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LEDIGKUNGÖRELSE 
 

RESURS FÖR FAKULTETSFINANSIERAD FORSKNINGSTID (FFT) 

från och med 2022 

 

Utlysning av resurs för fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) från Teknisk-
naturvetenskapliga fakultet. 

Allmänt 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultets rörliga resurs för forskning benämns FFT. 
Utlysning av sådan sker en gång per år. Ansökan kan, med vissa undantag, göras av 
tillsvidareanställda lektorer och professorer som saknar annan typ av garanti om 
forskningstid. Ansökan ska inlämnas elektroniskt till registrator på den av 
fakultetsnämnden fastställda ansökningsblanketten. 

Blanketten för ansökan om FFT är indelad i tre avsnitt: 

I. Allmänna uppgifter, blankettens första sida. 
 

II. Redovisning av specifika uppgifter enligt blankettens sida 2 och framåt, 
under följande rubriker: 

• Forskningsrelaterade meriter 
o Publicering  
o Handledning av forskarstuderande 
o Handledning av postdoktorer 
o Erhållna forskningsmedel från externa forskningsfinansiärer 
o Ambitionen att generera externa forskningsbidrag 
o Tid för forskning inom anställningen 

• Undervisningsrelaterade meriter  
o Undervisningsinsatser inom grundutbildning 
o Undervisningsinsatser inom forskarutbildning 

• Utåtriktad verksamhet  
o Nationell och internationell forskningssamverkan 
o Samverkan med det omgivande samhället 
o Adressering av FNs 17 globala hållbarhetsmål 

• Övrigt 
o Förtroendeuppdrag 
o Ledningsfunktioner 
o Jämställdhetsarbete 
o Eventuellt övriga uppgifter  
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III. Redovisning av forskningsprogram, blankettens sista sidor. 
• Denna redovisning får omfatta högst tre A4-sidor, teckenstorlek 12, 

bestående av projekttitel, kort sammanfattning, introduktion, målsättning, 
hypoteser, metoder, och förväntat resultat. 
 

Bedömningskriterier 
I sammanvägningen av meriter kommer forskningsrelaterade meriter att viktas högst 
medan andra meriter kommer i andra hand.  

Forskningsrelaterade meriter som beaktas är genomförd forskning i termer av 
publicerade arbeten inkluderande både kvantitet (antal publikationer och 
publikationsfraktioner i peer-reviewed-granskade tidskrifter samt sökandes position i 
författarlistan) och kvalitet (publiceringsmönster uttryckt i val av tidskrifter, deras 
”impact factor” och deras nivå i den s.k. Norska listan 
(https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside), samt arbetenas 
citeringsfrekvens), genomförd och pågående handledning av forskarstuderande (både 
som huvudhandledare och biträdande handledare), genomförd och pågående 
postdoktoral handledning, samt förmågan att erhålla externa forskningsmedel (både 
som huvud- och medsökande). I vissa fall beaktas även ambitionen att erhålla 
externa forskningsmedel (antalet forskningsansökningar som sökande har inskickat 
de senaste åren) samt planerad forskning (i termer av forskningsplanen). Som 
särskilt meriterande räknas dels en hög grad av självständighet i den egna 
forskningsprofilen, och dels en aktiv roll som ledare av en forskargrupp. 

För att bedöma graden av utåtriktad verksamhet beaktas såväl andelen 
ämnesöverskridande som nationella och internationella samarbeten (mer specifikt: 
andelen kollegialt granskade (peer-reviewed) arbeten som har medförfattare från 
annan institution, från annat nationellt eller internationellt lärosäte samt från icke-
akademiska aktörer t.ex. forskningsinstitut och företag).  

Framför allt för att kunna bedöma uppnådda forskningsmeriter i förhållande till den 
sökandes förutsättningar i termer av tillgänglig forskningstid efterfrågas även 
uppgifter rörande tid för forskning inom anställningen. 

För att bedöma graden av omfånget och engagemanget i undervisning beaktas såväl 
omfånget av undervisningsinsatser inom grundutbildning som engagemanget i 
forskarutbildningen. 

