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Förkortningar 
 
AI = Artificiell intelligens 
APT = Arbetsplatsträffar 
CBRNE = Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear, Explosive 
CDIO = Conceive, Design, Implement, Operate 
CO-OP = Co-operative education 
Dulrik = Dekaner och utbildningsledare i riket 
EMG = Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
FFT = Fakultetsfinansierad forskningstid 
FOS = Enheten för forskningsstöd och samverkan 
FSG = Fakultetens samverkansgrupp (fakultetsnivån) 
GMO = Genmodifierade organismer 
GUSA = Grund-utbildning-samverkans-arenor 
HPR = Helårsprestationer 
HPRK = Helårsprestationer kalenderår 
HR = Human resources 
HST = Helårsstudenter 
HSTK = Helårsstudenter kalenderår 
ISP = Individuell studieplan 
IVA = Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien 
KAW = Knut och Alice Wallenbergs forskningsstiftelse 
LSG = Lokal samverkansgrupp Institutionsnivån) 
MAW = Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond 
MIT = Medie- och informationsteknik 
MMW = Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 
NOT-dagarna = Naturvetenskaps- och teknikdagarna 
RET = Rektorer/dekaner för universitet/fakulteter med civilingenjörsutbildning 
SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete 
SEFI = European Society for Engineering Education 
SLU = Sveriges lantbruksuniversitet 
TUF = Teknisk utbildning och forskning, nätverk mellan lärosäten med 
civilingenjörsutbildning 
UID = Umeå Institute of Design (Designhögskolan) 
UKÄ = Universitetskanslersämbetet 
UMA = Umeå arkitekthögskola 
VH = Verksamhetsområde 
VR = Vetenskapsrådet 
WASP = Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program 
WASP-HS = Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and 
Society 
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1. Beskrivning av fakulteten 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten består av 11 institutioner och 7 centrum/arbetsenheter. 
Fakulteten bedriver forskning och utbildning inom arkitektur, biologi, datavetenskap, design, 
fysik, kemi, matematik, teknik och utbildningsvetenskap. Fakulteten har ca 900 anställda, 
3440 helårsstudenter och 209 doktorander1.  
 
Fakultetens utbildningsprogram lockar fortsatt många studenter och hösten 2019 antogs 786 
nybörjarstudenter varav den största andelen (68 %) var nybörjare på civil- och 
högskoleingenjörsutbildningarna. Andelen antagna kvinnor till fakultetens nybörjarprogram 
var hösten 2019 38 %, en något lägre siffra än 2018 (41 %).  Den långsiktiga trenden är dock 
att andelen kvinnor bland nybörjarna ökar. Under 2019 valde 361 inresande utbytesstudenter 
att läsa på fakultetens utbildningar samtidigt som 66 av våra studenter reste ut för att studera 
vid utländska lärosäten. 
 
Forskningen som bedrivs på fakulteten har varit framgångsrik under året. Fakultetens 
forskning expanderar fortsatt kraftigt inom artificiell intelligens (AI) och autonoma system, 
via flera nyrekryterade professorer och biträdande lektorer samt forskningsprojekt inom 
ramen för forskningsprogrammet WASP2 och WASP-HS3.  
 
Under 2019 antogs 55 nya doktorander vilket är den högsta siffran sedan 2014, men även i år 
fortsätter det totala antalet aktiva doktorander att minska vilket är ett resultat av det låga 
antalet antagna doktorander under åren 2015 till 2017. 
 
Fakultetens ekonomi är fortsatt stabil och resultatet för 2019 uppgick till 10,9 miljoner kronor 
för samtliga verksamheter inom fakulteten. Det balanserade kapitalet vid utgången av 2019 
uppgick till 316 miljoner kronor. 
  

 
1 Med “doktorander” avses i den här verksamhetsberättelsen alla forskarstuderande med aktivitet, 
även det fåtal forskarstuderande med licentiatexamen som slutmål 
2 Wallenberg AI, autonomous systems and software program 
3 Wallenberg AI, autonomous systems and software program – Humanities and Society 
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2. Analys av resultat och bedömningar av måluppfyllelse 
 
2.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 
 
Fakulteten har beslutat att utlysa fyra anställningar med 75 % fakultetsfinansiering som 
biträdande lektor vartannat år, med start 2020. Anställningarna kommer att ligga inom 
områdena teknik, naturvetenskap, arkitektur, design och utbildningsvetenskap. I 
utlysningarna ingår till varje anställning ett startpaket om 500 tusen kronor. Fakultetens 
system för fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) har de senaste åren successivt byggts ut 
från treåriga till femåriga tilldelningsperioder och vi överväger nu att gå vidare till sexåriga 
perioder. Fakulteten strävar efter att ha 50 % FFT som norm och ge 75 % FFT till professorer 
och lektorer med uttalad excellens. Totalt fördelas nästan 65 miljoner kronor genom FFT-
systemet. 
 
Nytillsatta lektorat och professurer vid fakulteten är anslagsfinansierade till 100 %. Undantag 
kan göras för individer som tilldelats riktade, individspecifika externa medel avsedda för sin 
egen lön, till exempel bidrag som ”Wallenberg Academy Fellow”. Strategiska medel avsätts på 
både institutions- och fakultetsnivå för att kunna erbjuda startpaket vid nyrekryteringar i syfte 
att attrahera de bästa kandidaterna. 
 
2.2 Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet 
 
Vid fakulteten sker en mångfald av samverkansaktiviteter inom både grundutbildning, 
forskarutbildning och forskning. Exempel på samverkansaktiviteter inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå är externa examensarbeten, praktikkurser, gästföreläsningar, 
projektkurser i samarbete med näringslivet, co-operative education (CO-OP) med mera.  
Samverkansaktiviteter inom grundutbildningen beskrivs närmare under avsnitt 3.4, och inom 
forskning och forskarutbildning under avsnitt 4.4. respektive 5.4. 
 
2.3 Utbildning för gränslös kunskap 
 
Delmålet Med ökad kvalitet säkerställa högre genomströmning och brett deltagande: 
 
Reell kompetens 
Flera av fakultetens utbildningar antar studenter via reell kompetens. Detta gäller från och 
med 2019 högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik samt sedan flera år arbetsprov vid våra 
arkitekt- och designutbildningar. Vad gäller högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 
antogs höstterminen 2019 tre sökanden (ca 10 % av platserna) utifrån relevant 
yrkeserfarenhet.  
 
Mentorskap för kvinnliga gymnasieelever på teknikprogram 
Fakulteten medverkade i ett mentorskapsprojekt för kvinnliga gymnasieelever på 
teknikprogram i Umeå, i samverkan med företag och Umeå kommun, i syfte att uppmuntra 
kvinnor att söka tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på universitetsnivå. Två av våra 
kvinnliga lektorer vid fakulteten har bidragit i detta projekt under år 2019 genom att vara 
mentorer. 
 
Basåret 
Basåret ger god möjlighet till breddad rekrytering av de som inte på gymnasiet erhållit den 
behörighet som krävs för att läsa vid fakultetens utbildningar. Genom basåret kan dessa 
studenter komplettera sina kunskaper. Vi rekryterar många av basårsstudenterna till våra 
civil- och högskoleingenjörsutbildningar. Vi har i år ökat antalet platser på basåret, från 130 
till 150. 
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Dessutom bidrar fakultetens nätbaserade utbildningar (receptarie- och apotekarprogrammen, 
högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, samt i viss mån processoperatörsprogrammet) 
till breddat deltagande. De nätbaserade utbildningarna ger möjlighet för studenter som inte 
kan flytta till Umeå att läsa en högre utbildning. 
 
Tillgänglighetsanpassning 
Under året avsattes 500 tusen kronor för tillgänglighetsanpassning av undervisningslokaler, 
vilket bland annat använts till installation av ett höj- och sänkbart dragskåp, samt 
dörröppnare, vilket möjliggör att studenter med funktionsnedsättning kan delta i 
undervisningen. 
 
Ökad genomströmning 
Fakulteten har beslutat att göra en satsning för att öka genomströmningen på inledande kurser 
i matematik, för att minska tidiga avhopp på ingenjörsutbildningar, se vidare avsnitt 3.3.  
 
Ytterligare exempel på aktiviteter som bidrar till delmålet är arrangemangen ”Student för en 
dag”, ”Levande frågelådan”, ”Teknikåttan”, och ”Forskning à la carte”. 
 
Delmålet Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin utbildning: 
 
Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå arbetar fakulteten med utbytesavtal. Vi gör 
vårt bästa för att uppmuntra våra programstudenter att genomföra minst en utbytestermin 
under sin utbildning. Studenter från fakulteten deltog under 2019 i universitetets 
”Buddyprogram”, där (svenska) studenter, förutom att hjälpa till med att introducera 
internationella studenter till deras vistelse i Umeå, får en unik möjlighet att möta nya 
människor och kulturer och utveckla sina språkkunskaper. 
 
Via fakultetens utbildningskommitté delades 293 tusen kronor ut till ett tiotal lärare under 
2019 för att stärka och inspirera till internationalisering inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (s.k. internationaliseringscheckar). Medlen används till utveckling av kurser 
eller utbytesavtal i samarbete med utländska lärosäten. Dessutom delades 266 tusen kronor ut 
i resebidrag till ett tjugotal av fakultetens lärare för att delta i pedagogiska konferenser, 
huvudsakligen internationella konferenser.  
 
Delmålet Fakulteten har utbildning av hög kvalitet inom området artificiell intelligens (AI): 
 
Vid fakulteten bedrivs AI-utbildning sedan 1980-talet och fortsatt utveckling av AI-utbildning 
pågår. De starka nyrekryteringar som gjorts inom AI vid fakulteten tillsammans med befintlig 
lärarkompetens stärker både utbildning och forskningsöverbyggnad i ämnet. Under 2019 
utvecklades och inrättades ett nytt masterprogram i AI. Utbildningen, som startar första 
gången höstterminen 2020, ger en bred kunskapsbas i AI och fördjupade kunskaper i utvalda 
profilområden, bland annat teoretiska grunder i AI, interaktion mellan människa och AI, 
intelligent robotik, maskininlärning eller data science. Flera kurser i programmet innehåller 
kvalitetsdrivande samverkansinslag i form av studentprojekt som definieras med hjälp av det 
nätverk som lärarlaget har med offentlig verksamhet och industri. Inom ramen för 
regeringssatsningen AI Competence for Sweden, som syftar till att höja kompetensen inom AI 
i samhället, har flera kurser inom AI utvecklats och givits för både studenter och 
företag/organisationer.  
 
2.4 Forskning som spränger gränser 
 
Fakulteten har i verksamhetsplanen för 2019 sju delmål inom området Forskning som 
spränger gränser. Delmålen innehåller även en rad specificerade strategier och aktiviteter. 
Flertalet av aktiviteterna har initierats under 2019. Fakulteten kommer dessutom att fortsätta 
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arbeta inom flera områden då flera delmål och strategier även återfinns i verksamhetsplanen 
för 2020–2022. 
 
