som har sina orsaker ibland annat traditionella maktstrukturer och könsroller. 
 
Fakulteten avser att öka antalet relevanta och intressanta sökande per doktorandanställning. Vi kan i 
viss mån få fler kvalificerade sökande om vi finner strategier för att öka antalet sökande från rätt ställen. 
Under 2016 varierade antalet sökande per doktorandplats från 17 till 79. Merparten av 
doktorandplatserna hade runt 20 till 30 sökande. För de doktorandannonser som är under behandling 
för 2018 så varierar söktrycket från 3 till 83 sökande. Inom fysikområdet finns endast ett fåtal sökande 
(2 till 5) medan det för kemi, matematik och datavetenskap finns ett klart större söktryck (17 till 83). 
Fakulteten anser att det vore värdefullt att veta vad som orsakar denna spridning i söktryck och om det 
finns skillnader i antalet kvalificerade sökande, utbildningsbakgrund, kön och hur man annonserar. 
 
Ingen djupare kvantitativ analys kan göras i dagsläget eftersom fakulteten saknar meningsfulla data 
vilken måste erhållas från institutionerna. En sådan analys bör dock fokusera på antalet kvalificerade 
sökande där kvalifikation bedöms i förhållande till den utlysta doktorandanställningen. Med andra ord 
frågan är om vi får sökande med rätt inriktning och kvalifikation för att komma ifråga för anställningen. 
Med tanke på andra mål och särskilda prioriteringar kan det dessutom vara intressant att undersöka 
hur många av de kvalificerade sökande som har sin grundexamen från ett annat lärosäte eller land (se 
delmål 2.2 Internationell erfarenhet) samt hur könsfördelningen ser ut. 
 
Fakulteten anser inte att det är ett problem om den egna grundutbildning generar sökande som klarar 
sig bra i konkurrens med sökande från andra lärosäten. Fakulteten borde i första hand kartlägga 
situationen, där vi fokuserar på huruvida vi får en bra blandning av sökande som är intressanta för den 
utannonserade anställningen. 
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Vad gäller 3:de strategin har fakulteten redan utarbetade rekommendationer för rekryteringsprocessen. 
 
Strategier 

• Implementera och följa upp beslutade åtgärder utifrån avgångsenkät 2017, bland annat 
utvecklingsprogram för doktorander och arbete med värdegrundsfrågor. 

• Utveckla effektiv kommunikation mellan alla parter i forskarutbildningen. 
• Effektiv kommunikation vid rekrytering. 
• Förbättra kvaliteten och därmed attraktiviteten för vår utbildning på forskarnivå. 
• Fakulteten avsätter medel till max två doktorander som samfinansieras 50/50 med UCGS. 

Aktiviteter 
• Aktivitet 1: Uppföljning av rekryteringar vid institutionerna där fakulteten i första hand samlar 

in data om de sökande som rekryteringsgrupperna anser kan komma i fråga för anställningen, 
dvs är både kvalificerade och uppfyller inriktningens och andra krav. 

• Aktivitet 2: Uppföljning av utfallet i aktivitet 1. 
• Aktivitet 3: Anordna en forskarhandledardag på fakulteten. 
• Aktivitet 4: Tydliggöra de stödfunktioner, hjälp och vägledning som finns då doktorander 

upplever sig utsatta för dåligt bemötande och utsatthet i handledarsituationen. 
• Aktivitet 5: Synliggöra doktorandsektionen vid Naturvetar och teknologkåren (NTK) bland 

annat på fakultetens hemsidor. 
• Aktivitet 6: Initiera att institutionerna anordnar ämnesvisa diskussionsmöten och seminarier 

om handledningsfrågor, exv. 2 ggr/år. KUF tar fram en lista på exempel om vad som kan 
diskuteras vid dessa möten.  

• Aktivitet 7: Säkerställ att alla ämnen/institutioner har fungerande doktorandråd anknutna till 
NTK:s doktorandsektion. 

• Aktivitet 8: Anordna informations- och diskussionsträffar om kvalitetssystemet med 
examinatorer och studierektorer. 

• Aktivitet 9: Skapa mallar för VB och VP för forskarutbildning (ska ingå i institutionernas VB och 
VP i särskilda avsnitt). 

• Aktivitet 10: Kartlägga hur andra lärosäten arbetar med jämställdhetsintegrering. 
• Aktivitet 11: Pilotkurs ”Arbete, organisation, genus och teknologi” för doktorander.  (A5, finns 

även i delmål 4.2) 
 
Uppföljningskriterier 

• Antalet kvalificerade sökande per doktorandanställning ska öka.  
• Andelen nyantagna doktorander med grundexamen från annat lärosäte ska öka. 
• Avgångsenkäten ska indikera att kvaliteten i forskarutbildningen blir bättre. 
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4. Det goda och effektiva universitetet 

Delmål 4.1 Universitetet är en arbetsplats där mångfald ses som en tillgång och 
där jämställdhet integreras i verksamhetens planering, beslut och 
genomförande. (K) 

Analys rekrytering av kvinnor till professurer 
Nedan beskrivs andelen kvinnor bland nyanställda och befordrade professorer vid teknisk-
naturvetenskaplig fakultet under åren 2009–2017 (gästprofessorer och adjungerade professorer är ej 
medräknade i statistiken). Totalt utgjorde andelen nyanställda kvinnliga professorer 17,6 procent, se 
tabell 4.1.1, att jämföras med andelen kvinnor i den befintliga professorsstaben som den 31 oktober 2017 
var 22 procent, en ökning från 12 procent år 2008. Antalet nyanställda professorer är generellt lågt, men 
särskilt måste påpekas att under den aktuella nioårsperioden har bara tre kvinnor nyanställts som 
professor och under den senaste femårsperioden bara en (1). Antalet kvinnor som befordrats professorer 
är betydligt högre och under den senaste nioårsperioden har 11 (32,4 %) kvinnor befordrats, de senaste 
två åren bara en, se tabell 4.1.2. Totalt har 51 personer erhållit anställning som professor vid fakulteten 
under den senaste nioårsperioden, 14 av dessa är kvinnor (27,4 %), se tabell 4.1.3, men någon positiv 
trend i utvecklingen kan inte ses, se figur 4.1.1. 
 