För att möjliggöra för en helhetsbedömning av den sökande efterfrågas även övriga 
aktiviteter, såsom omfånget av förtroendeuppdrag (t.ex. arbete med bedömningar av 
ansökningar och deltagande i examination av forskarstuderande, både som opponent 
och deltagande i betygskommittéer), ledningsfunktioner, jämställdhetsarbete, samt 
ev. övriga engagemang.  
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Slutligen, främst för kartläggning av till vilken grad fakultetens forskare adresserar 
FNs 17 globala hållbarhetsmål, efterfrågas även information gällande till vilken grad 
den sökande adresserar dessa i sin forskning. Graden av adresserande av FNs 17 
globala hållbarhetsmål påverkar inte bedömningen av FFT ansökan.  

Ansökan 
Ansökan om FFT kan göras av tillsvidareanställda lektorer och professorer som 
saknar annan typ av garanti om forskningstid. Lektorer äger ej rätt att erhålla FFT 
under de tre första åren av sin anställning.  

Den sökta resursens storlek skall uttryckas som procent av arbetstid vid Umeå 
universitet, normalt 25, 50 eller 75 %. Vid tjänstledighet reduceras den tilldelade 
resursen med tjänstledighetens omfattning. Beviljandeperioden är 1, 2, 3, 4 eller 5 år.  

En tillsvidareanställd lektor eller professor som sedan tidigare blivit beviljad FFT för 
kommande år med ett omfång av mindre än 75 % av heltidsanställning äger rätt att 
inkomma med ansökan om utökad FFT, s.k. upptoppning, vilket innebär att 
resursens storlek kan öka i förhållande till den tidigare garanterade mängden. 
Fakulteten är i allmänhet restriktiv med stöd till upptoppningar; vid ansökan om 
sådan skall det klart framgå av upptoppningsansökan på vilket sätt den sökandes 
meritering har stärkts i förhållande till den tidpunkt då den ansökan som tidigare 
FFT beslut baserats på. Om upptoppning beviljas, kan beviljandeperioden aldrig bli 
längre än den redan beviljade FFT-perioden. 

Fakultetsfinansierad forskningstid avser finansiering av egen lön för det år resursen 
avser. Den tilldelade resursen kan inte överlåtas och ej heller sparas. Personer som 
tilldelas tid för fakultetsfinansierad forskning ska konteras inom VH21 för den 
procentuella andel som resursen avser. Varje år genomför fakulteten en uppföljning 
av resursens användning. Ej utnyttjad tid kommer att återföras till fakulteten. 

Närmare upplysningar lämnas av dekan, Mikael Elofsson, tel. 090-785 9328, 
mikael.elofsson@umu.se eller fakultetssamordnare Susanne Vikström, tel. 090-786 
9471, susanne.vikstrom@umu.se  

Sänd din ansökan och ditt forskningsprogram som bifogat PDF-dokument per e-post 
till registrator till medel@diarie.umu.se. Ange som ärende (subject) i e-postbrevet: 
Dnr FS 2.1.6-339-21 

Din ansökan ska vara inkommen senast 2021-05-19.  

På teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämndens vägnar 
 
Susanne Vikström 
 
Ledigkungörelsen och ansökningsblanketter (både på svenska och engelska) finns på: 
https://www.aurora.umu.se/enheter/teknat/utlysningar/fft/ 
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LEDIGKUNGÖRELSE 
 

FAKULTETSFINANSIERAD FORSKNINGSTID (FFT) 

från och med 2022 

 

Sändlista 

 

Prefekten: 

Institutionen Arkitekthögskolan:  mikael.henningsson@umu.se  

Institutionen för Datavetenskap:  erik.elmroth@umu.se 

Institutionen Designhögskolan: linda.bresater@umu.se 

Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap: emg-prefekt@umu.se 

Institutionen för Fysik: thomas.wagberg@umu.se 

Institutionen för Fysiologisk botanik: stefan.jansson@umu.se  

Kemiska institutionen: henrik.antti@umu.se 
 
Institutionen för Matematik och matematisk statistik: ake.brannstrom@umu.se 

Institutionen för Naturvetenskapernas och matematikens didaktik: 
ewa.bergqvist@umu.se  

Institutionen för Molekylärbiologi: anna.berghard@umu.se  

Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik: thomas.olofsson@umu.se 


