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TEKNISK-NATURVETENSKAPLIG FAKULTET

Nationellt ledande och  
internationellt respekterad
Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten omfattar elva institutioner som bedriver 
forskning, utbildning och samverkan inom en rad olika områden. Fakulteten är värd för 
flera centrum/arbetsenheter och medverkar i ytterligare centrum och större projekt.  
Fakulteten har cirka 3 000 helårsstudenter och drygt 900 medarbetare varav cirka 200 
är doktorander.

FAKULTETEN HAR GENOM sin bredd flera styrkeområden och överlag väl fungerande processer och rutiner. För 
att fortsätta utvecklas i positiv riktning har vi identifierat en rad utmaningar som fakulteten kommer att adressera 
under den kommande treårsperioden. Många av utmaningarna är övergripande och rör hela fakulteten. Samtidigt 
innebär fakultetens bredd med verksamhet inom en rad ämnen och discipliner att många utmaningar kräver  
skräddarsydda aktiviteter.

Våra medarbetare och de studenter som läser våra utbildningar utgör vår viktigaste resurs och rekrytering av högt 
kvalificerade medarbetare och studenter är nödvändigt för att fakulteten ska stå sig i den nationella och internatio-
nella konkurrensen. Vi ska erbjuda förutsättningar som gör att vår forskning, utbildning och samverkan är av högsta 
klass. Vår forskning ska röna nationell och internationell uppmärksamhet och våra studenter och doktorander ska 
efter slutförd utbildning vara attraktiva på arbetsmarknaden. Livskraftig kommunikation är i det sammanhanget 
nödvändig för att sprida kunskap om fakultetens forskning och utbildning, attrahera kompetenta medarbetare och 
studenter och långsiktigt väcka intresse för vår verksamhet hos en bred allmänhet. 

Vision för Umeå universitet (Umu), Statens värdegrund, Förenta Nationernas (FN:s) Agenda 2030 mål för en hållbar 
utveckling och våra kvalitetssystem utgör grunden för vårt arbete.

Institutioner
• Arkitekthögskolan
• Datavetenskap
• Designhögskolan
• Ekologi, miljö och geovetenskap
• Fysik
• Fysiologisk botanik
• Kemi
• Matematik och matematisk statistik
• Molekylärbiologi
•  Naturvetenskapernas och matematikens 

didaktik
• Tillämpad fysik och elektronik

Centrum/Arbetsenheter
•  Centrum för hållbar produktion av cement 

och bränd kalk – CHECK
•  Centrum för medicinsk teknik och fysik 

– CMTF
• Europeiska CBRNE-centret
• Företagsforskarskolan
•  High Performance Computing Centre North 

– HPC2N
•  Umeå Forskningscentrum för Matematik- 

didaktik - UFM
• Umeå Marina Forskningscentrum – UMF
• Umeå Plant Science Center – UPSC
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  1. DET GODA OCH EFFEKTIVA UNIVERSITETET

Vi har högt kvalificerade medarbetare och studenter och vår verksamhet 
genomsyras av lika villkor och hållbar utveckling

ETT UNIVERSITET BYGGS och utvecklas av dess medarbetare och studenter. Våra medar-
betare är fakultetens främsta resurs och dess hälsa och välbefinnande är centrala faktorer för 
framgång. För att ha en välfungerande verksamhet och medarbetare med hög kompetens är det 
viktigt att våra medarbetare får adekvata resurser och möjlighet till kompetensutveckling. Ana-
lys av den senaste Medarbetarundersökningen (2018) visar ett liknande resultat inom fakulteten 
som universitet i helhet, som i sin tur inte skiljer sig från medelvärdet vid alla svenska universitet 
[1.1]. Orosmomenten i undersökningen avspeglar universitetet och samhället i övrigt och hand-
lar främst om känslan att inte hinna med sina arbetsuppgifter och att tiden för återhämtning 
är otillräcklig. Därför har fakulteten haft, och ska fortsätta ha, ett fokus på vidareutveckling av 
arbetsmiljön. Ett led i det arbetet är den nybildade arbetsmiljögruppen vid fakulteten som ska 
arbeta brett och i linje med universitets policy för arbetsmiljö och lika villkor [1.2] för att ytterli-
gare förbättra såväl den fysiska som den psykiska och sociala miljön utifrån ett lika villkorsper-
spektiv. Arbetsmiljögruppen har inlett sin verksamhet med att inventera arbetsmiljöarbetet vid 
institutionerna för att hitta såväl riskfaktorer som goda exempel i arbetet med att förebygga och 
förbättra arbetsklimatet. För att samordna arbetsmiljöarbetet och öka erfarenhetsutbytet mel-
lan institutionerna kommer gemensamma nätverksträffar för fakultetens arbetsmiljöombud och 
företrädare för lika villkor att initieras. Fakulteten har infört en mer tydlig introduktion till nya 
prefekter inom områdena utbildning, forskning, ekonomi, personal samt kommunikation. Det 
finns också behov av initiativ för att introducera nya medarbetare i sina respektive arbetsroller 
och för fortsatt kompetensutveckling.