Tabell 4.1.1 Nyanställda professorer åren 2009 till 2017. Gästprofessorer och adjungerade professorer 
finns ej med i statistiken. 

  Kvinnor Män Andel 
kvinnor 

2009 1 1 50,0% 
2010   1 0,0% 
2011 0 2 0,0% 
2012 1 2 33,3% 
2013 0 2 0,0% 
2014 0 0  

2015 0 2 0,0% 
2016 0 1 0,0% 
2017 1 3 25 % 
Totalt 3 14 17,6 % 
    

 
Tabell 4.1.2. Till professorer befordrade lektorer åren 2009 till 2017. 

 
Kvinnor Män Andel 

kvinnor 
2009 3 8 27,3% 
2010 2 3 40,0% 
2011 1 1 50,0% 
2012 0 5 0,0% 
2013 3 0 100,0% 
2014 1 1 50,0% 
2015 0 0  
2016 0 1 0,0% 
2017 1 4 20 % 

 11 23 32,4 % 
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Tabell 4.1.3. Totalt befordrade och nyanställda professorer (ej gäster och adjungeringar). 

  Kvinnor Män Andel 
kvinnor 

2009 4 9 30,8 % 
2010 2 4 33,3 % 
2011 1 3 25,0 % 
2012 1 7 12,5 % 
2013 3 2 60,0 % 
2014 1 1 50,0 % 
2015 0 2 0,00 % 
2016 0 2 0,00 % 
2017 2 7 22,2 % 
Totalt 14 37 27,4 % 

 
 
 

 
 
Figur 4.1.1 Andel kvinnor bland nyanställda och befordrade professorer (gästprofessorer och 
adjungerade professorer ej medräknade). 
 
Åldersfördelningen bland fakultetens professorer och lektorer uppdelat på kön framgår av 
nedanstående diagram. Antalet kvinnor bland professorer som är 60+ är åtta; det totala antalet 60+ är 
33. En jämförelse av andelen kvinnor bland professorer (figur 4.1.2) och bland lektorer (figur 4.1.3) visar 
att andelen kvinnor bland lektorer ligger högre än andelen bland professorer inom alla åldersklasser 
förutom 60+. Alla åtgärder som syftar till att öka andelen kvinnliga professorer gäller för 
kvinnliga lektorer. 
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Figur 4.1.2. Åldersfördelningen bland fakultetens professorer uppdelad på kvinnor och män. 33 
professorer (37,5 %) är 60+. Källa: Primula. 
 
 

 
 
Figur 4.1.3. Åldersfördelningen hos fakultetens lektorer. Andelen kvinnor bland lektorerna har ökat 
från drygt 21 % år 2015 till nästan 26 % år 2017. Källa: Primula. 

Analys lika villkor 
I medarbetarenkäten 2014 är index för fakultetens samtliga anställda på frågan ”Jag upplever min 
institution/motsvarande som en arbetsplats där lika villkor råder” 71 (70 för hela Umu). Frågan syftade 
på de sju olika lika villkorsgrunderna kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
könsidentitet eller ålder. Även om indexet enligt analysen har ett godkänt resultat (>70) så kan man 
tolka resultatet - om de svarande har utgått från de sju ovan nämna villkoren i sina svar - som 
problematiskt. 

Strategier  
• Fakulteten ger fortsatt extrastöd till kvinnor som får fakultetsfinansierad forskningstid. (K) 
• Anställningsannonser ska vara utformade med genusperspektiv och synliggöra Umu som en 

attraktiv arbetsplats. (K) 
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• Genomlysa hela rekryteringsprocessen ur ett genusperspektiv och säkerställa att systematiska 
skillnader grundade på kön inte ges utrymme i annonsskrivning, sakkunnigförfarande, 
bedömning och beslut. Exempel på åtgärder är utbildning av Anställningskommittén och 
utarbetande av instruktioner till sakkunniga. (K) 

• Fakulteten genomför utbildningspass, i egen regi eller med extern medverkan, i 
genusperspektiv riktade till lärare. (K) 

Uppföljningskriterier 
• Minst 35 procent av nyanställda och befordrade professorer och lektorer ska vara 

underrepresenterat kön. 
• Andelen anställda som upplever att den egna arbetsplatsen är ett ställe där lika villkor råder ska 

öka lika mycket som eller mer än Umu som helhet fram till 2021. 
 

Delmål 4.2 Universitetet är en arbetsplats där medarbetarnas och studenternas 
hälsa är i fokus (K) 

Analys 
I den senaste medarbetarenkäten 2017 var index för fakultetens samtliga anställda på frågan ”Jag har 
en bra balans mellan mitt arbets- och privatliv” 63 (Umu: 64), ”Jag har tydliga arbetsuppgifter/uppdrag 
med rimliga förutsättningar” 67 (Umu: 66) och ”Jag har i mitt arbete tid för återhämtning” 58 (Umu: 
58). 
 
Sjukfrånvaron vid TN-fakultet var 2017 lägst av alla fakulteter samt Förvaltningen. Den totala 
sjukfrånvaron för Umu var 3,0 % och för vår fakultet 2,2 % (2,1 % år 2016). Sjukfrånvaron bland kvinnor 
är högre bland kvinnor (3,9 %) än män (1,3 %), en höjning med 0,1 procentenheter för bägge könen. 
 
Avgångsenkäten (forskarutbildningen) visar att doktoranderna delvis mår dåligt och ett fåtal upplever 
att de blir trakasserade eller på annat sätt illa behandlade, även om fakulteten i skrivande stund inte har 
resultatet på fakultetsnivå för den senaste enkäten. Det som krävs är effektiva medel för att doktorander 
(a) inte råkar ut för situationer som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan och (b) hittar rätt väg för 
att få stöd om det skulle inträffa. Det sistnämnda är särskilt problematiskt i doktorandernas fall eftersom 
de befinner sig i en beroendeställning gentemot handledaren som brukar vara kollega till den person 
som doktoranden annars kanske skulle vända sig till (till exempel prefekten eller studierektorn). 
 