Delmålet Universitetets andel av nationella och internationella externa medel har ökat är ett 
av de områden som fakulteten har arbetat med under 2019. Fakulteten har fortsatt att hålla 
”VR Kick-off”. Evenemanget besöktes av cirka 60 av fakultetens forskare. Fakulteten kan också 
konstatera att de inkomna externa medlen ökade under 2019. Fakulteten hade även ett 
tämligen gott utfall gällande beviljade ansökningar via Formas öppna utlysning. Utfallet från 
utlysningar via VR:s NT-råd var emellertid betydligt lägre 2019 än tidigare år. Sammantaget 
finns det ett fortsatt behov av att arbeta med frågorna kopplade till extern finansiering till 
exempel med avseende på finansiärer som projektbidrag från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse (KAW), Vinnova, European Research Council och Horizon 2020 där fakultetens bör 
ha goda förutsättningar att förbättra utfallet.  
 
Två delmål relaterar till tillgången och användningen av infrastruktur. Fakulteten fortsätter 
med programmet för medeldyr utrustning som riktar sig till fakultetens forskare. Sedan starten 
2014 har fakulteten beviljat 54 ansökningar till en sammanlagd kostnad av 31 miljoner kronor. 
Fakulteten har dessutom fortsatt finansierat en mentor för att informera och hjälpa forskare 
som är intresserade av Max IV-anläggningen i Lund. Fakulteten har under 2019 startat en 
infrastrukturgrupp bestående av ordförande i Forskningskommittén, dekan och en insti-
tutionsrepresentant. 
 
Delmålet Fakulteten har en välutvecklad strategi kring området artificiell intelligens:  
 
AI är ett område i stark framväxt, så även vid vår fakultet. Forskningen inom AI fortsätter att 
expandera, framför allt via forskningsprojekt och nyrekryteringar på alla nivåer inom ramen 
för de Wallenberg-finansierade nationella forskningsprogrammen WASP och WASP-HS. 
WASP omfattar totalt 5.5 miljarder kronor över åren 2015–2029, och bedriver forskning inom 
AI, matematik för AI, autonoma system och mjukvara. WASP berör i första hand Institutionen 
för datavetenskap och Institutionen för matematik och matematisk statistik.  WASP-HS 
omfattar en satsning om 660 miljoner kronor från Wallenbergstiftelserna över åren 2019–
2028, med fokus på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma 
system. Umeå universitet är värduniversitet för WASP-HS och professor Virginia Dignum, 
Institutionen för datavetenskap, dess vetenskapliga ledare.  
 
För att ytterligare stärka och utveckla området AI och autonoma system vid Umeå universitet 
beslutade universitetsstyrelsen under 2019 att bevilja ett forskningsstöd om 100 mnkr under 
perioden 2020–2029. Av dessa medel avsätts 50 miljoner kronor för hela Umu och 50 miljoner 
kronor till den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i syfte att fortsätta bygga upp en stark 
och långsiktigt hållbar forskningsmiljö inom AI och autonoma system. Vid Umu startade 2019 
det strategiska rådet för AI, RAI4, med representanter från alla fakulteteter. RAI ansvarar 
bland annat för att ta fram en AI-strategi för Umu och förslag på strategisk inriktning för de 
50 miljoner kronor som ej avsatts till fakulteten.   
 
Regeringen har genom den särskilda satsningen AI Competence for Sweden beviljat totalt 5 
miljoner kronor till Umeå universitet under 2018–2019 för att utveckla en nationell 
kunskapsplattform och öka kompetens i samhället inom AI, genom utbildning på 
högskolenivå. Rektor beslutade att uppdra till den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten att 
2018–2019 genomföra och ansvara för regeringsuppdragen. Fakulteten utsåg en 
fakultetsövergripande arbetsgrupp för att leda arbetet., som varit centrerat kring olika 
utbildningsaktiviteter. Bland annat har ett masterprogram och kurser i AI utvecklats samt 
fortbildningsinsatser och workshops i AI genomförts. 
 

 
4 RAI = Rådet för artificiell intelligens och autonoma system vid Umeå universitet 
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Fakulteten kommer att fortsätta arbetet med att skapa en fakultetsstrategi kring området AI 
som relaterar och samverkar med ovan nämnda och ytterligare initiativ kring AI. 
 
2.5 Det goda och effektiva universitetet 
 
Delmålet Universitetet är en arbetsplats där mångfald ses som en tillgång och där 
jämställdhet integreras i verksamhetens planering, beslut och genomförande:  
 
Fakultetens målsättning är att minst 35 % av nyanställda och befordrade lektorer ska vara av 
underrepresenterat kön. För universitetslektorer (inklusive adjungerade) når vi en jämn 
könsbalans då 53 % av de lektorer vi anställde eller befordrade under 2019 var kvinnor. Tyvärr 
nåddes inte detta mål för professorer då endast 22 % av de professorer vi anställde eller 
befordrade (inklusive gäst- och adjungerade professorer) var kvinnor.  Fakulteten har under 
hösten planerat in flertalet olika utbildningsinsatser inom området jämställdhet och lika 
villkor för fakultetens prefekter, HR-administratörer, såväl som för fakultetens ledningsgrupp 
och kommittéer som kommer att ske under våren 2020. Arbetet kommer att följas upp löpande 
och utvärderas efter den medarbetarundersökning som planeras att genomföras under 2021. 
 
Delmålet Universitetet är en arbetsplats där medarbetarnas och studenternas hälsa är i 
fokus: 
 
Det totalt sammanvägda sjukskrivningstalet för fakulteten var 2,2 % för 2019, ett tal som är 
fortsatt lågt men som ändå visar en ökning från föregående år (1,7 %). Sjukskrivningstalen för 
män är på samma nivå som från förra året (1 %) medan för kvinnor har det ökat från 3,1 % till 
4,0 %. Lägst är sjukskrivningstalen för forskare (0,5 %) och för professorer (0,6 %) och högst 
för teknisk personal (4,5 %) och doktorander (3,8 %). Noterbart är att för doktorander som är 
kvinnor är sjukskrivningstalet 6,6 % och för teknisk personal som är kvinnor så högt som 10,1 
%. Detta är något fakulteten måste analysera och utreda vidare under 2020 för att kunna sätta 
in relevanta åtgärder. 
 
Delmålet Verksamhetsstödet vid universitetet ger ett bra stöd åt ledare på alla 
organisatoriska nivåer och verkar i ett sammanhängande system: 
 
Fakulteten har under året utvecklat introduktionsprogrammet för nytillträdda prefekter och 
nya administratörer vid fakultetens institutioner. De befintliga administratörsnätverken inom 
områdena ekonomi, personal, kommunikation och utbildning fortsätter att träffas 
regelbundet. Dessutom har fakultetens arbetsmiljögrupp initierat regelbundna nätverksträffar 
med institutionernas arbetsmiljöombud och lika villkorsföreträdare med syfte att på ett 
tydligare sätt kunna samarbeta kring dessa frågor. 
 
Fakulteten har också fortsatt att anordna prefektseminarium med av prefekterna efterfrågade 
teman 2 gånger per termin.  
 
Delmålet Fakulteten arbetar för en hållbar utveckling: 
 
Det är framför allt inom utbildning som fakulteten har en tydlig struktur på det arbete som 
pågår inom hållbarhetsområdet. Nedanstående är exempel på aktiviteter som har utförts 
under 2019: 
 
En ny kurs ”Hållbar utveckling för ingenjörer” (7,5 hp), har utvecklats under året. Kursen 
ersätter den tidigare kursen ”Teknik för hållbar utveckling” (7,5 hp) och ges från och med våren 
2020 i första hand för alla civilingenjörsstudenter. Det är en institutionsövergripande kurs 
som har målet att ge studenterna de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för 
att kunna arbeta för en hållbar utveckling i den framtida yrkesrollen som ingenjör.  
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Ca 20 av fakultetens lärare har under 2019 genomgått fortbildningskursen ”Att utbilda för 
hållbar utveckling” som fakulteten utvecklat och ger i samverkan med UPL. Syftet med kursen 
är att deltagarna får utveckla sina kunskaper och förhållningssätt inom området hållbar 
utveckling och att de därmed sedan kan integrera olika aspekter av hållbar utveckling i kurser 
och program.  
 
Delmålet Universitetets prefekter och chefer har ett tydligt uppdrag och har förutsättningar 
för att utöva strategiskt ledarskap och delmålet Universitetet har i alla verksamheter ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete som är integrerat i verksamhetsprocessen: 
 
Se avsnitt 6.3. 
 
Delmålet Livskraftig kommunikation är nödvändig för att sprida kunskap om 
fakultetensforskning och utbildning, attrahera kompetenta forskare och studenter och 
långsiktigt väckaintresse för naturvetenskap och teknik hos en bred allmänhet. På samma 
gång bidrar vi till att stärka Umeå universitets varumärke: 
 
Under 2019 tog fakulteten fram en kommunikationsplan med målet att sprida information om 
fakultetens utbildningar och forskningsområden, samt att bidra till att stärka Umeå 
universitets varumärke.  
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3. Utbildning på förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå 
 
3.1  Händelser och priser 
 
Mars 
Matematikern Olow Sande tilldelades fakultetens pedagogiska pris för unga lärare 2019. I 
prismotiveringen nämns särskilt hans stora engagemang i utbildning och sällsynt goda 
pedagogiska förmåga. Bland annat har hans nytänkande arbete med införande av speciella 
gruppuppgifter med fokus på förståelse och matematiska resonemang varit mycket uppskattat. 
Priset på 25 000 kronor delades ut i samband med Umeå universitets vårpromotion den 18 
maj. 
 
April 
Vetgiriga och sugna på matematiska utmaningar även efter skoltid, deltog en grupp 
gymnasieelever i den problemlösningskurs som Institutionen för matematik och matematisk 
statistik anordnade. Under fyra eftermiddagar fick ungdomarna utveckla sitt matematiska 
tänkande med kluriga problem. Ett syfte med aktiviteten var att stimulera eleverna att delta i 
den årliga matematiktävling för gymnasieelever som Svenska Matematikersamfundet 
arrangerar. 
 
Maj 
Klass 8 C Wendela Hellmanskolan, Härnösand, fick efter att ha segrat i regiontävlingen i 
Teknikåttan vid Umeå universitet, delta i riksfinalen som ägde rum vid Lunds universitet 23 
maj. Klassen fick under tävlingen pris för bästa design för sin mekaniska maskin, som vid en 
given tidpunkt skulle välta en oöppnad aluminiumburk med mineralvatten. 
 
Den 2 maj beslutade fakultetsnämnden om att tillstyrka inrättande av tre masterprogram: 
matematik, matematisk statistik och artificiell intelligens. Rektor beslutade senare om att 
inrätta dem med utbildningsstart HT 2020. 
 
Juni 
Arkitektur i framkant visades upp under Arkitekthögskolans slututställning, UMA Show 2019, 
som öppnade dörrarna den 5 juni. Utställningen bestod av konstruktioner i full skala, 
modeller, skisser och affischer som skapats av studenter i alla årskurser och dess temaindelade 
studior. Utställningen fyllde hela Arkitekthögskolan och sträckte sig ända ner till Umeälvens 
strand.  
 
Designhögskolan höll under några dagar i juni också sin årliga utställning, UID Design talks 
and degree show. Studenterna visade upp sina examensarbeten, som i de flesta fall gjorts i 
samarbete med externa företag. 
 
Att arbeta i vildmarken med utrotningshotade arter är en dröm för många unga 
biologistudenter. För ekologen Sherry Young, 25, är drömmen verklighet. I de avlägsna 
bergskedjorna i Kirgizistan följer hon snöleoparder i ett projekt för att säkra framtiden för det 
känsliga och skygga djuret. I juni höll Sherry Young, som studerat vid Umeå universitet, en 
föreläsning om bevarandeprojektet hon arbetar i. 
 