FÖR ATT ÖKA rekryteringen av motiverade studenter måste fakulteten fortsätta verka för en 
attraktiv lärande- och arbetsmiljö. Det har vid inventering av arbetsmiljöarbetet vid institutio-
nerna uppdagats att arbetet med studenternas arbetsmiljö och breddad rekrytering, utifrån ett 
lika villkorsperspektiv, i många fall varit bristfälligt. Enligt Studentkårsskrivelsen [1.3] är psykisk 
ohälsa ett växande problem hos studenter. Arbetsmiljögruppen har studenternas arbetsmiljö 
som en högt prioriterad fråga och kommer att arbeta med att ta fram verktyg som underlättar 
institutionernas arbete med studenternas psykiska och sociala arbetsmiljö.

SEDAN 2009 HAR antalet helårsstudenter och antal sökande per plats till vår fakultets utbild-
ningsprogram varit relativt stabilt. En viktig grund till utvecklingen av fakultetens utbildningar är 
ett ökat söktryck. Vissa av våra utbildningar, exempelvis inom arkitektur och industridesign, är 
mycket populära, medan andra utbildningar har svårare att locka till sig studenter. 

FÖR ATT ÖKA rekryteringen av medarbetare som med sin kompetens kan bidra till att möta 
samhällets framtidsutmaningar bör fakulteten utlysa anställningar som attraherar ett flertal 
behöriga sökanden med hög kompetens. Andelen kvinnor bland nya professorer är fortfaran-
de lägre än universitets mål (minst 35 procent) [1.4]. För att försäkra oss om att rekrytera högt 
kvalificerade medarbetare med rätt kompetens, ska fakulteten verka för en breddad rekrytering 
med fler sökande från underrepresenterade grupper. Ett väl fungerande universitet har också ett 
effektivt verksamhetsstöd, en långsiktig kompetensförsörjning och en stimulerande arbetsmiljö. 
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FÖRENTA NATIONERNAS (FN:s) Agenda 2030 mål för en hållbar utveckling [1.5] är ett viktigt 
inslag i akademins arbetsmiljöarbete. FN:s mål inkluderar områden som hälsa och välbefinnan-
de, god utbildning för alla, jämställdhet och lika villkor samt hållbara samhällen. Sveriges reger-
ing vill därtill att landet ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 både på hemmaplan 
och internationellt. Genomförandet ska bygga på kunskap och insikt, aspekter där fakultetens 
lärare och färdigutbildade studenter kan spela en ledande roll. Detta kräver att fakultetens alla 
verksamheter ”ska genomsyras av det integrerade tanke- och synsätt på hållbar utveckling som 
Agenda 2030 utgör” [1.6]. 

EN UTREDNING OM hållbarhetsinslag i fakultetens utbildningar presenterades 2016 och sedan 
dess har fakulteten verkat för att genomföra de förslag som presenterades. Fakulteten har ett 
ansvar för och en målsättning att bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling 
inom utbildningsområdet och vi satsar därför på att hållbarhet ska genomsyra hela verksam-
heten. Fysiska möten är ofta viktiga inslag i vår verksamhet, framförallt för våra forsknings- 
miljöer, och med Umeås placering i norra Sverige kräver detta ofta resande. Samtidigt har vi 
krav på oss att ta ansvar för vårt klimatavtryck, inte minst i form av minskat resande. Därför 
strävar fakulteten efter att fler möten kan ske via former som inte kräver resor och, vid behov av 
fysiska möten, att till exempel fler flygresor ska ersättas med tågresor. 

TILLSAMMANS SKA VI förverkliga våra ambitioner och genom att bygga på våra styrkor fort-
sätta förbättra vår verksamhet. 

STRATEGIER: 

•  Fakulteten ska arbeta med statens värdegrund
•  Alla fakultetens medarbetare ska ha en arbets-

situation som främjar både fysisk, psykisk och 
social hälsa

•  Fakulteten ska arbeta för att alla medarbetare 
ska ha goda möjligheter till kompetensutveck-
ling och att kunna göra karriär

•  Fakulteten ska verka för att administrativa sys-
tem som finns och implementeras ska ha god 
funktionalitet och underlätta för verksamheten

INDIKATORER:  

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

•  Indexområdet Arbetsklimat i Nöjdmedarbetare 
index 2022

•  Indexområdet Ledarskap i Nöjdmedarbetare 
index 2022

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

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

•  Fakulteten ska verka för att underlätta rekryte-
ring av högt kvalificerade studenter och med- 
arbetare oavsett bakgrund

•  Fakulteten ska verka för att bostadsfrågan inte 
försvårar rekryteringsarbetet

INDIKATORER:  

•  Antal förstahandssökande till fakultetens ut-
bildningar

•  Antal sökande till fakultetens utlysta anställ-
ningar

•  Andel läraranställningar som efter utlysning 
och intervjuer i anställningskommittén resul-
terar i minst tre rangordnade sökande, varav 
minst två är externt sökande och minst en är av 
underrepresenterat kön

•  Andelen sökande från underrepresenterade 
grupper/kön

• Andelen kvinnor bland nya professorer

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

STRATEGIER: 

•  Fakulteten ska arbeta för att minska sitt klimat- 
avtryck

•  Fakulteten ska arbeta för att tydliggöra och 
öka inslagen av hållbar utveckling i sina utbild-
ningar

INDIKATORER:  

•  Antal bokade flygresor
•  Andel kurser med innehåll riktat mot hållbar 

utveckling

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

Referenser:
1.1  Umeå universitet (2018). Medarbetarundersökningen 2018. 
1.2   Umeå universitet (2019). Policy för arbetsmiljö och lika villkor. Policy. FS 1.1-1526-19. 
1.3  Studentkårerna vid Umeå universitet (2019). Studentkårsskrivelsen 2019.  
1.4  Umeå universitet (2018). Verksamhetsplan 2019. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.  