Strategier 

• Utveckla ytterligare verkningsfulla aktiviteter i syfte att förebygga ohälsa, bl.a. utifrån 
medarbetarenkät. 

• Fortsätta arbetet med värdegrund inom hela universitetet. 

Aktiviteter 
• Se till att forskarhandledardagen (se delmål 3.5) får ett inslag om värdegrunds- och 

bemötandefrågor. 
• Pilotkurs ”Arbete, organisation, genus och teknologi” för doktorander. 

  
Uppföljningskriterier 
 

• Anställdas upplevelse av sin hälsa kopplad till arbetet ska öka. 
• Studenters upplevelse av sin hälsa kopplad till studier ska öka.  
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Delmål 4.3. Verksamhetsstödet vid universitetet ger ett bra stöd åt ledare på alla 
organisatoriska nivåer och verkar i ett sammanhängande system 

Analys 
Två utvecklingsområden som särskilt har lyfts fram av våra institutioner är stödet för aktiviteter riktade 
mot Europeiska Unionen (EU) och processen kring omställning. När det gäller EU-stödet efterlyser vi 
uppbyggnaden av ett starkt centralt stöd kring hela processen från ansökan till uppföljning; 
omställningsprocessen måste tydliggöras och effektiviseras. 
 
Ytterligare ett område som i många fall skapar irritation i verksamheten är de digitala systemen. 
Systemen är ofta inte tillräckligt testade när de införs, har bristfälliga användargränssnitt och kan inte 
kommunicera mellan varandra. Här efterlyser vi väsentligt mycket bättre utprovning av nya system 
liksom att medel för utveckling och drift av systemen avsätts. 

Strategier 
• Fakulteten ska upprätthålla effektiva administratörsnätverk. 
• Översätt alla viktiga dokument till engelska och viktiga sidor på webben; utred vilken 

miniminivå som vi ska ha. Principen måste vara att den som producerar ett dokument också 
översätter det. 

• Inrätta ett system för inskolning av nya administratörer. 

Uppföljningskriterier 
• Det finns ett system för inskolning av nya administratörer. 
• Effektiva administratörsnätverk finns. 

 

4.4. Fakulteten arbetar för en hållbar utveckling 

Analys 
Inom utbildningsområdet har fakulteten jobbat strukturerat inom hållbarhetsområdet genom att sedan 
2007 göra det obligatoriskt för samtliga civilingenjörer med en kurs i teknik för hållbar utveckling. 
Hållbarhetsinslaget i fakultetens utbildningar moderniserades efter en utredning 2016 som kortfattat 
resulterade i följande förslag:  

• Arbeta in hållbarhet i fakultetens kurser genom att se över innehåll och mål för kurserna och 
där det är lämpligt förtydliga befintliga kopplingar till hållbarhet.  

• Kompetensutveckla fakultetens lärare. 
• Utveckla en 7,5 hp kurs med inledande hållbarhetsteori. 
• Utveckla en 15 hp fördjupningskurs med en utmaningsbaserad ansats. 

Strategier 
• Fakulteten arbetar alltsedan 2017 med att genomföra förslagen från hållbarhetsutredningen.  

Aktiviteter 
• Genomföra fortbildning inom hållbar utveckling för 2 lärare per institution på fakulteten. 

Utbildningen startar i september 2018 och är ett samarbete med UPL. 
• Utveckling av kursen teknik för hållbar utveckling som är obligatorisk för våra 

civilingenjörsstudenter. 

Uppföljningskriterier 
• 22 lärare vid fakulteten är fortbildade i hur man sätter sitt eget ämne i ett hållbarhetsperspektiv. 
• En 7,5 hp kurs finns utvecklad och kan börja erbjudas fakultetens studenter.  
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Delmål 4.5. Universitetets prefekter och chefer har ett tydligt uppdrag och har 
förutsättningar för att utöva strategiskt ledarskap (K) 

Analys 
I akademirapporten ”Fostering breakthrough research: A comparative study” (2012) lyfter författarna 
Gunnar Öquist och Mats Benner fram ledarfrågan som en av de viktiga punkterna för att utveckla 
Sverige som forskningsnation: ”Betona särskilt betydelsen av ett akademiskt ledarskap präglat av hög 
akademisk legitimitet och djärva visioner vid val av ledare på olika nivåer” (s 13). I förstudien om Umeå 
universitets gemensamma administration ”Tjärdalen och Hjortronlandet” av Kristina Dahlqvist, Lars 
Ekholm och Leif Lindfors (2012) diskuteras också ledarskapsfrågan vid institutionerna och man 
konstaterar att det finns en ”felaktig balans mellan akademisk ledning och administration vid 
institutionerna”. I samma rapport nämner man också att en ”del institutioners litenhet gör att de inte 
kan få en bärkraftig administration”. Som förslag till åtgärder framför man bland annat: 
 

• ”Prefekterna bär en tung administrativ börda, till förfång för det mer strategiska 
ledarskapet. Vi föreslår dels att den andel av arbetstiden en prefekt förväntas sätta av 
för sitt uppdrag ändras från att vara en lägsta gräns till en högsta gräns, dels att 
befattningen administrativ chef införs för att avlasta prefekterna. Den administrativa/e 
chefen rapporterar till prefekten men har självständigt ledningsansvar gentemot den 
administrativa personalen. En kravprofil upprättas för befattningen. 

• Genom olika arrangemang ska också administrationen vid de institutioner som är för 
små för att få en befattning som administrativ chef, samordnas med sådana som har 
denna befattning.” 