September 
När universitet och högskolor marknadsför ingenjörsutbildningar på sina hemsidor dominerar 
bilden av ingenjören som traditionell teknolog och problemlösare eller självförverkligande 
entreprenör. Den typiska ingenjörsstudenten är ung, social och sportig. Den inbundna 
”tekniknörden” lyser däremot med sin frånvaro. Det visar en studie av utbildningsforskarna 
Maria Berge och Eva Silfver, Umeå universitet och Anna Danielsson, Uppsala universitet och 
King’s College, London. Studien har publicerats i European Journal of Education. 
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Oktober 
För fjärde året i rad intar Designhögskolan förstaplatsen på ”Red Dot Design Ranking” som 
rankar designutbildningar i Nordamerika och Europa. Toppositionen är en direkt återspegling 
av de projekt som levererats av studenter på Designhögskolan under de senaste fem åren.  
 
En tidigare student Designhögskolan, Peter Alwin, tilldelades priset James Dyson Award för 
sin uppfinning av en soldriven våg med filt som ska hjälpa till att minska barnadödligheten i 
utvecklingsländer. 
 
November 
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi firade tio år. Jubileet uppmärksammades med 
föreläsningar och en mässa i MIT-Space i MIT-huset. Även civilingenjörsprogrammet i 
energiteknik firade jubileum – 25 år som utbildning vid Umeå universitet. 
 
December 
Maja Beskowgymnasiet i Umeå drar nytta av närheten till universitetet och har startat en 
Science Club efter skoltid för sina naturvetenskapligt intresserade elever. Under 2019 
medverkade bland andra kemiprofessorn Fredrik Almqvist, ekologen Bent Christensen, 
matematikern Olow Sande och fysikern Patrik Norqvist som föreläsare.  
 
Ekologen Jenny Olsson fick under sina studier på masterprogrammet i ekologi nosa på 
forskartillvaron. Nu får hon pris för sitt examensarbete av Bo Rydins stiftelse, men redan innan 
det skedde antogs hon till forskarutbildningen och ska i sitt doktorandprojekt undersöka 
genetisk mångfald bland strandväxter vid oreglerade och reglerade vattendrag. 
 
3.2  Studenttillströmning, retention och examina 
 
Sökande 
Antalet förstahandssökande till fakultetens nybörjarprogram framgår av figurerna 3.2.1 och 
3.2.2. Under en lång följd av år steg det totala antalet förstahandssökande, men sedan 2015 
har trenden vikit ner något, delvis till följd av att fakulteten lagt ner ett par tvååriga 
högskoleprogram. För kandidatprogrammen har trenden varit uppåtgående de senaste åren.  
 

 
Figur 3.2.1. Totalt antal förstahandsansökningar till fakultetens nybörjarutbildning åren 2000–2019 (exklusive 
industridesign5, basår och master). Källa: NyA. 

 
5 Att kandidatprogrammet i industridesign exkluderas här beror på att man länge hade lokal antagning 
till utbildningen och att statistik har varit svår att få fram. 
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Figur 3.2.2. Antal förstahandssökande till fakultetens utbildningar perioden 2000–2019. Från och med 2006 
inkluderar siffrorna sökande från basåret. Källa: NyA. 
 
Antalet förstahandssökande till basåret framgår av figur 3.2.3. Även här har antalet gått ner 
signifikant de senaste åren, från en toppnivå på ca 425 förstahandssökande år 2011 till drygt 
250 år 2019. 
 

 
Figur 3.2.3. Antal förstahandssökande till basåret. 
 
Registrerade nybörjare 
Antalet registrerade nybörjare på våra utbildningsprogram framgår av figurerna 3.2.4 och 
3.2.5. Inga större förändringar kan ses de senaste åren. 
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Figur 3.2.4. Antalet registrerade nybörjare till fakultetens olika utbildningar perioden 1997–20196. 
 

 
Figur 3.2.5. Totalt antal registrerade nybörjare vid fakultetens utbildningar (exklusive basåret) perioden 1997–
2018. 
 
Av figur 3.2.6 framgår fördelningen av registrerade nybörjare på olika utbildnings-
/programområden. Inga större förändringar har skett i fördelningen de senaste åren. 
 

 
6 Industridesign särredovisas på grund av att det är en kandidatutbildning som leder fram till en 
konstnärlig kandidatexamen till skillnad från övrig kandidatutbildning. 
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Figur 3.2.6. Fördelning av nyregistrerade på olika program-och utbildningsområden. 
 
Antalet nyregistrerade studenter på fakultetens masterprogram har i det närmaste legat på en 
konstant nivå strax under 100 de senaste åren, se figur 3.2.7. Siffrorna återspeglar dock 
verkligheten i klassrummen på ett dåligt sätt eftersom många fler studenter läser 
masterprogrammens kurser som icke-registrerade programstudenter. En orsak till denna 
situation är att studenterna måste ha avlagt sin kandidatexamen för att kunna registreras som 
programstudent på masternivån, vilket i många fall inte hinns med då exempelvis 
examensarbetet inte är helt färdigt eller att det finns någon restkurs kvar från grundnivån som 
inte är godkänd. 
 

 
Figur 3.2.7. Antalet registrerade nybörjare på fakultetens masterprogram under perioden 2009 till 2019. Källa: 
Ladok. 
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Antalet nyregistrerade basårsstudenter framgår av figur 3.2.8. Det ökade antalet registrerade 
2019 var enligt beslut av fakultetsnämnden och ett viktigt sätt att öka breddat deltagande. 
 

 
Figur 3.2.8. Antalet registrerade på basåret under perioden 2002 till 2019. 
 
Den långsiktiga trenden är att andelen kvinnor bland nybörjarna ökar, se figur 3.2.9, även om 
det var en mindre nedgång 2019. Spridningen i könsfördelning för de olika programmen är 
dock mycket stor, se figur 3.2.10 och tabell 3.2.1. På högskoleingenjörsprogrammet i 
energiteknik fanns ingen kvinna bland nybörjarna och på apotekarprogrammet var det i stället 
bara en man. 
 

 
 
Figur 3.2.9. Andelen kvinnor bland samtliga nybörjare vid fakulteten (exklusive basåret). Den långsiktiga trenden 
är att andelen kvinnor totalt sett ökar något Källa: Ladok. 
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Figur 3.2.10. Andelen män och kvinnor på fakultetens nybörjarprogram. Källa: Ladok. 
 
 
Tabell 3.2.1. Andelen kvinnor (%) bland nybörjare uppdelat på programtyp under åren 2011–2019. Källa: Ladok. 

 
 
Även inom ingenjörsutbildningen är den långsiktiga trenden att andelen kvinnor bland 
nybörjarna ökar, se figur 3.2.11. Inom civilingenjörsutbildningen ligger andelen kvinnor på ca 
30 %, för högskoleingenjörsutbildningen är motsvarande siffra drygt 15 %. 
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Apotekare 74 77 83 71 85 67 92 97

Arkitekt 60 61 57 56 67 55 57 64 62

Receptarie 85 91 86 88 71 77 82 79 85

Högskoleing 11 14 18 14 16 17 11 22 15

Civiling 25 26 26 31 25 30 28 34 29

Kandidat 43 40 43 47 43 35 34 50 44

Högskoleprogr 31 27 29 40 48 42 44 38 15
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Figur 3.2.11. Andelen kvinnor bland nybörjarna på civil- och högskoleingenjörsprogrammen (till vänster) och 
andelen män bland nybörjarna på receptarieprogrammet (till höger). Källa: Ladok. 
 
Retention, kvarvarande på program 
I tabell 3.2.2 visas siffror på andelen kvarvarande studenter på startprogram och på Umu efter 
ett respektive två år. För fakulteten som helhet har retentionen legat konstant de senaste fem 
åren, men för olika programområden har de årliga variationerna varit ganska stora, exempelvis 
för apotekar- och receptarieprogrammen. En möjlig orsak till dessa variationer kan vara att 
dessa utbildningar är nätbaserade.  
 
Tabell 3.2.2. Retention på utbildningsprogrammen. Siffrorna (%) gäller studenter som påbörjade ett program 
höstterminen 2016 och som fanns kvar på samma program eller Umu läsåret 2017/2018 respektive 2018/2019. 
Siffror inom parantes anger motsvarande siffror för studenter som påbörjade utbildning 2015, 2014, 2013 och 2012: 
2016 (2015; 2014; 2013; 2012). Totalsiffran är exklusive design på grund av att data bara finns för tre år. Siffrorna 
är från SCB. 

 
 
I figur 3.2.12 redovisas andelen studenter som är kvar på startprogram efter två år. Årtalen i 
figuren anger startår. Totalt sett har retentionen vid fakultetens utbildningar minskat från en 
nivå på ca 70 % för startår 2007 till en nivå på ca 60 % för startår 2016. Särskilt stor är 
nedgången på kandidatprogrammen (exklusive industridesign) och även 
högskoleingenjörsprogrammen. Receptarieprogrammet har uppvisat en mycket ojämn 
retention, men de senaste tre åren har siffrorna varit låga på ca 50 %. 
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Figur 3.2.12. Andel kvarvarande studenter på startprogram efter två år. Årtalen i figuren anger startår. 
Kandidatprogrammen gäller siffror exklusive industridesign där retentionen stadigt ligger på en bit över 90 %. 
Källa: SCB. 
 
Yrkesexamina 
Av figur 3.2.13 framgår avlagda yrkesexamina de senaste nio åren. Antalet avlagda 
civilingenjörsexamina har mer än fördubblats under perioden, bland annat till följd av att vi 
under perioden startat ett nytt program (Industriell ekonomi) men också som resultat av ett 
ökat antal platser på flera av programmen. I övrigt är förändringarna mindre påtagliga. 

 
Figur 3.2.13. Antalet avlagda yrkesexamina 2009-2019. Källa: Fokus. 
 
 
3.3 Kvalitetsarbete 
 
Fakulteten har arbetat aktivt med att implementera universitetets reviderade kvalitetssystem 
för utbildning. Mycket av kvalitetsarbetet sker via programansvariga och institutioner med 
stöd av fakulteten. För att detta arbete ska fungera väl är det viktigt att rollen för 
programansvariga och programråd tydliggörs och är attraktiv. Under 2019 tillsattes en 
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arbetsgrupp som arbetar med att revidera instruktionen för programansvariga och 
programråd.  
 
Som ett led i att stärka några av kvalitetssystemets sex perspektiv i våra utbildningar har 
internationaliserings- och samverkanscheckar införts under 2019. Checkarna möjliggör för 
lärare att vistas en period vid utländskt lärosäte eller vid företag/organisation. Vidare har 
fakulteten utlyst sökbara utvecklingsmedel företrädesvis för åtgärder föranledda av den 
externa kollegiala granskningen av alla fakultetens program 2018, samt för att stärka 
inslagen av hållbar utveckling i våra kurser.  Därutöver har möjlighet getts till lärare att söka 
resemedel för (pedagogiska) konferenser. 
 
Fakultetsauditen 2016 påvisade ett behov av att se över fakultetens kommunikations- och 
informationskanaler gällande utbildningsfrågor mellan olika nivåer. Under 2019 har en 
kommunikationsgrupp tillsatts som jobbar med dessa frågor, även fortsatt under år 2020.   
 