FS 1.1-1661-18. 
1.5  FN:s globala mål. United Nations (2015). General Assembly Resolution A/RES/70/1. Trans-

forming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development.
1.6  Sveriges Regering (2017). Sverige och Agenda 2030 — rapport till FN:s politiska högnivå- 

forum 2017 om hållbar utveckling. Finansdepartementet. Rapport.
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  2.  UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Fakulteten utbildar kritiskt tänkande studenter som med kunskaper och 
färdigheter av högsta kvalitet löser framtida samhällsutmaningar

MÄNSKLIGHETEN STÅR I DAG inför utmaningar – inte minst sociala, ekonomiska och miljö-
mässiga – drivna av globalisering och snabb teknisk utveckling. Dessa samhällsutmaningar behö-
ver beaktas och underordnas ett hållbart perspektiv. De studenter som i dag börjar sin universi-
tetsutbildning kommer att vara aktiva samhällsmedborgare under många årtionden. 

För att hjälpa dagens och kommande generationers studenter, behöver vi, förutom att förmed-
la de självklara ämneskunskaperna, implementera bredare utbildningsmål. Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development (OECD) lyfter i sin rapport ”The Future of Education and 
Skills 2030 Project” att studenter behöver en kombination av kunskaper, kompetenser, attityder 
och värden, samtidigt som studenterna också behöver utveckla förmågor att kunna förbättra 
vårt samhälle och forma vår framtid [2.1]. Exempel på dessa grundläggande generiska förmågor 
är kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation, samarbete, kreativitet, innovation och  
digital kompetens. Det är därför av yttersta vikt, att vi i våra utbildningar kombinerar gedigna 
ämneskunskaper med generiska förmågor. Det livslånga lärandet, där man kontinuerligt återvän-
der till universitetet för fort- och vidareutbildning kommer att bli alltmer centralt. En förutsätt-
ning för att bedriva utbildning av hög kvalitet är pedagogiskt skickliga lärare med förstklassiga 
ämneskunskaper, som kontinuerligt kan och ges möjlighet att driva utvecklingen av våra utbild-
ningar för att anpassas till en föränderlig värld och på så sätt öka vår konkurrenskraft.  

I UMEÅ UNIVERSITETS kvalitetssystem för utbildning [2.2] lyfts vikten av lärarnas kompetens 
och de sex genomsyrande perspektiven: 

1. Forskningsanknytning 
2. Internationalisering 
3. Jämställdhet 
4. Samverkan och arbetslivsanknytning 
5. Hållbar utveckling 
6. Studentinflytande och studentcentrerat lärande 

DE SEX PERSPEKTIVEN, tillsammans med gedigna ämneskunskaper, är avgörande för att våra 
utbildningar ska hålla en hög kvalitet. Programmens kvalitet granskas i samband med Universi-
tetskanslersämbetets (UKÄ:s) nationella utvärderingar. Även om alla kurser inte kan implemente-
ra alla perspektiv, behöver fakulteten utveckla en progression inom programmen som uppmärk-
sammar helheten. För att utbildningarna ska genomsyras av perspektiven kommer fakulteten att 
stötta våra lärares kompetensutveckling samt möjligheter att utveckla kurser och program. 

DET FÖRSTA PERSPEKTIVET, forskningsanknytning, kräver ett nära samarbete mellan ut-
bildning och forskning. I en globaliserad värld bidrar internationalisering till att våra studenter 
rustas för framtiden. Jämställdhetsperspektivet utgår från att våra utbildningar är inkluderande, 
att alla studenter oavsett bakgrund, känner sig välkomna. Mångfald skapar innovation och fram-
gång, och lika villkor är grundbulten för hela universitetet. Samverkan mellan universitet och 
det omgivande samhället stärker vår egen kunskapsutveckling och skapar mervärden och au-
tenticitet i våra utbildningar och resulterar samtidigt i mervärden för det omgivande samhället. 
Det femte perspektivet, hållbar utveckling, tar sin utgångspunkt i FN:s 17 globala hållbarhetsmål 
[2.3], och är av tvärvetenskaplig karaktär. Studenternas utbildning måste vara relevant eftersom 
studenterna ska vara verksamma på arbetsmarknaden under lång tid framöver. 
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För att uppnå detta är hållbar utveckling ett fundamentalt perspektiv. För att lösa samhällsut-
maningar är det viktigt att studenterna är aktiva i sitt lärande genom en hög ambitionsnivå och 
starkt engagemang. Lärmiljöer är viktiga infrastrukturer för utbildning, där både studenter och 
lärare möts för att lära tillsammans med varandra. För att hålla hög utbildningskvalitet behöver 
också fördelningen av fakultetens utbildningsanslag till institutionerna regelbundet ses över. 
Efterfrågan från arbetsmarknaden på de studenter vi utbildar är stor [2.4]. I ett regeringsupp-
drag (2018-2023) har fakulteten uppdraget att öka antalet utbildningsplatser på arkitekt- och 
ingenjörsprogrammen. 