 
Fakulteten instämmer i att prefektens strategiska roll på ett helt annat sätt ska betonas och att 
prefekterna ska avlastas en väsentlig del av de administrativa arbetsuppgifterna. Vi tror att uppdraget 
som prefekt med en tydligt strategisk inriktning kommer att bli betydligt mer åtråvärt. 

Strategier 
• Fakulteten ska tillsammans med Umu verka för att göra prefektrollen mer åtråvärd: mer tonvikt 

ska läggas på strategiskt ledarskap kombinerat med ett professionellt administrativt stöd: inför 
en administrativ samordnarfunktion och specificera kompetenskrav för administrativa 
nyckelpersoner. 

• Varje ny prefekt ska ha en erfaren chef som mentor. Biträdande prefekter och sittande prefekter 
ska erbjudas en erfaren chef som mentor. 

Uppföljningskriterier 
• Andelen nya prefekter som har en mentor ökar. 

 

Delmål 4.6 Universitetet har i alla verksamheter ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete som är integrerat i verksamhetsprocessen. 

Analys 
Medarbetarenkäter har genomförts 2008, 2011, 2014 och 2017. Nöjd-medarbetarindex (NMI) för 
samtliga anställda vid fakulteten har vid dessa tre tillfällen varit 62, 64, 67 och 70 för respektive år, vilket 
indikerar en ökad nöjdhet. I den senaste medarbetarenkäten kan några områden med lägre index 
noteras, framför allt: tid för återhämtning index 58 (Umu: 58), kunskap om var jag hittar information 
om Umu:s verksamhet index 58 (Umu: 58), tydlig organisation index 55 (Umu: 54) och att Vision 2020 
genomsyrar verksamheten index 51 (Umu: 52). Åtgärder med koppling medarbetarenkäten kommer att 
tas upp i fakultetens handlingsplan 2019 för arbetsmiljöfrågor. Fakulteten har också konstaterat att det 
finns stor variation i kvalitet på institutionernas arbetsmiljöplaner och handlingsplaner för arbetsmiljö. 
Även inom detta område redovisas åtgärder i fakultetens handlingsplan för arbetsmiljö.  
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Strategier 
• Fakultetens institutioner och enheter utarbetar och följer årligen upp arbetsmiljöplaner i 

enlighet med “Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet (Dnr: FS 1.1.3-
723-14) och Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

• Fakulteten följer årligen upp institutionernas arbetsmiljöarbete genom institutionernas 
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt i institutionsdialoger. 

• Fakulteten tar fram åtgärder utifrån medarbetarenkäten. 
 
 
Kommunikation 

Delmål 4.7.TN. Livskraftig kommunikation är nödvändig för att sprida kunskap 
om fakultetens forskning och utbildning, attrahera kompetenta forskare och 
studenter och långsiktigt väcka intresse för naturvetenskap och teknik hos en 
bred allmänhet. På samma gång bidrar vi till att stärka Umeå universitets 
varumärke. 

Analys 
Målet med fakultetens kommunikationsinsatser är att visa upp en tydlig och rättvisande bild av 
fakulteten, väcka intresse och förtroende för dess verksamhet samt öka kunskapen om fakultetens 
verksamhet både inom fakulteten, vid universitetet och i omvärlden. 
Kommunikationsarbetet har en rad olika målgrupper, från massmedier till skolelever, beslutsfattare och 
den egna personalen. Vi når olika målgrupper med olika insatser och genom olika kanaler. 
 
Forskningskommunikationen inriktar sig på att lyfta fram att: 
 

• Fakulteten har en stark och internationellt konkurrenskraftig forskning.  
En hel del av forskningen är tvärvetenskaplig vilket är en styrka.  
Fakultetens forskning berör viktiga samhällsområden såsom klimat, miljö, energi och artificiell 
intelligens.   

• Många forskare samverkar med industri och myndigheter. 
• Fakultetens forskare deltar i internationella samarbeten och forskningsprojekt. 
• Fakultetens forskning resulterar i kommersiella produkter och avknoppningsföretag. 

 
Utbildningskommunikationen inriktar sig på att lyfta fram att: 
 

• Fakulteten har ett brett utbud av utbildningar som sträcker sig över naturvetenskap och teknik 
till farmaci, didaktik, arkitektur och design.  

• Fakulteten har utbildningar inom viktiga samhällssektorer såsom AI, energi och miljö.  
• Fakultetens utbildningar attraherar studenter både inom Sverige och internationellt. 
• Arbetsmarknaden efter examen är god för de flesta studenterna.  
• Flertalet utbildningar bedrivs i nära kontakt med framtida arbetsgivare.  
• Fakulteten var tidigt ute med internetbaserad utbildning och dessa program har högt söktryck. 
• Fakulteten har en topprankad designutbildning. 
• Fakulteten har goda studiemiljöer - pedagogiska och interaktiva miljöer. 

Strategier 
• Bred och kontinuerlig basverksamhet med pressmeddelanden och nyheter på universitetets 

webb och i sociala medier, veckobrev till anställda, produktion av informationsmaterial och 
årligen återkommande populärvetenskapliga aktiviteter, till exempel Vetenskapsluncher, 
Kunskapsveckan och skolprogrammet Forskning à la carte.  
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• Strategisk presentation av banbrytande resultat som kan förväntas få stort genomslag i 

medierna.  
 

• Varje år väljs ett eller flera områden inom fakultetens forskning och utbildning ut för särskilda 
kommunikationsinsatser. Syftet med detta är att kraftsamla och nå ett större genomslag. För 
varje utvalt område görs en särskild kommunikationsplan. Under 2019 kommer forskning och 
utbildning inom AI, artificiell intelligens, att vara ett speciellt utvalt område. 