I den avhoppsanalys som gjordes på data/IT- utbildningar under 2018 framkom bland annat 
att en orsak till avhopp var svårigheten att klara de inledande matematikkurserna. I syfte att 
öka genomströmningen på inledande matematikkurser samt retentionen på fakultetens 
ingenjörsutbildningar har fakulteten tagit beslut om en satsning på pedagogiska 
utvecklingsinsatser vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Finansieringen 
avser 75 % lektorstjänst samt drift under 2020–2021, med möjlighet till förlängning 2022–
2023 efter utvärdering. 
 
Fakulteten enligt direktiv från Umu centralt rapportera självskattning av följande tre 
aktiviteter: 

- Aktivitet 3. Kursutvärdering 
- Aktivitet 6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och 

forskarutbildningsämne 
- Aktivitet 7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning 

 
Aktivitet 3. Kursutvärdering 
Institutionerna ansvarar för att varje år genomföra kursutvärderingar för fakultetens kurser. 
Till stöd för detta har fakulteten sedan några år tillbaka utvecklat ett digitalt kursrapport-
system. Av fakultetens drygt 650 kurstillfällen som gavs under 2019 har ca 27 % (178 st.) en 
fastställd eller påbörjad kursrapport i fakultetens kursrapportsystem. Kursrapporten utgörs av 
en sammanfattande utvärdering av studenternas och lärarnas synpunkter på kursen, vilket 
kvalitetsarbete som föregått kursen sedan den senaste utvärderingen samt åtgärdsförslag 
utgående från den aktuella utvärderingen. Ett behov av att vidareutveckla kursrapport-
systemet har identifierats, bland annat för att öka användarvänlighet, nyttjandegrad och 
adaptera till nya behov. Ett sådan arbete startades 2018, men har avstannat i väntan på beslut 
om eventuellt införande av ett centralt kursrapportsystem vid Umu.   
 
Aktivitet 6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan (VB/VP) för utbildningsprogram 
och forskarutbildningsämne. 
Samtliga utbildningsprogram vid fakulteten genomförde en programanalys (VB/VP) under 
våren 2019, där fokus var att analysera de programspecifika kommentarer som framkommit 
vid den externa kollegiala granskningen som genomfördes 2018 för fakultetens alla program. 
Syftet var att ta vara på relevanta kommentarer som kan göra programmen ännu bättre. 
Utifrån kommentarer och förbättringsförslag tog varje program fram förslag på konkreta 
utvecklings- eller utredningsprojekt att arbeta vidare med de kommande åren. 
  
Aktivitet 7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning 
Den externa kollegiala granskningen som genomfördes 2018 visade bland annat på avsaknad 
av definitioner på teknikområden för våra ingenjörsutbildningar. Under 2019 har fakulteten i 



 21 

dialog med berörda programansvariga arbetat fram sådana definitioner. Definitionerna läggs 
in i utbildningsplanerna för respektive ingenjörsprogram under våren 2020.  
 
En tidsplan för nästa omgång kollegiala externa granskningar beslutades vid 
utbildningskommitténs sammanträde 2019-10-14. Kommande granskningar planeras till år 
2022 (högskole- och civilingenjörsprogrammen), år 2024 (programgrupperna Farmaci-Kemi-
Molekylärbiologi samt Biologi-Miljövetenskap) och år 2026 (programgrupperna Fysik-
Datavetenskap-Matematik samt Design-Arkitektur).  
 
3.4 Samverkan med det omgivande samhället 
 
En majoritet av fakultetens utbildningar utgörs av yrkesutbildningar, vilket skapar goda 
förutsättningar för nära samverkan med företag och andra externa aktörer.  
 
3.4.1 Några samverkanshändelser under året 
 
Vid fakulteten sker samverkan mellan utbildning och omgivande samhälle på ett flertal olika 
plan. Samverkansinslag förekommer i programkurser i form av gästföreläsningar, 
studiebesök, projektkurser och examensarbeten. De flesta examensarbeten genomförs i 
samverkan med något företag eller extern organisation. Exempel på projektkurs med kortare 
projekt är Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp och en kurs med längre projekt är Design-Build-
Test, projektkurs för ingenjörer, 15 hp.  
 
En formaliserad arbetsform för samverkan är CO-OP-samarbetet (Co-operative education) 
mellan företag och utbildningar. CO-OP innebär att studenterna under första studieåret ges 
möjlighet att söka till olika fadderföretag hos vilka de sedan erbjuds projektarbeten och betald 
sommarpraktik under resterande utbildningstid samt examensarbete i slutet av utbildningen. 
Vid fakulteten deltar sedan åtta år högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik respektive 
elektronik och datorteknik. De senaste åren har högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 
samt civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi tillkommit i samarbetet. 
 
Inom flera områden samarbetar fakultetens utbildningar genom exempelvis branschråd med 
regionens näringsliv. Ett exempel är IT-området där samarbetet sker inom ramen för MakeIT-
nätverket som drivs av Umeå kommuns näringslivsservice. Nätverket som bland andra består 
av företagen Tieto och Sogeti samt ITS vid Umu syftar till att säkra kompetensförsörjningen 
för regionens IT-företag. Nätverket genomför olika aktiviteter som riktar sig 
mot högstadieungdomar för att stötta dessa att välja en karriär inom IT. 
 
Som en del i regeringsinitiativet AI Competence for Sweden har fakulteten under året utvecklat 
och gett flera kurser och föreläsningar i AI för yrkesverksamma. 
 
Under 2019 besökte Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen och Kungl. Ingenjörsvetenskaps-
akademin (IVA) 13 lärosäten för att rikta ljuset mot den könsobalans som fortfarande råder i 
ingenjörsbranschen. Namnet på denna turné, Vera road-show, kommer från Sveriges första 
kvinnliga ingenjör, Vera Sandberg, som tog sin examen 1917. Syftet med Vera roadshow har 
varit att bidra till att lyfta fram kvinnliga förebilder, sprida kunskap kring hur det ser ut och 
vad som kan göras, men också att visa på den bredd och de möjligheter som ingenjörsyrket 
erbjuder. Besöket i Umeå den 9 oktober samarrangerades med fakulteten och 
Planeringsenheten. Totalt 250 gymnasieelever (företrädesvis kvinnliga elever) från norra 
Sverige, från Sundsvall i söder till Vilhelmina i norr, fick lyssna på forskare, studenter och 
entreprenörer som berättade om vad de gör och deras väg in i teknikbranschen. Företrädare 
för Vera road-show presenterade också sitt budskap, och en minimässa med lokala företag och 
fakultetens ingenjörsutbildningar hölls.  
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Vi deltar i ett nätverk som syftar till att arbeta med långsiktig kompetensförsörjning inom 
teknikområdet i Umeåregionen. Nätverket har under 2019 träffats vid ett tillfälle vid Umeå 
universitet. I nätverkets regi anordnas aktiviteter som syftar till att öka antalet ungdomar som 
är intresserade av teknik och naturvetenskap. En aktivitet är ”nätverksprogrammet för 
kvinnliga studenter” som syftar till att ge elever som väljer en teknisk gymnasieutbildning en 
möjlighet att få se hur yrkeslivet efter skolan kan se ut. 
 
För att öka antalet sökande till masterprogrammen har fakulteten initierat ett pilotprojekt där 
kurspaket kombineras med erbjudanden om sommarjobb, praktik eller internship, i 
samverkan med IT- och verkstadsföretag i Umeåregionen och i Västernorrland.  
 
3.5 Studentrekryteringsarbete 
 
Fakulteten bedriver studentrekryteringsarbete både nationellt och internationellt. I följande 
avsnitt behandlas främst den nationella studentrekryteringen men även vissa delar av den 
internationella rekryteringen av studenter utanför avtal. 
3.5.1 Marknadsföring 
 
Marknadsföring mot presumtiva studenter har skett främst via vår utbildningswebb, filmer 
och Facebook, universitetets digitala utbildningskatalog och visst tryckt material. Vi har också 
informerat om våra utbildningar på större nationella mässor, Umeå universitets 
informationsdag (Öppet hus) den 27 februari samt på gymnasieskolor i Norrland (samordnat 
av Kommunikationsenheten).  
 
Vi har tagit emot gymnasieelever på campus genom projekten Student för en dag under VT 19 
med 28 besökare, och under HT 19 med 6 besökare vilket innebär en viss ökning under våren 
och en minskning under höstterminen jämfört med 2018. Vi har även haft enstaka gruppbesök 
av skolklasser såsom besök från en gymnasieskola i Luleå med Naturvetenskaplig 
specialisering, ett besök som återkommer år från år.  
 
Fakulteten har marknadsfört sina utbildningar på universitetets webb samt på Facebook där 
tyngdpunkten har varit att öka ansökningarna till våra högskoleingenjörsprogram. I samarbete 
med Skellefteå kommun upprättades en kampanjsida för processoperatörsutbildningen med 
fokus på Northvolt som arbetsgivare. Våra utbildningar har även publicerats på en extern 
studentrekryteringssajt: Studentum.se. 
 
Fakultetens studentrekrytering i tryckt press och externa sajter är begränsad sedan tidigare 
och har skett enbart i syfte att upprätthålla en viss synbarhet för fakulteten i något större 
utbildningsbilagor i svensk press och tematiska bilagor i för tillfället ”heta” områden såsom 
miljöforskning och artificiell intelligens. 
 
Marknadsföringen till fakultetens masterprogram sker dels via den webbaserade utbildnings-
katalogen som finns i en svensk och engelsk version, och dels via den webbtjänst 
Masterstudies.com där fakultetens utbildningsutbud på engelska exponeras. Under 2019 har 
vi marknadsfört ett urval av våra masterprogram på www.studyinternational.com: 
masterprogrammen i datavetenskap och AI.  
 
Fakulteten annonserar även på Bookboon, Freebook.com, en världsomspännande tjänst som 
erbjuder gratis nerladdningsbar litteratur. Målgruppen utgörs av ingenjörsstudenter och 
naturvetare på grundnivå i Brasilien, Sydkorea, Indien, USA, Storbritannien samt Indonesien.  
Enligt Bookboon så leder en enstaka nerladdning till att boken delas till andra med en faktor 
4,9. 
 
För att förtydliga våra masterprograms innehåll och höja deras attraktionskraft har en 
pilotstudie igångsatts under Ht 2018 med utmejslade utbildningsprofiler med en tydlig 
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koppling till framtida karriär och lokala arbetsgivare. Pilotprojektet berör masterprogrammen 
i datavetenskap, beräkningsteknik samt robotik och reglerteknik och avslutas under 2022.  
Under 2020 avses mastersprogrammet i AI tillföras i piloten. 
 
Kontakter med 30-talet regionala företag med stora rekryteringsbehov av kompetenta 
medarbetare har knutits, vilka kommer att erbjuda både praktikplatser och 
examensarbetesmöjligheter för studenter på ovan nämnda masterprogram. Formen för 
samarbetet har likheter med men är inte identiskt med det redan etablerade CO-OP- 
samarbetet med företag. 
 