SÖKTRYCKET TILL VISSA av fakultetens utbildningar är i dagsläget inte tillfredsställande. Fa-
kulteten vill därför fortsätta verka för att få fler sökande med intresse, ambition och tillräckliga 
kvalifikationer för att genomföra våra utbildningar. Vi behöver därför arbeta med marknadsfö-
ringsåtgärder nationellt och internationellt. En värdefull resurs i detta sammanhang utgörs av 
Curiosum, Umeå universitets nya centrum för utåtriktad verksamhet. Nya grupper kan nås via 
breddad rekrytering för att attrahera personer som trots goda förutsättningar tidigare inte sökt 
sig till högre studier. Här ser vi basåret som en av flera viktiga rekryteringskällor till fakultetens 
utbildningsprogram.  

VID SVENSKA LÄROSÄTEN är avhoppen från utbildningarna i många fall stora [2.5]. Enligt 
en nyligen genomförd avhoppsanalys för våra informationsteknikprogram sker avhopp i tidigt 
skede framför allt på grund av svårigheter att klara tidiga kurser samt psykisk ohälsa. Avhopp 
i ett senare skede beror framför allt på att studenterna erbjuds anställning även utan examen. 
Fakulteten ser det som problematiskt att förlora studenter med möjligheter och vilja att slutföra 
sina utbildningar. För att vi ska behålla dessa studenter vill vi även arbeta på olika plan för ökad 
genomströmning. I Vision för Umeå universitet anges: ”Genom att kombinera våra egna och 
regionens styrkor, utmaningar och behov, fortsätter vi att utveckla norra Sverige som kunskaps-
region”. Fakulteten bedriver utbildning i en kunskapsdriven organisation som genom sin kombi-
nation av bredd och spets har goda möjligheter att fortsätta utvecklas i positiv riktning.

Referenser
2.1  OECD (2018). The Future of Education and Skills. Education 2030. The Future We Want. 

Rapport. Paris: OECD.
2.2  Umeå universitet (2019). Kvalitetssystem för utbildning. Regel: FS 1.1-1324-18. 
2.3  FN:s globala mål. United Nations (2015). General Assembly Resolution A/RES/70/1. Trans-

forming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development.
 2.4  SACO (2018). Framtidsutsikter. Här finns jobben för akademiker år 2023. Rapport. Chris-

tan Lövgren (redaktör).
2.5  Universitetskanslersämbetet, UKÄ (2017). Tidiga avhopp från högskolan. Analyser av ge-

nomströmning på de tio största yrkesexamensprogrammen. Rapport 2017:17.
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STRATEGIER: 

•  Fakulteten ska implementera universitetets kva-
litetssystem för utbildning

•  Fakulteten ska verka för att lärarna ges såväl 
goda möjligheter till kompetensutveckling knu-
ten till kvalitetssystemets sex perspektiv som 
ämnesmässiga, generiska och pedagogiska 
kompetenser

•  Fakulteten ska verka för att kurser, program 
och undervisningsformer utvecklas

•  Fakulteten ska uppdatera informationen till 
studenter utifrån ett lika villkorsperspektiv för 
breddad rekrytering

INDIKATORER:  

•  Antal utnämnda meriterade och excellenta 
lärare

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

•  Antal in- och utresande studenter (avtalsstu-
denter och s.k. free-movers)

• Antal och andel lärare som är kvinnor
•  Andel studenter per program som är av under-

representerat kön eller tillhör underrepresente-
rade grupper

• Andel kurser som har samverkansinslag
•  Andel kurser som har inslag av hållbar utveck-

ling
•  Andel kurser som har dokumenterade kursut-

värderingar
•  Antal lärare som deltagit i kompetensutveck-

lingskurser
•  Antal kurser som fakulteten utvecklat för att 

stärka kompetensen hos sina lärare
• Antal kurser som har disputerade lärare 
•  Antal kurser som har professionskompetenta 

lärare

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

STRATEGIER: 

•  Fakulteten ska verka för att attrahera många 
högt kvalificerade förstahandssökande

•  Fakulteten ska verka för breddat deltagande
•  Fakulteten ska utveckla och genomföra rekry-

teringsinsatser och marknadsföring av våra 
utbildningar

•  Fakulteten ska implementera universitetets kva-
litetssystem för utbildning

INDIKATORER:  

•  Antal förstahandssökande till fakultetens pro-
gram

•  Antal basårsstudenter som läser vidare vid våra 
program

•  Meritpoäng hos förstahandssökanden till fakul-
tetens program

•  Genomströmning på kurser, speciellt tidiga 
kurser för nybörjarstudenter

•  Andel studenter som hoppar av sitt program 
under det första året

•  Andel studenter som tar ut examina från pro-
gram vid fakulteten

•  Antal besök på hemsidor och sociala medier 
där vi marknadsför utbildningar

•  Andel nybörjarstudenter som tagit del av våra 
riktade marknadsföringsåtgärder