 
• Fakultetens kommunikatörer genomför regelbundet träffar med enskilda forskare för att skaffa 

mer kunskap om den forskning som bedrivs, få nyhetsuppslag och bättre stödja verksamheten 
med kommunikationsinsatser av olika slag. 
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Bilaga 1 

1. Infrastrukturer med potential att inkluderas i VR-guiden 
Vetenskapsrådet (VR) har i uppdrag att finansiera nationell forskningsinfrastruktur. För att räknas som 
en nationell infrastruktur ska den vara öppet tillgänglig för forskare inom området och vara av brett 
nationellt intresse.  
VR prioriterar forskningsinfrastrukturer genom en återkommande cyklisk process. Vart fjärde år 
uppdaterar VR sin infrastrukturvägvisare ”Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen”.16 VR:s cykliska 
process for behovsinventering och utlysning är dock tvåårig (se Fig. 1.1).17 Processen inleds med en 
öppen behovsinventering där olika intressenter har möjlighet att komma med inspel. Därefter bedöms 
de föreslagna forskningsinfrastrukturerna utifrån sitt vetenskapliga och strategiska värde av Rådet för 
forskningens infrastruktur (RFI). De som anses vetenskapligt och strategiskt viktiga och där planerna 
på en nationell infrastruktur är tillräckligt tydliga för att de ska kunna starta inom kort förs upp i den 
s.k. ”bilagan till guiden”, vilken tas fram vartannat år. Bilagan styr efterföljande utlysningar; endast de 
infrastrukturer som är prioriterade i bilagan till guiden kan sedan komma i fråga för att söka bidrag i 
påföljande utlysningar. VR beslutar därefter om vilka av de i guiden upptagna infrastrukturområden 
som ska utlysas (s.k. prioriterade infrastrukturområden). Utlysningen är dock inte begränsad till de som 
skickat in en behovsanmälan; även andra aktörer som vill delta i uppbyggnad eller drift av en 
infrastruktur inom de områden som lyses ut, och som uppfyller kriterierna i utlysningen, kan ingå i en 
sådan. På detta följer slutligen ett beslut där nya forskningsinfrastrukturer står mot tidigare beslutade 
infrastrukturer. När detta har slutförts, startar processen om från början igen med en ny 
behovsinventering. 

 
Figur 1.1. Modell av prioriteringsprocessen. 

De lokala forskningsinfrastrukturer som har ambitionen att komma med i bilagan till VR guiden för att, 
om möjligt, bli en nationell forskningsinfrastruktur, anhåller först lokalt (hos Umeå universitet) om att 
bli upptagen i den av VR koordinerade nationella behovsinventeringen. Arbetet koordineras med både 
fakulteten och Umeå universitet. Om efterkommande utlysning av stöd till forskningsinfrastrukturer 
inkluderar sådana infrastrukturer som den lokala forskningsinfrastrukturen kan ingå i, kan den delta i 
utlysningsprocessen. Om denna utlysning blir lyckosam, kan den lokala forskningsinfrastrukturen i 
slutändan blir utsedd till en nationell forskningsinfrastruktur, eller en nod i en sådan.  
 
Under förra året (2017) företogs en behovsinventering. RFI beslutar under våren 2018 om vilka av de 
föreslagna prioriterade infrastrukturområden som ska ingå i årets (2018) bilaga till guide. Varken 2018 
års guide till infrastrukturen med medföljande bilaga har i skrivandets stund ännu publicerats varför 

                                                             
16 www.vr.se/forskningsinfrastruktur/vetenskapsradetsguidetillinfrastrukturen.4.61663a161121008575380002821.html  
17 https://www.vr.se/forskningsinfrastruktur/saprioriterasinfrastruktur.4.2a65034c149064de6e7558a2.html  
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det inte är klart vilka av Umu-baserade forskningsinfrastrukturer som kan komma att delta i kommande 
utlysning (2019).  
 
2. Umu forskningsinfrastruktur18 
En Umu forskningsinfrastruktur är en facilitet (utrustning, installation, databas, kunskapssamling, 
virtuell eller annan resurs) vid Umeå med tillhörande personell kompetens, som är nödvändig för att 
bedriva forskning av högsta kvalitet. Sådana kan finnas i ett antal olika skepnader. I allmänhet gäller 
dock att:  

• den kan ha universitetsgemensam finansiering,  

• den kan vara del av nationell/internationell forskningsinfrastruktur, och  

• den kan vara centraliserad eller distribuerad. 

Under början av 2018 utgick en första omgång där universitetets forskare vid Umeå universitetet gavs 
möjlighet att ansöka om att få bli en Umu forskningsinfrastruktur. Totalt inkom ca 60 ansökningar, av 
vilka 14 huvudsakligen berör vår fakultet och ytterligare ett par utgår ifrån oss men klassas som 
fakultetsöverskridande, huvudsakligen följande 

• Computational Life Science Cluster (CLiC),19 som är en nod inom den nationella infrastrukturen 
Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences (BILS). CLiC tillhandahåller kurser och stöd i 
bioinformatik, genomik och metabolomik. 

• Högpresterande beräkningscentrum Norr (HPC2N),20 som är ett nationellt center för 
vetenskapliga och parallella beräkningar; 

• Icelab (Integrated Science Lab),21 som drivs i samarbete mellan institutionerna för matematik 
och matematisk statistik, fysik och ekologi, miljö och geovetenskap. Forskarna bygger modeller 
för att förstå frågor som ekologer, biologer, psykologer och sociologer vanligtvis arbetar med 
inom sina egna discipliner. Metoderna kan tillämpas på en mängd olika områden, till exempel 
för att bättre förstå hur klimatförändringar påverkar ekosystemens dynamik eller för att räkna 
ut hur en befolkning ska vaccineras med maximal effekt. 

• Laboratories for Chemical Biology Umeå (LCBU),22 som är en nod i den nationella 
infrastrukturen Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) som ingår i Science for Life 
Laboratories. LCBU/CBCS tillhandahåller infrastruktur och personal för kemisk biologi med 
fokus på screening av små organiska molekyler. 

• Nanolab,23 som är ett klassificerat klass-100 cleanroom beläget vid institutionen för fysik, 
• The NMR Core Facility,24 som baseras på ett flertal spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd 

för analys av olika typer av biologiska prover med NMR-baserade tekniker. Infrastrukturen 
ingår i det nationella nätverket NMR for Life. 