3.5.2 Skolsamverkan 
 
Våra aktiviteter mot skolan har som mål att väcka intresse för teknik och naturvetenskap i lägre 
åldrar. Våra projekt under 2019 har varit: Teknikåttan (åk 8) med regionfinalen i Umeå, 
Levande frågelåda (åk 5), Forskning à la carte (alla årskurser), Kunskapsveckan för lärare, 
samt NOT-dagarna i Örnsköldsvik där några av fakultetens forskare gav populärvetenskapliga 
föreläsningar från Forskning à la carte, samt Vera road-show. 
 
3.5.3 Hålla intresset uppe under sommaren 
 
För första gången organiserades två ringningar - i slutet av april samt i mitten av juli till alla 
som sökt till fakultetens program i 1:a hand (aprilringningen) respektive antagits i 1:a hand 
(juliringningen). Befintliga studenter från programmen ringde upp och gav svar på den 
sökandes eventuella frågor och studieavsikter. Verksamheten med två ringningar kommer att 
fortsätta även 2020. 
 
Det övergripande syftet med sommarringningen är att dels upprätthålla intresset under 
sommaren och dels att minska antalet ”felsökande” som eventuellt borde sökt ha en annan 
utbildning istället. För majoriteten utbildningar så återfanns mellan 70 och 100 % (beroende 
på program) av de sökande som ringdes upp i april även i ringlistan i juli.  
 
3.6 Internationalisering 
 
Internationaliseringsarbetet har fokuserats på att samordna alla aktiviteter inom fakulteten, 
samt mellan fakulteten och andra fakulteter och enheter vid universitetet.  
 
Ett informationstillfälle per termin om studier i utlandet har genomförts speciellt för 
fakultetens studenter, utöver den information som förmedlas via International Office. Båda 
tillfällena var välbesökta med ca 50 deltagare vid det första tillfället under våren och knappt 
40 vid det andra HT 2019. Under båda dessa träffar deltog tidigare utbytesstudenter och 
berättade om sina erfarenheter under sin tid utomlands. 
 
Det årligen återkommande besöket i Österbotten med besök hos 12 svenskspråkiga 
gymnasieskolor genomfördes vecka 4 med personal från fakulteten samt en 
studentambassadör med bakgrund från Åbo. Inför besöket uppdaterades den speciella sidan 
på universitetets webb med den speciella informationen ”För dig från Finland som vill läsa vid 
Umeå universitet”. Uppskattningsvis informerades drygt 250 elever i avgångsklass om deras 
utbildningsmöjligheter i Umeå.  
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Figur 3.6.1. Antalet inresande nybörjare från Finland – FreeMovers samt utbytesstudenter mellan läsåren 
1997/97 – 2018/19. Källa: UKÄ Statistik & analys, Högskolan i siffror 2020-02-04. 
 
Medan antalet utbytesstudenter varit relativt konstant under perioden, ökade antalet 
freemovers stadigt de sista 5 åren fram till och med läsåret 2016/17, då strängare 
omvandlingskriterier för de finska gymnasiebetygen började tillämpas, se figur 3.6.1. 
 
Umeå universitet rekryterar mellan 10 och 15 % av det totala antalet finska medborgare som 
läser vid en svensk högskola.  
 
3.6.1 Rekrytering av avgiftsskyldiga studenter 
 
I januari deltog fakultetens internationaliseringssamordnare i en mässa för studieagenter i 
Miami, USA. Besöket gav värdefulla kontakter med flera intressanta studieagenturer och deras 
verksamhet. I september deltog fakulteten i en internationell studentrekryteringsmässa i 
Brasilien (BMI Expo Pos grados), vilken kombinerades med campusbesök på fyra universitet, 
besök hos Volvos fabrik i Curitiba samt närvaro under Svenska handelskammarens Career Fair 
i Sao Paulo den 13 september. Ca 300 intresseanmälningar från intresserade studenter 
samlades in varav 71 skickades vidare till Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
 
Antalet studenter med SI-stipendier (SI = Svenska institutet) på vår fakultet är förhållandevis 
lågt vilket beror på de kriterier som gäller för fördelning av dessa biståndsmedel. I jämförelse 
med övriga fakulteter uppvisar vår fakultet det näst högsta antalet registrerade avgiftsskyldiga 
studenter, se figur 3.6.2. Dock kan det konstateras en nedgång i antal för både vår fakultet och 
Medicinska fakulteten. Den enda fakultet som ökar stadigt år från år är den 
Samhällsvetenskapliga. 
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Figur 3.6.2. Antalet avgiftsstudenter. under perioden 2011–2019. Vår fakultet har näst flest avgiftsstudenter (84 
personer) av alla fakulteter men enbart Samhällsvetenskaplig fakultet har ett ökande antal avgiftsbetalande 
studenter. Källa: Fokus. 
 
3.6.2 Studerandemobilitet (studentutbyte inom avtal) 
 
I dagsläget finns 25 fakultetsavtal i avtalsdatabasen med dokumenterad aktivitet, varav 
majoriteten är inom nätverken NORDPLUS (Nordtek) och Erasmus+. Under 2019 har på 
fakultetsnivå inte ingåtts några nya utbytesavtal med vare sig europeiska eller utomeuropeiska 
lärosäten på fakultetsnivå. 
 
Antalet in- och utresande avtalsstudenter under perioden 2010–2019 för universitetets 
fakulteter framgår av figurerna 3.6.3 och 3.6.4. För vår fakultet kan vi se en relativt god, och 
sedan 2011, ökande tillströmning av inresande avtalsstudenter och en ökning om än från låga 
nivåer, av antalet utresande under samma period. Antalet inresande minskade marginellt 2016 
men har sedan återhämtat sig. Antalet utresande utbytesstudenter ökade från en låg nivå fram 
till 2016 då vi kunde se en kraftig nedgång. Därefter har en viss återhämtning skett. Nedgången 
berodde förmodligen till stor del på långa handläggningstider på Migrationsverket. Alla 
fakulteter uppvisar en obalans i antalet in- och utresande. 
 

 
Figur 3.6.3. Antalet inresande utbytesstudenter åren 2011–2019. Källa: Fokus. 
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Figur 3.6.4. Antalet utresande utbytesstudenter åren 2011–2019. Källa: Fokus. 
 
3.7 Utbildningskommittén 
 
Under 2019 har utbildningskommittén (UK) sammanträtt åtta gånger, och förutom ordinarie 
arbete med utbildningsplanering i form av, utbildningsplaner, planeringstal (inför ht-2019) 
och programutbud (inför 2020)  och verksamhetsplan inför de kommande tre åren, har UK 
bland annat beslutat att tillsätta en utredningsgrupp för att revidera instruktionen för 
programansvariga och programråden vid fakulteten.  UK beslutade också att tillsätta 
programansvariga för nästa mandatperiod från och med 2020-01-01, några helt nya och några 
med förlängt förordnande. 
 
Under året har arbetet med utvecklingsprojekt efter den externa kollegiala granskningen (från 
2018) fortsatt med att exempelvis definiera teknikområden samt påbörja ett 
kommunikationsarbete kring utbildning inom hela fakulteten. UK har därutöver fokuserat 
arbetet med att implementera och konkretisera Umeå universitets nya kvalitetssystem för 
utbildning. För att tydligare införa hållbarhetsperspektivet i utbildningarna har en 
fakultetsgemensam kurs i hållbar utveckling skapats. Under året har UK också fördelat 
strategiska medel, resemedel samt internationaliserings- och samverkanscheckar. Totalt 
beviljades 1,322 miljoner kronor i strategiska medel fördelade på 12 olika projekt. 266 tusen 
kronor delades ut i form av resemedel till 18 av fakultetens lärare, och 293 tusen kronor i form 
av samverkans- och internationaliseringscheckar (en respektive fyra), fördelade på fem olika 
projekt.       
 
Under 2019 har två Grund-Utbildning-Samverkans-Arenor (GUSA) arrangerats, en i juni med 
temat ”verktyg och metoder för strategisk samverkan”, med inbjudna talarna Victoria 
Sörensson och Kerstin Reinholdsson, Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS, 
tidigare ENS). Det andra GUSA-arrangemanget genomfördes den 13 december med temat 
”Systematisk kursutvärdering och kursutveckling på vetenskaplig grund”, med Dan Borglund, 
UPL, som inbjuden talare. 
 
Fakulteten har under året deltagit i en rad olika nätverk, nationella såväl som internationella: 

• CDIO konferens, 23–26 januari i La Rochelle, 
• Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildning, 10–11 april i Karlstad, 
• DULRIK, 8–9 maj, Karlstad,  
• TUF, 21 mars i Stockholm, 
• SEFI-konferens, 27–28 maj i Leuven, 
• Nordtek, 12–14 juni, KTH, Stockholm 
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• IVA konferens Enginering a Better World, 25–27 juni i Stockholm,   
• IVA workshop, Framtidens ingenjör, 28 augusti i Stockholm 
• CDIO internationell konferens, 25–27 juni i Århus, 
• SEFI, 16–19 september, Budapest, 
• TUF/RET och DULRIK 2–3 oktober i Norrköping, 
• Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildning, 9–10 oktober i Trollhättan, 
• Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 27–28 november i Luleå, 
• SEFI-möte, 2 december i Bryssel. 

 
I samband med utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar genomfördes också 
ett internat för programansvariga den 26–27 november i Luleå. I och med att mandattiden för 
programansvariga löper ut vid 2019 års utgång användes del av internatet till att insamla 
information från avgående programansvariga för att de som tillträder 2020 ska få en relevant 
start. 
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4. Forskning 
 
4.1 Händelser och priser 
 
Januari 
Miljoner till ny metod att identifiera växtplankton  
Östersjöforskaren Agneta Andersson beviljas 5,9 miljoner kronor från Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndigheten till utforskande av en DNA-metod som kan användas inom 
miljöövervakning av växtplankton i havet. 
 
8 miljoner kronor till expertisnätverk för provpreparering  
Umeåforskaren Linda Sandblad har tillsammans med partners från MAX IV-laboratoriet, 
Karolinska Institutet, RISE, Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet fått ett anslag 
på åtta miljoner kronor över fyra år från Vetenskapsrådet för att tillgängliggöra 
forskningsinfrastruktur. 
 
Umeåforskare på topplista över framtidens biokemister 
Professor Yaowen Wu har utsetts till framtidens forskare inom biokemi i American Chemical 
Societys prestigefyllda tidskrift Biochemistry. Totalt 34 utvalda forskare i sin tidiga karriär 
inom biokemi från hela världen presenterades i årets första nummer. 
 
Februari 
Elegant generering av flera strålar för att filma elektronrörelse 
Den första laserstyrda framställningen av tvillingelektroner och röntgenpulser för att filma 
elektronrörelse i materia uppvisar Umeåprofessorn László Veisz i sitt fysiklaboratorium. 
Studien har publicerats i Nature Photonics. 
 
Mars 
Erik Elmroth ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker med 18 nya ledamöter. Bland de 
invalda finns professor Erik Elmroth från Umeå universitet som tar plats i avdelningen för 
informationsteknik. 
 
Växtprofessor Markus Schmid utsedd till Wallenberg Scholar 
Wallenbergstiftelserna tillkännagav i dag namn på 22 nya Wallenberg Scholars. Markus 
Schmid, professor på Institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre vid 
Umeå universitet, är en av dem. Han får ett anslag på totalt 18 miljoner kronor över fem år 
som han fritt kan investera i sin forskning. 
 