•  Antal studenter som upplever psykisk ohälsa 
enligt kvalitetssystemets studentundersök–
ningar

MÅL 5:  Fakultetens utbildningar har hög genomströmning och 
hög kvalitet
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  3. FORSKNING

Fakultetens forskare har de bästa förutsättningarna för innovativ, nydanan-
de och världsledande forskning som leder till genombrott 

I VISION FÖR för Umeå universitet 2020-2022 anförs att: ”Umeå universitet möter de ökade 
kraven på konkurrenskraft som globaliseringen medför. Vi har en stark position i Sverige och i 
världen. Banbrytande forskning gör oss världsledande inom flera vetenskapsområden och gene-
rerar resultat som kommer samhället till nytta genom innovationer och tillämpningar” [3.1] vil-
ket är i linje med regeringens forskningspolitiska proposition 2017-2020 [3.2]. Detta uppnås bäst 
om den forskning som utförs, oberoende om den är grundforskning eller tillämpad forskning, är 
innovativ, nydanande, av hög kvalitet och världsledande. 

HÖG KVALITET KAN definieras som det genomslag som en organisations eller individs forsk-
ning har. Ett mått på genomslag är i vilka tidskrifter/kanaler som forskningen publiceras. Våra 
medarbetare bör publicera i välrenommerade tidskrifter/kanaler till exempel de som klassats 
som nivå två i The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (norska 
listan) [3.3]. Ett annat mått är citeringsgrad som bör vara hög, vilket inte bara indikerar att den 
forskning vi gör är av vikt för andra, utan även kan öppna upp för nationella och internationella 
samarbeten. I en rapport av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forsk-
ning, STINT, 2014 [3.4] poängteras omfånget på internationalisering som en god kvalitetsmarkör. 
Dessutom nämner Vetenskapsrådets, VR, Research overview 2019 [3.5] att en hög andel interna-
tionella samarbeten kan öka citeringsgraden. Även om Sveriges andel högciterade publikationer 
under perioden 2015–2017 har ökat från 10,6 procent till 11,2 procent, vilket är över det globala 
genomsnittet på 10 procent, och en relativt stor andel av våra projekt sker på den internationella 
arenan, finns det skäl att öka både citerings- och internationaliseringsgraden [3.6]. 

AKADEMIN SKA INOM både utbildning och forskning samverka med det omgivande samhället 
och en forskning av hög kvalitet banar väg för att fakultetens forskare ses som attraktiva samar-
betspartners. Mått på samhällsnyttan av fakultetens forskning kan vara hur många av fakultetens 
vetenskapliga rön som adresserar FN:s globala hållbarhetsmål, hur många som uppkommit i 
samarbete med icke-akademiska aktörer, och hur många som leder till patent, licensiering och 
start av nya företag. 

I VETENSKAPSRÅDETS RAPPORT ”Externfinansieringens roll i svensk högskoleforskning” 
[3.7] poängteras att externfinansiering, speciellt Vetenskapsrådet och European Research 
Council, ERC, har en avgörande betydelse för den forskning som bedrivs och utgör en viktig 
kvalitetssäkringsfunktion. Det är därför av vikt att fakultetens forskare har en betydande andel 
av sin forskning externfinansierad. Andelen externa medel vid vår fakultet uppgick 2018 till 47 
procent (45 procent 2017). Detta är lägre än för de flesta andra jämförbara lärosäten i landet; år 
2017 utgjorde den externa finansieringen totalt i Sverige 56 procent [3.7]. Då det inte finns någon 
rationell orsak till detta bör fakultetens externfinansieringsgrad kunna öka. Detta är speciellt vik-
tigt vad gäller stöd från finansiärer där vi i dag erhåller en förhållandevis liten andel av utdelade 
medel, till exempel ERC och Vinnova. För att lyckas måste fakulteten ge riktat stöd i ansöknings-
processen till de institutioner där externfinansieringen är låg. 

FAKULTETENS FORSKARE ÄR i dag verksamma inom ett flertal områden [3.8]. Ett av dessa är 
hållbarhet. FN:s globala hållbarhetsmål är de mest ambitiösa målen för hållbar utveckling som 
världens länder någonsin antagit. Det är av yttersta vikt att dessa beaktas av ett flertal aktörer 
i vårt samhälle, både nationellt och internationellt. Som en följd av detta har både regeringen 
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och forskningsråden aviserat specialriktade satsningar inom hållbarhet. Fakultetens forskare bör 
därför sträva efter att adressera FN:s hållbarhetsmål. 

ETT ANNAT ÄR Artificiell intelligens (AI), vilket är ett strategiskt utvalt område som prioriteras 
nationellt och internationellt. Vid fakulteten pågår en uppbyggnad av AI-områden som saknar 
motstycke. Satsningen sker genom interna prioriteringar, regeringssatsningen AI Competence 
for Sweden och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) som är Sve-
riges största enskilda forskningsprogram någonsin, samt WASP – Humanities and Society (WASP-
HS) vilket är ett tvärvetenskapligt program där humaniora och samhällsvetenskap kombineras 
med teknisk forskning. Umeå universitet genomför tillsammans med Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten och Humanistiska fakulteten också en satsning på det konstnärliga området genom 
bildandet av ett centrum för arkitektur, design och konst. Satsningen innebär att institutioner-
na Arkitekthögskolan och Designhögskolan kommer att få ökade möjligheter att förstärka sina 
forskningsmiljöer. 