• Protein Expertise Platform (PEP),25 som tillhandahåller service och rådgivning för alla steg som 
krävs för framställning av proteiner. 

• Proteomics,26 som tillhandahåller infrastruktur, vetenskapliga tjänster och utbildning för 
forskning inom proteinvetenskap och proteomik. 

• The Relativistic Attosecond Physics Laboratory (REAL),27 som är ett laboratorium för 
generering, karakterisering och tillämpning av olika intensiva isolerade attosekundpulser 
inklusive elektroner och ljuspulser för studier av laserplasmafysik och attosekundfysik. 

• Röntgenkristallografi,28 som erbjuder expertis i kristallografi och tillgång till avancerad 
instrumentering och förbrukningsmaterial. 

                                                             
18 https://www.aurora.umu.se/utbildning-och-forskning/stod-till-forskning/forskningsinfrastruktur/  
19 http://www.kbc.umu.se/english/clic/  
20 https://www.hpc2n.umu.se/  
21 http://www.org.umu.se/icelab  
22 http://www.kbc.umu.se/english/lcbu/  
23 http://www.kbc.umu.se/english/nanolab/  
24 http://www.kbc.umu.se/english/nmr/  
25 http://www.kbc.umu.se/english/pep/  
26 http://www.kbc.umu.se/english/proteomics/  
27 https://www.realumu.org/  
28 http://www.kbc.umu.se/english/x-ray/  
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• Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), som ger stöd för semikvantitativ analys av alla 
element (utom H och He) i olika typer av ytor med elektronspektroskopi. 

• Spåranalys - Trace analysis platform (TAP),29 som erbjuder masspektrometriska tekniker för 
kvalitativ och kvantitativ spårämnesanalys av organiska ämnen, metaller och organometaller 
samt isotopmätningar av spårgaser. 

• Det Svenska Metabolomik Centrat (SMC),30 som är en nationell infrastruktur med stöd från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Umeå universitet och statens 
Lantbruksuniversitet, SLU. Centret erbjuder en viktig infrastruktur för forskare som är aktiva 
inom olika molekylärmedicinska områden. Från 2016 är SMC en satellit under Science for Life 
Laboratory.  

• Vibrationsspektroskopi,31 som tillhandahåller flera instrument och service för Fouriertransform 
infraröd-, Raman- och mikro-spektroskopi. 

• Umeås marina forskningscentrum (UMF),32 som är en centrumbildning som stödjer marin 
forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. De sprider också 
information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. 

• Umeå växtodlingsfacilitet (Växthuset, Umeå Plant Growth Facility),33 som har ett antal 
klimatkammare tillgängliga för kontrollerade miljöstudier. 

Utvärderingsprocessen rörande vilka som ska få bli en Umu forskningsinfrastruktur är f.n. på gång. 

Därtill har fakultetens forskare intresse i, och deltar aktivt i, ett antal forskningsinfrastrukturer som 
huvudsakligen organiseras från andra fakulteter som nyligen har sökt status som en Umu 
forskningsinfrastruktur.  

3. Medeldyr utrustning införskaffad via fakultetens program för detta34 
Fakulteten utlyser, f.n. två gånger per år, medel för finansiering av medeldyr utrustning för forskning. 
Med medeldyr utrustning menas utrustning vars inköpspris ligger i intervallet 250 – 2 000 kSEK och 
dessa klassificeras i många fall som forskningsinfrastrukturer (alternativ som komplement till 
existerande sådana). Medel för utrustning som krävs för forskning av hög vetenskaplig kvalitet kan sökas 
av enskild forskare eller i en konstellation av forskare. Medel kan sökas för såväl nyanskaffning av 
utrustning som uppgradering och/eller komplettering av befintlig utrustning. Även i det senare fallet 
gäller det att den befintliga utrustningen har ett inköpspris inom ovan specificerade kostnadsintervall. 
Medel kan sökas för full (100 %) finansiering av utrustning eller del- (<100 %) finansiering av utrustning 
som till del finansieras från annat håll. Medel kan även sökas för att erhålla ett s.k. förhandslöfte inför 
kommande ansökningar till andra finansiärer. 

Medel kan inte sökas för lönekostnader eller för drift av utrustning.  

De utrustningar som införskaffats m h a fakultetens program för medeldyr utrustning finns beskrivna 
på fakultetens hemsida.35 

Hittills (fr.o.m. 2014 t.o.m. våren 2018) har fakulteten fördelat 23 MSEK, varar 5 MSEK har varit löften, 
vilka har erhållit stöd från andra finansiärer.  

4. Forskningsinfrastrukturer som ingår i KBC miljön36 
De forskningsinfrastrukturer som ingår i KBC-miljön och de som införskaffats helt eller delvis av 
fakultetens program för medeldyr utrustning klassas som antingen kärnanläggning (core facility, CF), 
teknisk plattform (technical platform, TP) eller användargrupp (user group, UG).37  

Dessa klassificeras enligt följande:  

En kärnanläggning erbjuder service inom teknik som är av stort intresse för flera 
forskningsgrupper/avdelningar och fakulteter vid både KBC och universitet i Umeå. Kärnanläggningen 

                                                             
29 http://tap.chem.umu.se/  
30 https://www.swedishmetabolomicscentre.se/  
31 http://www.kbc.umu.se/english/visp/  
32 http://www.umf.umu.se/  
33 https://www.upsc.se/platforms/umea-plant-growth-facility.html  
34 https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/utlysningar/medeldyr-utrustning/  
35 https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/forskningsinfrastruktur/medeldyr-utrustning/  
36 http://www.kbc.umu.se/english/about-kbc/kbc-infrastructures/  
37 http://www.kbc.umu.se/english/about-kbc/kbc-infrastructures/kbc-infrastructures-definitions/  
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har i allmänhet ambitionen att betraktas som en nationell resurs. Den är bokningsbar via en hemsida, 
erbjuder forskningstjänster och har etablerat ett användaravgiftssystem. Den erbjuder regelbundet 
kurser på nybörjare eller mer avancerade nivåer. Efter ansökan kan den erhålla ekonomiskt stöd från 
KBC-gruppen, men det efterstävas också att deltagande institutioner också medfinansierar denna. En 
kärnanläggning rapporterar en gång per år till KBC-gruppen och varje tredje år utvärderas 
infrastrukturen. 