April 
Utsläppen av växthusgaser från Sibiriska sjöar är höga 
En studie ledd av forskare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet visar 
att utsläpp av växthusgaser från sjöar i västra Sibirien är höga, men kan minska när 
permafrosten tinar. Resultaten är publicerade i Nature Communications. 
 
Maj 
Har funnit en ny strategi att behandla tuberkulos 
En ökning av läkemedelsresistent tuberkulos är ett stort hinder för att behandla sjukdomen 
framgångsrikt. Nu har forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis och 
professor Fredrik Almqvist, Umeå universitet, funnit en molekyl som förhindrar och till och 
med omvänder resistens mot det mest använda antibiotikumet för behandling av tuberkulos, 
isoniazid. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften PNAS. 
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Endast en tredjedel av jordens längsta floder strömmar ännu fritt 
Den mest detaljerade globala bedömningen någonsin av läget och utbredningen av jordens 
återstående fritt strömmande vattendrag visar på en allvarlig utarmning. Professor Christer 
Nilsson vid Umu och SLU har deltagit i en internationell studie vars anslående resultat 
publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature. 
 
Kempestiftelserna storsatsar på integrerad strukturbiologi  
Umeå universitet är unikt positionerat i Sverige med en komplett och förstklassig 
teknikinfrastruktur för forskning inom strukturbiologi. Via ett anslag från Kempestiftelserna 
startar nu ett postdoktorprogram för att stimulera djärv strukturbiologiforskning av högsta 
klass.  
 
Juni 
Umeå universitet värd för Wallenbergsatsning på AI 
Wallenbergstiftelserna satsar 660 miljoner kronor på humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning inom AI och autonoma system. Värduniversitet för programmet blir Umeå 
universitet. En av de främsta orsakerna till programmets placering i Umeå är professor 
Virginia Dignum, Institutionen för datavetenskap. Som en av de första professorerna som 
rekryterades till Sverige inom WASP-satsningen blir hon WASP-HS vetenskapliga ledare. 
 
Forskare lyssnar hur bäckar andas och mår 
Liksom människor behöver vattendrag andas för att må bra. På så sätt tar sig livsviktig syrgas 
in i en bäck och klimatpåverkande växthusgaser ut till atmosfären. Andningen gynnas av 
turbulens och luftbubblor som i sin tur genererar ett karakteristiskt ljud. Umeåforskare har 
utvecklat en ny metod som använder sig av ljudinspelningar för att uppskatta hur snabbt gaser 
släpps in eller ut i bäckar. Studien är publicerad i Limnology and Oceanography: Methods. 
 
September 
Sex miljoner till forskning om social AI och stresshantering  
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 
forskningsprojekt inom programmet WASP-HS för att studera hur artificiell intelligens, AI, 
påverkar vårt samhälle och våra beteenden.  Ett av projekten handlar om digitala 
kompanjoners roll i hantering av stress och leds av Umeåforskaren Helena Lindgren. 
 
Oktober 
Prestigefyllt amerikanskt forskningsanslag till Umeå universitet 
En amerikansk forskargrupp får i samarbete med kemiprofessor Magnus Wolf-Watz 1,4 
miljoner dollar från den amerikanska forskningsmyndigheten, NIH. Målet med 
forskningsprojektet är att kartlägga mekanismerna hos den mycket viktiga proteinfamiljen 
kinaser. Projektet riktar primärt in sig mot insulinreceptorkinaset, IRK, som är kopplat till 
diabetes och olika cancerformer. 
 
November 
Umeåforskare med i vetenskapligt genombrott för malariaforskningen  
Professor Oliver Billker och forskaren Ellen Bushell från Umeå universitet och ett 
internationellt forskarteam har systematiskt undersökt arvsmassan hos malariaparasiten 
Plasmodium under hela dess livscykel och funnit sju metaboliska vägar som parasiten behöver 
för att infektera levern, där parasiten mångfaldigar sig snabbt innan den invaderar blodet och 
orsakar malaria. Rönen publicerades i den prestigefyllda tidskriften Cell. 
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December 
Kempe finansierar 10 postdoktorer för internationell spets inom AI och 
programvara  
Kempestiftelserna ger anslag på 7 miljoner kronor för 10 postdoktorer inom artificiell 
intelligens, AI, och programvara vid Umeå universitet. Bakom ansökan står Erik Elmroth, 
professor och prefekt vid institutionen för datavetenskap. 
 
Sällsynta djur och växter organiserar sig i getton för att överleva 
I likhet med hur vi människor organiserar oss i städer har djur- och växtsamhällen getton eller 
etniska områden, där sällsynta arter förbättrar sin överlevnad mot mer konkurrenskraftiga 
arter. Detta oväntade ekologiska mönster är slutsatsen i en internationell studie om biologisk 
mångfald i konkurrensutsatta miljöer, i vilken forskare från Icelab deltagit. 
 
Arter dör ut i mycket högre takt än tidigare känt 
I en vetenskaplig studie som är publicerad i tidskriften Biology Letters har ett forskarlag lett 
av Folmer Bokma från Umeå universitet gjort en bättre skattning av hur fort fågelarter dör ut. 
Utdöendet sker fem gånger snabbare än tidigare beräkningar visar. 
 
4.2  Anslag, bidrag och uppdrag till forskning 
 
De totala bokförda intäkterna7 består dels av intäkter från anslag, bidrag och uppdrag, dels av 
intäkter för medfinansiering, försäljningsintäkter samt periodiserade intäkter och framgår av 
figur 4.2.1. De bokförda intäkterna inom anslagsfinansierad verksamhet, VH 20 och 21, uppgår 
till 389 miljoner kronor vilket är en ökning med 15 miljoner kronor. De totala bokförda 
intäkterna inom bidragsfinansierad forskning, VH 22, minskade från 333 miljoner kronor till 
331 miljoner kronor. De bokförda intäkterna från externa finansiärer ökar dock från 262 
miljoner till 294 miljoner. Forskningsuppdragen uppgår till 29 miljoner kronor vilket är 4 
miljoner lägre än 2018.  
 

 
Figur 4.2.1. Fördelning av bokförda forskningsmedel 2013–2019, miljoner kronor. Källa: Raindance. 
 
 

 
7 Medel som inkommit under året, ej att förväxla med beviljade medel. 
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Figur 4.2.2 visar bokförda medel från Vetenskapsrådet (VR), Formas, Wallenbergstiftelserna 
och Vinnova. Medel från Vetenskapsrådet ökar marginellt mellan 2018 och 2019. Medel från 
Formas ökar med närmare 8 miljoner samma period och ökningen för medel från 
Wallenbergstiftelserna är ungefär lika stor. Fakulteten erhåller endast mindre bidragsintäkter 
från Vinnova. Figur 4.2.3 visar bokförda bidragsmedel från EU och dessa minskar för andra 
året i rad och uppgår 2019 till 19 miljoner kronor. 
 

 
Figur 4.2.2. Bokförda bidrag från Vetenskapsrådet, Formas, Wallenbergstiftelserna samt Vinnova, miljoner 
kronor. Källa: Raindance. 
 

 
Figur 4.2.3. Bokförda bidrag från EU, miljoner kronor. Källa: Raindance. 
 
4.3 Bibliometri 
 
I figur 4.3.1 redovisas antalet författarfraktioner samt antalet artiklar bokförda vid fakulteten 
i Diva för den senaste sexårsperioden. Av figur 4.3.2 framgår författarfraktioner uppdelade på 
institutioner. I tabell 4.3.1 visas citeringsgrad inom ett antal aggregerade ämnesområden 
baserat på VR:s modell för publikationer. Samtliga data redovisade i figur 4.3.1 och 4.3.2 
inkluderar artiklar i tidskrifter, forskningsöversikter, böcker samt kapitel i bok. Figur 4.3.3 
beskriver endast artiklar publicerade i tidskrifter. I samtliga fall gäller att siffrorna för 2019 
troligen inte är helt exakta. Detta beror dels på att alla publikationer ännu inte fanns 
registrerade i Diva för 2019 då materialet togs ut samt att artiklar som är spridda innan 
publicering (så kallad ”publish ahead of print” eller ”online first”) kommer att rensas bort när 
artikeln väl är slutgiltigt publicerad i tidskriften. 
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Figur 4.3.1. Författarfraktioner och antal artiklar vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2014–2019. Källa: 
Diva 2020-01-20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3.2. Författarfraktioner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2014–2019. Källa: Diva 2020-01-20. 
 
Tabell 4.3.1. Medelcitering enligt VR:s modell för flera av de ämnesområden inom vilka universitetets forskare 
publicerar. 1,0 motsvarar den globala medelciteringsnivån inom det givna ämnesområdet. Beräkningsår (Bå) 2020 
avser medelvärde för åren 2015–2018 o s v. Observera att siffrorna inte enbart innefattar fakultetens publikationer. 
 BÅ 2015 BÅ 2016 BÅ 2017 BÅ 2018 BÅ 2019 BÅ 2020 
Biomolecular 1,35 1,36 1,27 1,23 1,13 1,04 
Biology 1,41 1,38 1,35 1,37 1,36 1,57 
Ecology 1,18 1,10 1,16 1,23 1,11 1,26 
Physics 1,08 1,09 1,01 1,20 1,11 0,94 
Chemistry 0,94 0,88 0,98 0,92 0,96 1,19 
Computer Science 1,26 1,43 1,18 1,27 1,15 0,73 
Materials Science 1,01 1,16 1,27 1,06 1,20 1,05 
Environmental Studies 0,95 1,06 1,18 1,10 1,11 1,32 
Mathematics 0,18 0,63 0,76 1,18 0,87 1,08 
Geoscience 1,18 1,01 0,99 1,40 1,24 3,95 
Engineering 0,68 1,12 0,78 0,68 0,77 1,27 
Engineering 
Mathematics 0,76 1,30 1,25 1,25 1,27 1,09 
Agriculture 1,53 0,93 1,52 0,91 1,05 1,30 
Mechanics 5,40 1,99 1,02 0,65 0,00 0,00 
Education 0,53 0,61 1,01 0,69 0,84 0,66 
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Tabell 4.3.3. Tabellen visar andelen av institutionernas författarfraktioner klassificerade utifrån nivåerna i norska 
listan för 2019. Källa: Diva 2020-01-20. 

  0 1 2 
Arkitekthögskolan vid Umeå universitet 67% 33% 0% 
Designhögskolan vid Umeå universitet 0% 82% 18% 
Institutionen för datavetenskap 1% 64% 34% 
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 2% 57% 40% 
Institutionen för fysik 6% 67% 27% 
Institutionen för fysiologisk botanik 0% 74% 26% 
Institutionen för matematik och matematisk statistik 5% 66% 30% 
Institutionen för molekylärbiologi (Teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet) 1% 76% 23% 
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 4% 70% 25% 
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 0% 54% 46% 
Kemiska institutionen 3% 65% 32% 
Totalsumma 4% 64% 32% 

 
 

 
Figur 4.3.3. Författarfraktioner uppdelat på de olika fakulteterna vid Umu 2014–2019. Källa: Diva 2020-01-20. 
 
 

 
Figur 4.3.4. Figuren visar antalet artiklar och författarfraktioner vid fakulteten enbart för tidskriftsartiklar 2014–
2019. Källa: Diva 2020-01-20. 
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4.4 Samverkan inom forskning 
 
Forskare vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet samverkar i stor utsträckning med det 
omgivande samhället och forskningsresultaten kan ofta kommersialiseras. Energiforskningen 
inom Bio4Energy och havsforskningen inom Umeå marina forskningscentrum är två särskilt 
viktiga samverkansmiljöer som fakulteten ansvarar för.  
 