UNIVERSITETETS OCH FAKULTETENS bredd är en styrka som ger oss unika möjligheter till 
att utveckla internationellt etablerade och erkända forskningscentra.

CENTRALT FÖR UTVECKLING av forskning är även att forskare har tillgång till högklassig 
forskningsinfrastruktur. I många fall är det inte möjligt att lokalt eller regionalt utveckla en egen 
uppsättning forskningsinfrastruktur. För att bemöta detta har ett flertal större infrastrukturer 
etablerats eller planerats, till exempel SciLifeLab, MAX IV och European Spallation Source (ESS). 
Inom vissa områden är tillgång till sådana helt avgörande för möjligheten att bedriva högklassig 
forskning och regeringen har som ett uttalat mål, att användningen av MAX IV och ESS ska öka 
[3.9]. Det är därför av stor vikt att fakulteten underlättar för våra forskare att kunna nyttja rele-
vanta forskningsinfrastrukturer. 

FAKULTETEN PRÄGLAS I DAG av att vissa av dess institutioner är väsentligt mer forsknings-
aktiva än andra. Alla våra utbildningar ska dock ha forskningsanknytning och fakulteten strävar 
efter att alla institutioner ska bedriva forskning av hög kvalitet och i tillräcklig omfattning. Ett 
sätt att uppnå detta är att utveckla ett resursfördelningssystem som är adekvat för samtliga in-
stitutioner. Dessutom bör fakulteten verka för att dess medarbetare forskar inom områden som 
förväntas ha en positiv framtidsutveckling. För att klara av detta krävs en forskningsstrategi som 
spänner över fakultetens samtliga forskningsområden. Det är av avgörande betydelse för varje 
akademiskt lärosäte att dess medarbetare är kunniga, skickliga och kompetenta. Fakultetens 
forskare ska ha god förmåga att generera forskningsresultat av högsta klass och även ha god ka-
pacitet att attrahera externa bidrag, initiera och driva forskningsprojekt, motivera och inspirera 
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STRATEGIER: 

•  Fakulteten ska utveckla system för att ge sina 
forskare goda förutsättningar att kunna bedri-
va forskning av högsta kvalitet som adresserar 
forskningsfrågor av hög vetenskaplig och sam-
hällelig relevans

•  Fakulteten ska stimulera till att antalet publika-
tioner i välrenommerade tidskrifter ska öka

INDIKATORER:  

•  Antal vetenskapliga artiklar publicerade i tid-
skrifter/kanaler med kollegial granskning

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

•  Andelen artiklar som beaktar FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål

•  Fakulteten ska ha utvecklat ett resursfördel-
ningssystem för forskning som utförs på Arki-
tekthögskolan, Designhögskolan och Naturve-
tenskapernas och matematikens didaktik

•  Citeringsfrekvensen hos de artiklar som fakulte-
tens forskare publicerar

•  Andelen ämnesöverskridande och nationella 
och internationella samarbeten (andelen arbe-
ten som har medförfattare från annan institu-
tion, annat nationellt eller internationellt läro- 
säte eller icke-akademisk aktör som till exem-
pel forskningsinstitut eller företag)

•  Antalet publikationer författade av fakultetens 
forskare som nämns i patent

•  Antal externa bidrag och deras storlek som 
fakultetens forskare erhåller

•  Antal institutioner som har implementerat 
adekvata rutiner för att stödja sina forskare 
gällande skrivande av ansökningar

•  Antal ansökningar till European Research Coun-
cil, ERC

• Antal beviljade bidrag från ERC
•  Mediegenomslag för fakultetens pressmedde-

landen

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

personer i sin omgivning samt sprida den forskning som utförs till det omgivande samhället. För 
att uppnå detta måste fakulteten tillämpa en väl fungerande rekryteringsprocess och erbjuda 
forskande medarbetare goda möjligheter till kompetensutveckling inom ett flertal områden.  
I dag har fakulteten färre kvinnor än män anställda i alla anställningskategorier utom adminis-
tratörer. Även om snedfördelningen är mindre på våra instegsanställningar, såsom doktorand, 
postdoktor och biträdande lektor och trots åtgärder är snedfördelningen fortfarande markant på 
nivåerna lektorer och professorer (25 respektive 26 procent kvinnor) [3.10]. Fakulteten kommer 
därför att fortsätta att verka för att snedfördelningen på sikt försvinner. 

FAKULTETEN HAR I DAG en stark ställning inom en rad forskningsområden. Genom strate-
giskt arbete på alla nivåer ska vi fortsätta utveckla våra styrkor och förstärka och etablera nya 
forskningsinriktningar.
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STRATEGIER: 

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

•  Fakulteten ska tillse att den har en välfunge-
rande rekryteringsprocess för att säkra kompe-
tensförsörjningen 

INDIKATORER:  

•   En forskningsstrategi ska ha tagits fram.
•  Fakulteten ska ha utvecklat en strategi kring 

området artificiell intelligens, AI
•  Fakulteten ska ha utvecklat en strategi rörande 

strategisk kompetensförsörjning som beaktar 
såväl vetenskaplig excellens som jämställdhet. 