En teknisk plattform tillhandahåller forskningsstöd forskargrupper från en eller flera olika KBC-
avdelningar. Förvaltningen av en teknisk plattform kan variera men i allmänhet utses den inte av KBC-
gruppen. Styrgruppen representerar lokala avdelningar och finansieringsorganisationer. En teknisk 
plattform tillhandahåller service efter överenskommelse och den kan ha ett generellt bokningssystem. 
Plattformen publicerar uppdaterad information på KBC:s webbsida. Plattformen kan erbjuda kurser. 
Den tekniska plattformen erhåller vanligtvis inte finansiering från KBC. Det sker en uppföljning av 
verksamheten årligen då dess aktivitet beskrivs i en rapport.  

En användargrupp definieras av att forskningsutrustningen och, i förekommande fall, dess tekniker 
delas mellan två eller flera forskningsgrupper. Den ansvarige för en användargrupp är inte permanent 
utsedd och verksamheten bygger på samarbeten mellan enskilda forskningsgrupper. Service för andra 
forskargrupper tillhandahålls vanligtvis inte. Användargrupper kan organisera kurser men är inte 
regelbundet inblandade i undervisning. En årsredovisning tillhandahålls frivilligt och användargruppen 
kommer också att internt utvärdera sina aktiviteter årligen. 

De forskningsinfrastrukturer som ingår i KBC-miljön finns beskrivna på fakultetens hemsidor.38  

Dessa består f.n. av  

• Biochemical Imaging Centre (BICU)39 
• Biogeochemical Analytical Facility (BAF)40 
• Computational Life Science Cluster (CLiC)41 
• Laboratories for Chemical Biology Umeå (LCBU)42 
• NMR Core Facility43 
• NanoLab44 
• National Microscopy Infrastructure (NMI)45 
• Protein Expertise Platform (PEP)46 
• Proteomics47 
• Umeå Core Facility Electron Microscopy (UCEM)48 
• Swedish Metabolomics Centre (SMC)49  
• Vibrational Spectroscopy Core Facility (VISP)50 
• X-ray Crystallography Platform51 

 

5. Forskningsinfrastrukturer som införskaffats av enskilda forskare och som står i 
vederbörandes laboratorier 
Förutom ovanstående, finns det ett stort antal forskningsinfrastrukturer som införskaffats av enskilda 
forskare och som står i vederbörandes laboratorier.  Oftast är dessa instrument specialanpassade för 
enskilda forskningsområdens (ofta unika) behov och därför av stor vikt för den enskilda forskargruppen, 
men av mindre intresse för fakultetens andra forskare.  Det finns ett relativt stort men kontinuerligt 
föränderligt antal sådana forskningsinfrastrukturer vid fakulteten. 

                                                             
38 http://www.kbc.umu.se/english/  
39 http://www.kbc.umu.se/english/bicu/  
40 http://www.kbc.umu.se/english/baf/  
41 http://www.kbc.umu.se/english/clic/  
42 http://www.kbc.umu.se/english/lcbu/  
43 http://www.kbc.umu.se/english/nmr/  
44 http://www.kbc.umu.se/english/nanolab/  
45 http://www.kbc.umu.se/english/nmi/  
46 http://www.kbc.umu.se/english/pep/  
47 http://www.kbc.umu.se/english/proteomics/  
48 http://www.kbc.umu.se/english/ucem/  
49 http://www.kbc.umu.se/english/metabolomics/  
50 http://www.kbc.umu.se/english/visp/  
51 http://www.kbc.umu.se/english/x-ray/  
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Bilaga 2 

MAX IV och ESS 
Bakgrund – Vetenskaplig potential och tillämpningsområden 
Sveriges största forskningsinfrastruktur är idag MAX IV.52 Den öppnade 2016 och är en av världens 
ljusstarkaste synkrotronljusanläggningar (se Fig. 2.1).53 Den möjliggör nya typer av studier av material 
och substanser, baserade på hur atomer och molekyler binder till varandra. Anläggningen kommer att 
vara fullt utbyggt 2026 och beräknas då ha upp till 3000 användare årligen från hela världen, bland 
annat inom ämnena fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskap. 54 Fullt utbyggd är 
anläggningen budgeterad till 6 000 MSEK.55  

 
Figur 2.1. Enkel illustration av MAX IV och vissa av dess möjligheter.7  

                                                             
52 www.MAX IV.lu.se .  
53 www.MAX IV.lu.se/about-us/public-media/how-max-iv-works/  
54 sv.wikipedia.org/wiki/MAX_IV-laboratoriet  
55 www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/max-iv-och-ess . 
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I direkt anslutning till MAX IV uppförs ESS (European Spallation Source, se Fig. 2.2.).56 Den kommer 
att bli världens starkaste neutronkälla och kommer att kunna utföra strukturstudier av olika material 
och substanser med en upplösning som saknar tidigare motstycke, ned till enskilda atomer. Vinsten i 
förbättrad upplösning med att använda neutroner vid sådana studier kan jämföras med vad man vann i 
detaljeringsgrad när elektronmikroskopet ersatte ljusmikroskopet. Förutom för avbildning kan 
neutronspektroskopi också användas för att ge information om strukturdynamik på olika tidsskalor. Då 
den är speciellt känslig för detektion av väte ses den som en mycket viktig framtida infrastruktur för 
studier inom livsvetenskaperna.57 Den öppnar 2023 och planeras f.n. kosta 1 843 M€ (ca 20 000 MSEK). 
58  

 

 
Figur 2.2. Schematisk illustration av ESS.59  

Detta innebär att det f.n. växer fram ett nationellt men världsunikt infrastrukturkluster (huvudsakligen 
bestående av MAX IV och ESS) som skapar möjligheter att stärka och utveckla svensk och europeisk 
forskning, utbildning och innovationsförmåga på en lång rad områden och med betydande industriella 
tillämpningar och applikationer. Tillgång till denna typ av forskningsinfrastrukturer kommer därmed 
att kunna ge nya unika möjligheter för såväl forskare på ett flertal lärosäten, som lärosätena själva, att 
stärka sin forskning, utbildning och innovationsförmåga på en lång rad områden, bland annat inom 
fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskap, och med betydande industriella tillämpningar och 
applikationer.   