Vid fakulteten finns även flera centrumbildningar som arbetar med olika 
samverkansaktiviteter och projekt. Under 2019 etablerades ett nytt centrum vid fakulteten 
men inriktning mot hållbar cement- och kalkproduktion tillsammans med näringslivet. 
Centrumet ska ta fram ny kunskap relaterad till produktion av cementklinker, bränd kalk och 
dolomit och stödja industrin med tillämpningar för att bland annat säkra produktkvalitet samt 
att minska energiförbrukning och utsläpp. Vid Centrum för medicinsk teknik och fysik drivs 
projektet MT4North med fokus på medicinsk teknik kopplat till företagstillväxt i Norrland. 
CBRNE-centret har tillsammans utrikesdepartementet under 2019 samarbetat med FN-
organet (UNODA) kring utbildning av vapeninspektörer kopplat till frågor kring nedrustning. 
Dessutom deltog CBRNE tillsammans med andra myndigheter och frivilligorganisationer 
under evenemangen kring Beredskapsdagen 2019 i Umeå. 
 
Vid fakulteten fortgår även flera långsiktiga forskningssamarbeten med våra lokala aktörer, 
bland andra Volvo, Komatsu, Vakin, Umeå Energi, Umeå kommun och Skellefteå kommun. 
Vid fakulteten finns även flera projekt kopplade mot universitetets inkubatorsverksamheter 
exempelvis Umeå Biotech Incubator. Under 2019 skedde även möten med Nasdaq och 
nätverket kring process-IT angående framtida områden för nya samarbeten. 
 
Fakultetens forskare har även varit aktiva inom flera publika sammanhang för att sprida och 
popularisera forskningen och forskningsresultaten. Flera forskare deltog under 2019 när 
Umeå universitet ordnade årets vetenskapsluncher riktade till allmänheten samt även vid 
eventet Soapbox Science som specifikt syftar till att lyfta fram kvinnor inom teknik och 
naturvetenskap.  
 
4.4.1 Några händelser 
 
En kvarts miljard till skoglig forskning 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod 100 miljoner kronor på 
forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel vid SLU. Dessutom satsas 180 miljoner 
kronor på forskning om trädgener, skogsbioteknik och skogsgenetik vid SLU, universiteten i 
Umeå och Uppsala samt Science For Life Laboratory. Nathaniel Street, universitetslektor är 
nyckelperson från Umeå universitets sida. 
 
Fantasieggande och vackert om fysik på Bildmuseet 
I anslutning till Bildmuseets utställning Entangle/Konst och fysik höll fysiker från fakulteten 
korta populärvetenskapliga föreläsningar som förklarar fundamentala fenomen som styr vår 
värld. 
 
Energiforskare samlas och provkör vätgasbil 
Den 5 mars samlades forskare från Umeå universitet, Uppsala universitet och Kungliga 
Tekniska Högskolan tillsammans med representanter från företag och myndigheter på Umeå 
Universitet för att diskutera lösningar för förnyelsebar energi, framförallt med fokus på 
vätgasframställning. Thomas Wågberg, professor på Institutionen för fysik var en av 
initiativtagarna till konferensen. 
 
Aktion rädda bin och andra insekter i Norrland! 
De senaste larmrapporterna om insekternas nedgång på jorden har knappast undgått någon. 
Det pågår nu flera räddningsaktioner runt om i världen – både ideellt och kommersiellt, till 
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exempel genom försäljning av insektshotell och speciella fröpåsar. Vid Umeå universitet 
uppmärksammas krisläget med uppstart av ny forskning kring insekter i Norrland och just nu 
en rad informationsaktioner för allmänheten under 18–27 maj samt i sommar. Bakom 
aktiviteterna står forskaren Natuschka Lee. 
 
AI-professor är huvudtalare på världskonferens i Umeå 
Virginia Dignum, professor i social och etisk AI på Institutionen för datavetenskap, var en av 
huvudföreläsarna när the World Federation of Exchanges, WFE, anordnade teknikkonferens i 
Umeå den 30 juni till 2 juli. Konferensen samlade internationellt ledande branschexperter som 
diskuterade bland annat börshandel och AI, infrastruktur för handel med kryptovalutor, de 
senaste innovationerna och deras inverkan på finansmarknaderna. 
 
Studerar uran i bentonit för slutförvaring av kärnavfall 
Sommarens skrämmande TV-serie Chernobyl har aktualiserat en diskussion om kärnkraft. 
Slutförvaring av kärnavfall är ännu inte en akut fråga, enligt Umeåforskaren Michael Holmboe. 
Han studerar tillsammans med bland annat amerikanska forskare geokemin hur 
uranmolekyler interagerar med den bentonitlera som Sverige och många andra länder 
planerar att använda som buffertmaterial mellan kärnavfallskapslarna och berggrunden. 
 
Europa måste bli bättre på att förstå rymdvädret 
Rymdväder är ett område där vetenskaplig kunskap, samhällsaspekter samt ekonomiska 
intressen är tätt sammanlänkade. En rapport av Umeåprofessor Hermann Opgenoorth och en 
grupp internationella experter förklarar utmaningarna vi står inför och presenterar ett antal 
vägledande rekommendationer. 
 
AI inom industri och samhälle  
Den 12 december presenterades pågående lokala och nationella projekt för att bygga 
kompetens inom artificiell intelligens, AI, i samhället. På workshoppen presenterades 
pågående lokala och nationella projekt för att bygga kompetens inom AI i samhället, och för 
att stödja samarbeten mellan akademin och samhället för att öka kunskap och innovation 
relaterade till AI.  
 
Debattinlägg 
Fakultetens forskare har också varit aktiva i samhällsdebatten, till exempel har Stefan Janson 
fortsatt engagerat sig i GMO-frågan och Stig-Olof Holm om skogsbruk, klimat och biologisk 
mångfald. 
 
4.5 Forskningskommittén 
 
Fakultetens forskningskommitté har under året sammanträtt vid nio tillfällen. Förslag har 
lämnats till fakultetsnämnden gällande fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid 
(FFT) samt medel för finansiering av medeldyr forskningsutrustning (två tillfällen). 
Dessutom har förslag lämnats till dekanen om att anta fem nya docenter (varav två kvinnor) 
vid fakulteten. Forskningskommittén har rankat och nominerat projekt till samtliga stora 
utlysningar från Wallenbergstiftelserna (KAW, MMW och MAW). Vidare har kommittén på 
uppdrag av dekanen upphandlat en externt producerad omvärldsanalys som kommer att 
ligga till grund för utvecklingen av en ny forskningsstrategi. Forskningskommittén deltog 
dessutom i arbetet med den nya verksamhetsplanen för fakulteten gällande 2020–2022. 
Kommittén har arrangerat en informationsträff (VR kick-off) tillsammans med Grants Office 
inför VR-ansökningarna 2019. 
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5. Utbildning på forskarnivå 
 
5.1 Händelser och priser 
 
Företagsforskarskolan firar tio år och fortsätter sikta uppåt  
Tio framgångsrika år firade Umeå universitets Företagsforskarskola med en stor workshop den 
16 januari med över 50 deltagare: doktorander, handledare och företagspartners. Temat för 
dagen var visioner och önskemål om hur forskningen ska hjälpa samhället i framtiden. 
 
Amerikanska doktorander studerar globala klimatproblem i Abisko 
Tolv doktorander från USA besökte under sommaren Umeå universitets Climate Impacts 
Research Centre, CIRC, för att bygga grund för nya forskningssamarbeten. Projekten kommer 
främst att fokusera på arktiska sjöar och älvar och deras roll i koldioxidcykeln. 
 
Sibiriska floder och sjöar avger växthusgaser till atmosfären  
Varmare klimat och en upptining av permafrost gör att utsläppen av växthusgaser från 
Västsibiriska floder och sjöar ökar. Det visade Svetlana Serikova i sin avhandling som hon 
försvarade den 27 september vid Umeå universitet. 
 
Forskare söker deltagare till enkät om stadsnära dammar 
Vackra dammar finns i varje stad, men inte så många känner till hur viktiga de är för 
stadsmiljön och samhället. Med en enkät vill en grupp unga forskare från hela Europa, bland 
annat doktorand Maria Myrstener från Umeå universitet, undersöka hur allmänheten 
upplever urbana dammar och deras värden. 
 
Effektivt ljus utan sällsynta jordartsmetaller 
Moderna smartphoneskärmar och nya effektiva organiska ljuskällor innehåller dyra och 
miljömässigt problematiska jordartsmetaller. För en hållbar framtid måste vi fokusera på 
miljövänligare material. Petter Lundberg, doktorand vid Institutionen för fysik, och forskare 
från Kyusho universitet visade att sådana material är ett praktiskt alternativ för effektiva 
ljusemitterande elektrokemiska celler. Studien publicerades i Nature Communications. 
 
5.2  Antagning, aktiva doktorander, studietid och examina 
 
Antalet nyantagna doktorander steg för fjärde året i rad och ligger nu på ungefär samma nivå 
som normalnivån innan ”krisåret” 2015, se figur 5.2.1. Det är kvinnorna som står för den 
största delen av ökningen och könsfördelningen bland de nyantagna är nu mycket jämn, se 
figur 5.2.2. Antalet nyantagna doktorander uppdelat på institution framgår av figur 5.2.3. Mest 
iögonfallande är den kraftiga ökningen av antalet nyantagna på Kemiska institutionen samt 
Institutionerna för datavetenskap och fysiologisk botanik. 
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Figur 5.2.1. Nyantagna doktorander åren 2009–2019. Källa Fokus. 
 
 

 
Figur 5.2.2. Andelen nyantagna kvinnor. Källa: Fokus. 
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Figur 5.2.3. Antal nyantagna doktorander uppdelat på institution under åren 2014–2019. Källa: Fokus 
 
Antalet doktorander med doktorandtjänst ökade något 2019 efter flera års nedgång, se figur 
5.2.4. Vi kan räkna med att antalet fortsätter att öka till följd av det ökande antalet nyantagna 
doktorander. Antalet aktiva (> 10 % aktivitetsgrad), se figur 5.2.5, fortsatte dock att sjunka 
något, men även här kan vi förvänta oss en uppgång framöver. 
 

 
Figur 5.2.4. Antalet doktorander med doktorandanställning år 2014–2019. Jämfört med 2014 är nedgången i 
antalet doktorandanställningar närmare 30 procent. Källa: Fokus 
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Figur 5.2.5. Antalet aktiva doktorander vid fakulteten. Källa: Fokus. 
 
Även antalet forskarexamina (doktorsexamen) ökade efter några års nedgång, se figur 5.2.6, 
sannolikt av samma skäl som ovan beskrivet. 
 
 

 
Figur 5.2.6. Antalet forskarexamina under åren 2009 till 2019. Källa Fokus. 
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Medianstudietiden för doktorander har legat ganska konstant under en längre tid, se figur 
5.2.7. 
 

 
Figur 5.2.7. Medianstudietiden i år för våra doktorander. Källa: Umu:s årsredovisning. 
 