• Andelen nya professorer som är kvinnor

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

Referenser:
3.1.  Umeå universitet (2019). Vision för Umeå universitet. FS 1.1-96-19. 
3.2.  Sveriges Regering (2016). Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt 

konkurrenskraft. Forskningsproposition 2016/17:50. 
3.3.  Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Se https://dbh.nsd.uib.no/publiserings-

kanaler/Forside.action 
3.4.  STINT (2014). Omvärldsanalys av högre utbildning och forskning – globala trender och nya 

möjligheter. Rapport 14:02. 
3.5.  Vetenskapsrådet (2019). Research overview 2019, Natural and engineering sciences, 

Trends, impact and challenges. Rapport VR 1905.
3.6.  Vetenskapsrådet (2019). Forskningsbarometern 2019. Svensk forskning i internationell 

jämförelse. Rapport. Dnr 3.5-2019-102. 
3.7.  Vetenskapsrådet (2019). Externfinansieringens roll i svensk högskoleforskning, En fallstu-

die av några forskningsorienterade institutioner. Rapport VR 1910.
3.8.  Umeå universitet (2018). A cluster analysis of the Research at the Faculty of Science and 

Technology 2009-2016. Rapport. FS 1.6.2-2099-18.
3.9.  Sveriges Regering (2018). En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmil-

jön. Utbildningsdepartementet Skr. 2017/18:262. 
3.10.  Umeå universitet (2018). Verksamhetsberättelse 2018, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. 

FS 1.3.3-440-19.

STRATEGIER: 

•  Fakulteten ska verka för att dess forskare har 
adekvat tillgång till och använder den främsta 
infrastrukturen

INDIKATORER:  

•  Antalet forskare som använder regionala, natio-
nella eller internationella forsknings-infrastruk-
turanläggningar

MÅL 7:  Fakultetens forskare har tillgång till infrastruktur av 
högsta klass
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  4. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Fakulteten utbildar de mest efterfrågade doktorerna som genom kunskap, 
kreativitet och kritiskt tänkande driver vetenskapen och samhällsutveck-
lingen framåt 

VÅRA DOKTORANDER KOMMER att inneha en nyckelroll för att möta dagens stora globala 
utmaningar som hållbar utveckling och stå emot fenomen som ökande faktaresistens. Det är 
därför viktigare än någonsin att utbildning på forskarnivå inte bara förmedlar ämneskunskaper 
på högsta nivå utan också kombinerar detta med breda generiska färdigheter. En svensk doktor 
ska vara en mogen och ytterst kompetent forskare och medborgare som kan identifiera problem 
och samarbeta med andra för att på ett kreativt, men samtidigt kritiskt tänkande sätt driva ve-
tenskapen och samhällsutvecklingen framåt. 

FAKULTETEN HAR I DAG en välfungerande utbildning på forskarnivå som nästan alla insti-
tutioner deltar i genom att utbilda doktorander inom sina ämnen. Många av doktoranderna 
deltar i samarbetsprojekt där både akademi och företag är representerade, till exempel inom 
Företagsforskarskolan, där fakulteten har flera doktorander. Utbildningsmiljöerna varierar dock 
med avseende på storlek och sammansättning. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, betonar i sina 
utvärderingar vikten av att alla doktorander ingår i en stimulerande och mångfacetterad miljö. 
Detta inkluderar välmeriterade handledare, men förutsätter också brett deltagande och därmed 
interaktion över kulturella och sociala gränser, och konfrontation med dagens stora hållbarhets-
problem. Vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är de allra flesta miljöerna internatio-
nella och etniskt blandade. Däremot präglas många ämnen av en könsobalans bland både hand-
ledare och doktorander. Att vidta åtgärder för att förbättra könsbalansen i utbildningen är därför 
ett centralt mål. 

ATT UTBILDA KREATIVA och kritiskt tänkande doktorer kräver dessutom att doktoranderna 
ges optimala förutsättningar för att må bra och upprätthålla en balans mellan utbildningen och 
det övriga livet. Eftersom utbildning på forskarnivå innehåller många stressmoment, särskilt mot 
slutet av utbildningen eller när framstegen är långsamma, är detta en aspekt att ständigt arbeta 
med.

UKÄ PUBLICERADE 2018 en rapport om doktorers etablering på arbetsmarknaden [4.1]. Rap-
porten visar att majoriteten av doktoranderna inom naturvetenskap och teknik efter examen 
etablerar sig utanför akademin. Fakulteten har dock i dagsläget i stort sett inga instrument och 
rutiner för att följa upp vart de utexaminerade doktorerna tar vägen och om de får relevanta 
anställningar inom näringsliv, offentlig sektor, forskning och utbildning. En aktiv alumnverksam-
het och fungerande kontaktytor med avnämarna av fakultetens forskarutbildning skulle kunna 
åtgärda detta. Plattformar som ger doktorander och handledare möjlighet att komma i kontakt 
med alumner underlättar dessutom doktorandernas nätverksbyggande och ger dem större insyn 
i livet efter disputationen, samtidigt som utbildningsmiljön berikas. I nuläget består utmaningen 
i att bygga upp lämpliga kontaktytor. I ett nästa steg bör dessa användas på ett systematiskt sätt 
för att utveckla och förbättra utbildningen på forskarnivå.