                                                             
56 europeanspallationsource.se  
57 https://www.mediconvillage.se/sv/ess-whats-it-life-science  
58 www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/max-iv-och-ess . 
59 From europeanspallationsource.se/about , för att ladda ned bilden, klicka här. 
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Regeringens och vetenskapsrådets agenda för främjande av ESS och MAX IV  
För att öka kännedomen om neutronspridning som ett vetenskapligt verktyg för forskning och 
utveckling, samt för att verka för ett stärkt samspel mellan forskning och näringsliv, gav regeringen, år 
2014, VR i uppdrag att aktivt stimulera svenskt deltagande i uppbyggnaden av, och 
kompetensförsörjning till, ESS, samt inspirera till dess framtida utnyttjande. Som ett led i detta arbetar 
därför VR med att stimulera, initiera och genomföra aktiviteter för att på sikt skapa ett brett svenskt 
utnyttjande av ESS inom forskning och näringsliv. Arbetet bedrivs långsiktigt och i samarbete med 
andra myndigheter. Huvudmålet är att ESS ska bli en världsledande kunskapsmiljö i Sverige för 
utveckling av framtidens material och strukturstudier inom livsvetenskaperna. 

För att stimulera ett ökat användande av ESS fastslog VR 2015 i sin rapport ”Forskningens framtid, 
Översikt 2014, Forskningsinfrastruktur”60 bl.a. att  

”Det är angeläget att ta ett samlat grepp med riktade utlysningar av bidrag till forskning, 
forskarskolor och industrisamverkan så att svensk forskning som kan utnyttja anläggningarna 
breddas och fördjupas.” 61  

Regeringen har dessutom utkommit med en skrivelse (Regeringens skrivelse 2017/18:262) som 
beskriver ” En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön”. 62 I denna sägs det 
inledningsvis 

”Denna skrivelse redovisas en nationell strategi med övergripande målsättningar för det svenska 
deltagandet i och värdskapet för den internationella forskningsanläggningen European Spallation 
Source (ESS), som nu byggs utanför Lund. ESS kommer att bli den mest kraftfulla anläggningen i 
världen i sitt slag. Anläggningen kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom 
en rad viktiga områden där nya och avancerade material och läkemedel kan bli avgörande för att 
möta många av de stora samhällsutmaningarna. 

Regeringens utgångspunkt är att ESS utgör en unik möjlighet för Sverige som kunskapsnation, som 
också stärks av den närliggande nationella forskningsanläggningen MAX IV. Nu finns ett enastående 
tillfälle att etablera ett internationellt ledande centrum för material- och livsvetenskaper med ESS och 
MAX IV som hörnstenar. 

Huvudsyftena med strategin är att presentera nationella mål för Sveriges arbete relaterat till ESS och 
att bidra till att skapa förutsättningar för berörda aktörer att agera samordnat och effektivt. Den 
nationella strategin anlägger ett brett perspektiv och omfattar i vissa delar både ESS och MAX IV 
samt den kunskapsmiljö som etableras runt dessa anläggningar. Regeringen vill även stödja de 
initiativ som redan tagits av olika aktörer. Skrivelsen kommer efter behov att följas av uppdrag till 
berörda myndigheter för att målen ska uppnås.” 63 

Till detta har nyligen SWEbeams initierats,64 vilket utgör en nationell mötesplats och agenda för ESS, 
MAX IV och deras forsknings- och innovationsarena. Dess syfte är att skapa en världsledande plattform 
för forskning, innovation och samverkan som bygger på potentialen hos ESS och MAX IV. Målet är att 
möjliggöra tvärsektoriell samverkan och nyttiggörande av lärosätenas, forskningsinstitutens och 
forskningsinfrastrukturernas kunskap. 

Swebeams första delrapport65 konkluderar bl.a. att  

”Med en målbild att svenska forskares användning av ESS skall motsvara bidragen till driften av 
anläggningen (~10 %) och där den svenska användningen av MAX IV fortsatt ska utgöra ca 40 % av 
den totala användningen så krävs en ökning på två till tre gånger av antalet idag aktiva 
neutronanvändare och upp till en fördubbling av synkrotronljusanvändarna under de kommande 8 - 
10 åren. 66  Användningen kommer naturligt att domineras av lärosätenas akademiska forskning, men 

                                                             
60 https://publikationer.vr.se/produkt/forskningens-framtid-amnesoversikt-2014-forskningsinfrastruktur/  
61 Fakultetens understrykning. 
62 www.regeringen.se/49b68b/contentassets/2950c7ac7f454840b7fb1f070779f3fd/en-nationell-strategi-for-ess-och-den-omgivande.pdf  
63 Fakultetens understrykning. 
64 https://www.swebeams.se/  
65 https://www.swebeams.se/swebeams-lyfter-utmaningar-och-behov-i-delrapport/  
66 Fakultetens understrykning. 
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i ett 10-årsperspektiv bör målsättningen vara att en betydande andel sker i samverkan mellan industri 
och akademi.” 

För att möjliggöra ovanstående finns (eller planeras) det ett flertal omgivande aktiviteter, huvudsakligen 
forskarskolor, gemensamma samarbetsprogram och inriktade utlysningar, vilka förväntas fördela 
betydande forskningsresurser.  

 