UMEÅ UNIVERSITET HAR sedan 2019 ett nytt kvalitetssystem [4.2] som för första gången 
inkluderar utbildning på forskarnivå. Eftersom den del av systemet som avser utbildning på 
forskarnivå är helt ny krävs arbete att implementera systemet på bästa möjliga sätt. Fakultetens 
mål är att använda systemet för att säkerställa att samtliga institutioner har en utbildning på fors-
karnivå som hör till de allra bästa i Sverige. I synnerhet ska alla ämnen få omdömet Hög kvalitet 
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vid UKÄ:s regelbundna utvärderingar. En viktig del av arbetet med att skapa bra miljöer och 
utbildningar av hög kvalitet är att ha en god kompetensförsörjning på alla nivåer. En högkvali-
tativ utbildning på forskarnivå kräver engagerade handledare som, utöver att vara framstående 
forskare, är väl utbildade inom handledning och tar en aktiv roll i doktorandernas utbildning. 
Det behövs dock även kvalificerade studierektorer, examinatorer, utbildningsledare, och framför 
allt duktiga doktorander. Kompetensförsörjningen på handledarnivå sker via lärarrekrytering, 
där handledarkompetens är en faktor i bedömningen av kandidater, dock normalt inte den som 
väger tyngst. Viktigt är därför att anordna tillfällen där handledarna kan utbilda sig vidare, att 
säkerställa att miljöerna uppnår en lämplig storlek och får bra stöd från fakulteten samt att de 
mest lovande doktoranderna rekryteras. 

ETT HINDER SOM försvårar utbildning på forskarnivå och dess vidareutveckling består i otill-
räckligt stöd i form av ändamålsenliga system för lärande, handledning, och administration. Ex-
empelvis erbjuder varken den webbaserade individuella studieplanen eller något annat system 
lämplig funktionalitet för att stödja samarbetet mellan handledare och doktorand eller möjlighet 
att ta fram statistik som förenklar implementeringen av kvalitetssystemet. Det borde vara möj-
ligt att utveckla eller inhandla system för sådana ändamål, men för det krävs noggrant förarbete 
som kartlägger förutsättningarna, behoven och de möjliga lösningarna. Fakultetens har i dag, 
med få undantag, en väl fungerande utbildning på forskarnivå och de doktorer som utbildas vid 
fakulteten är attraktiva på arbetsmarknaden. Genom ett ständigt utvecklingsarbete kommer vi 
att fortsätta stärka förutsättningarna för en utbildning på forskarnivå av högsta kvalitet.   

STRATEGIER: 

•  Fakulteten ska säkerställa att varje doktorand 
ingår i en väl fungerande miljö av lämplig stor-
lek

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

•  Fakulteten ska arbeta för att doktoranderna 
mår bra och ges förutsättningar för en god  
balans mellan utbildningen och livet i övrigt

INDIKATORER:  

•  Andelen doktorander som ingår i en väl funge-
rande miljö av lämplig storlek

• Utbildningens genomströmning
•  Jämställdheten bland både handledare och 

doktorander
•  Andelen doktorander som upplever psykisk 

ohälsa

MÅL 9:  Alla doktorander ingår i stimulerande och mångfacet-
terade miljöer med meriterade handledare som gynnar 
doktorandernas mognadsprocess, kreativitet och fram-
tida karriär
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STRATEGIER: 

•  Fakulteten ska förbättra utbildningens kontak-
tytor med avnämare och alumner

INDIKATORER:  

•  En systematisk alumnverksamhet har startats 
på fakultets- eller institutionsnivå

•  Andelen av alumnerna som anser att de har 
fått en anställning där de har god nytta av sina 
inom utbildningen förvärvade kunskaper och 
färdigheter

•  Fakultetens utexaminerade doktorer är ef-
tertraktade hos arbetsgivare inom relevanta 
sektorer

•  Utexaminerade doktorer som väljer en akade-
misk karriär får anställning på välrenommerade 
lärosäten inom och utom landet

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

STRATEGIER: 

•   Fakulteten ska implementera universitets kvali-
tetssystem för utbildning på forskarnivå

•  Fakulteten ska verka för att förbättra verktyg 
och system för lärande, handledning och admi-
nistration inom utbildning på forskarnivå

INDIKATORER:  

•  Antalet aktiviteter i kvalitetssystemet som har 
implementerats

•  Andelen av fakultetens forskarutbildningar som 
av UKÄ får omdömet hög kvalitet

•  Genomströmning inom utbildning på forskar- 
nivå

MÅL 11:  Fakultetens samtliga institutioner har forskarutbildning 
av hög kvalitet

Referenser
4.1  Universitetskanslersämbetet (2018). Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarkna-

den. Examinerade åren 1998-2012. Rapport 2018:1. 
4.2 Umeå universitet (2019). Kvalitetssystem för utbildning. Regel. FS 1.1-1324-18.
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