5.3  Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå 
 
Fakulteten anordnar regelbundna möten med institutionernas studierektorer för 
forskarutbildning i syfte att diskutera viktiga frågor och kvalitetsaspekter inom 
forskarutbildningen. Fakulteten följer upp studentkårsskrivelser och avgångsenkäter.  
 
Introduktionskurs för nya doktorander - fakulteten initierade ett arbete med att utveckla en 
introduktionskurs för nya doktorander. 
   
Handledarhalvdag – fakulteten anordnade en handledarhalvdag där ämnen som kön och 
makt, forskningsetik, forskarstudier på lika villkor samt strategiska samarbeten för bättre 
forskning diskuterades. 
   
Individuell studieplan med måluppfyllelse och anvisningar – fakulteten har arbetat fram en 
ny mall för den individuella studieplanen (ISP) där måluppfyllelse och progression är tydliga 
inslag.  
 
Mallar för verksamhetsberättelse, aktivitet 6 i kvalitetssystemet – fakulteten har arbetat fram 
en mall för verksamhetsberättelse för forskarutbildningsämnen i enlighet med Umeå 
universitets kvalitetssystem för utbildning. 
 
Handläggningsordning och anvisningar till sakkunniga, aktivitet 7 i kvalitetssystemet – 
fakulteten har arbetat fram en handläggningsordning för processen för den externa kollegiala 
granskningen samt anvisningar till de sakkunniga granskarna.  
 
 
Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar 
Under året beslutade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att forskarutbildningsämnet i 
industridesign skulle erhålla omdömet hög kvalitet. Vidare har fakulteten åtgärdat bristerna 
för jämställdhetsintegreringen för forskarutbildningsämnet i datavetenskap med resultatet 
hög kvalitet även där. För forskarutbildningsämnet i arkitektur var bristerna större och mer 
långsiktiga åtgärder krävs. Detta föranledde rektor att efter förslag från fakulteten besluta om 
nedläggning av detta forskarutbildningsämne. Fakultetens ambition är att så snart som möjligt 
bygga upp den kompetens och miljö som krävs för att åter starta upp forskarutbildningen. 
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5.4  Samverkan inom utbildning på forskarnivå 
 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är kraftigt involverad i universitetets gemensamma 
företagsforskarskola. Inom forskarskolan har det totalt antagits 67 doktorander varav 38 är 
antagna vid vår fakultet. Under 2019 antogs 4 doktorander vid vår fakultet.  
 
Vidare har fakulteten under 2019 erhållit en doktorandanställning i samarbete med 
Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS). Totalt beviljades fyra 
samarbeten av styrelsen för UCGS och det projekt som fakulteten erhöll var för forskarämnet 
miljövetenskap vid Institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap. 
Doktorandanställningen finansieras 50 % av UCGS och 50 % av den Teknisk-naturveten-
skapliga fakulteten. 
 
5.5  Kommittén för utbildning på forskarnivå 
 
Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå (KUF) har under året fastställt ett antal 
kursplaner för fakultetens gemensamma kursutbud. Vidare har kommittén initierat ett arbete 
med en fakultetsgemensam introduktionskurs för nyantagna doktorander. Kommittén 
initierade och genomförde en handledarhalvdag den 14 maj 2019, där 45 personer 
medverkade. Under hösten har ett stort arbete med fakultetens verksamhetsplan 2020–2022 
utförts. 
 
Uppföljning av doktorandernas individuella studieplaner och institutionernas egna 
sammanfattningar över situationen inom forskarutbildningen för 2019 är lagd till 14 februari 
2020. För uppföljningen 2019 gavs fakulteten tillåtelse av universitetsledningen att välja 
mellan att använda det digitala webb-ISP-systemet eller uppföljningar via fakultetens egna 
utformade ISP:ar i PDF-format. Nya mallar samt anvisningar för uppföljning av den 
individuella studieplanen utarbetades under hösten 2019 av ordförande och handläggare vid 
kansliet. 
 
Fyra möten anordnades under 2019 för institutionernas forskarutbildningsansvariga 
(studierektorer). Bland annat avhandlades studentkårsskrivelsen, forskarutbildningskurser 
samt kvalitetssystemet med särskilt fokus på aktivitet 6 Verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan för forskarutbildningsämnen och aktivitet 7 som är den kollegiala externa 
granskningen.  
 
Åtta möten med fakulteternas forskarutbildningshandläggare genomfördes under 2019. 
Gruppen har arbetat med kvalitetssystemet och utvecklandet av mallar för verksamhets-
berättelser/verksamhetsplaner samt mallar och anvisningar inför den externa kollegiala 
granskningen.  
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6. Personal 
 
6.1  Personalsituationen 
 
Personalsituationen vid fakulteten framgår av tabell 6.1.1. Det som särskilt kan pekas på är att 
antalet universitetslektorer har ökat väsentligt under året samtidigt som antalet adjunkter 
fortsatt att minska. Från 2014 är nedgången i antalet adjunkter ca 35 %. Noterbart är också att 
antalet biträdande lektorer fortsätter att minska. I fakultetens verksamhetsplan för 2019 var 
en av aktiviteterna att minst ett biträdande lektorat ”inom identifierade och uttalade 
strategiskt viktiga områden” skulle utlysas under andra halvan av året. Detta gjordes aldrig, 
främst till följd av att områden och former för utlysning inte hann tas fram. 
 
Totalt minskade antalet anställda vid fakulteten med 13 personer under året, framför allt till 
följd av en nedgång i antalet teknisk personal och adjunkter. Antalet doktorander ökade något 
efter en flera år lång nedgång. Likaså ökade antalet anställda postdoktorer. Här kan vi förvänta 
oss en fortsatt uppgång eftersom både antalet utlysta anställningar som postdoktor och antalet 
postdoktorsstipendier ökat. Under året utlystes 42 anställningar, vilket i en fortvarighet om 
antalet utlysningar skulle ligga kvar på denna nivå, pekar på ett väsentligt högre antal anställda 
postdoktorer. Antalet utlysta postdoktorsstipendier var under året 24 stycken.  
 
Tabell 6.1.1. Antal anställda inom olika kategorier år 2014 - 2019. Källa: Fokus. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Förändring 
2018–2019 

Professor, total 90 86 86 88 91 93 +2 
   Adjungerade  1 1 3 2 2  
   Gäster  5 3 2 5 5  
   Seniorer8  2 3 4 5 4  
Univ.lektor, total 144 141 150 146 155 168 +13 
   Adjungerade  2 3 1 1 2  
   Gäster  1 2 1 1 3  
   Seniorer  0 0 0 1 3  
Biträdande lektor 13 14 11 13 10 9 -1 
Adjunkt, total 86 81 81 73 65 56 -9 
   Adjungerade  0 4 4 3 3  
Forskarassistent 23 15 15 16 17 13 -4 
Forskare 41 47 41 40 37 32 -5 
Postdok (anställda) 40 47 47 42 42 47 +5 
Övr forsk o uv pers9 145 160 144 136 165 162 -3 
Doktorander 226 201 184 170 162 168 +6 
Administratörer 94 90 91 94 98 100 +2 
Teknisk personal 108 112 97 89 90 78 -12 
Totalt 1019 992 939 902 924 911 -13 

 
 

 
8 Professor/lektor återanställd efter ålderspension 
9 Övrig forskande och undervisande personal 
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Antal anställda män och kvinnor uppdelade på anställningskategori framgår av figur 6.1.1. 
Störst andel kvinnor finns bland den administrativa personalen (74 %); bland lärarna utgör 
kvinnorna 27 % av adjunkterna, 27 % bland lektorerna och 25 % bland professorerna. 
Rörelserna över tid är ganska små, men av figur 6.1.2 kan man utläsa en viss ökad andel 
kvinnor bland lektorerna. Siffrorna för forskarassistenter och biträdande lektorer är mycket 
osäkra eftersom det rör sig om så få personer. 
 

 
Figur 6.1.1. Antal anställda kvinnor och män uppdelade på kategorier. Källa: Fokus. 
 
 

 
Figur 6.1.2. Andelen kvinnor (%) inom olika anställningskategorier för åren 2015–2019. Källa: Fokus. 
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Ca en tredjedel (32 personer) av fakultetens professorer är 60 år eller äldre, se figur 6.1.3 och 
6.1.4. Det betyder att vi för att täcka kommande års pensionsavgångar bör anställa i genomsnitt 
ca 5 nya professorer årligen. År 2019 tillsvidareanställdes 2 professor, varav en kallad.  
 

 
Figur 6.1.3. Åldersfördelningen bland fakultetens professorer uppdelad på kvinnor och män. Källa: Fokus. 
 
 

 
Figur 6.1.4. Antalet professorer i olika åldersintervall de senaste fem åren. Källa: Fokus. 
 
Andelen kvinnor bland professorerna har i det närmaste legat stilla de senaste åren på en siffra 
runt 25 %, se figur 6.1.5. På grund av en relativt hög andel kvinnor som slutar med 
ålderspension de närmaste åren krävs att fler kvinnor nyrekryteras för att hålla upp och öka 
andelen kvinnor. 
 

 
Figur 6.1.5. Antalet professorer under perioden 2014–2019 uppdelat på kön. Källa Fokus. 
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Åldersfördelningen hos fakultetens lektorer framgår av figur 6.1.6. Andelen 60+ är betydligt 
lägre än för professorer och de allra flesta lektorerna återfinner vi i åldersspannet 40 till 49 år. 
 

 
Figur 6.1.6. Åldersfördelningen hos fakultetens lektorer uppdelat på kön. Källa: Fokus. 
 
En mer jämn åldersfördelning ser vi hos fakultetens administratörer, där en kraftig 
föryngring har skett de senaste åren, se figur 6.1.7. Könsobalansen är dock påtaglig inom 
denna grupp, fast här är det kvinnorna som dominerar (74 %). 
 

 
Figur 6.1.7. Åldersfördelningen hos fakultetens administratörer. Källa: Fokus. 
 
Andelen disputerade lärare fortsätter att öka på fakulteten och är nu högst bland alla 
fakulteter vid universitetet, se figur 6.1.8. 
 

 
Figur 6.1.8. Andel disputerade lärare (%) för de olika fakulteterna åren 2014–2019. Källa: Fokus 
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År 2019 nyanställdes två professorer, båda män, varav en anställdes via kallelse. Två 
gästprofessorer anställdes, båda män. En adjungerad professor (konstnärlig grund) fick 
förnyad anställning (kvinna) och en affilierad professor tillsattes (man). Nio 
tillsvidareanställda universitetslektorer anställdes; 5 män och 4 kvinnor10. Två adjungerade 
universitetslektorer anställdes, en man och en kvinna. 
 

  
Figur 6.1.9. Nyrekryterade tillsvidareanställda professorer och lektorer år 2013–2019 (till vänster) och befordrade 
professorer och lektorer 2013–2019 (till höger). Befordrade lektorer inkluderar såväl befordran från biträdande 
lektor som från adjunkt. År 2019 befordrades två adjunkter till lektorer (1 kvinna). Under den senaste 
sexårsperioden har 14 professorer och 49 lektorer tillsvidareanställts. Siffran för professorer kan jämföras med att 
det finns 32 professorer som är äldre än 60 år. Källa: Fakultetssamordnaren. 
 
Av figur 6.1.10 framgår förlupen tid mellan sista ansökningsdag för en anställning (lektorat) 
och påskrift av anställningsavtal (beslut) under åren 2013–2019. Mediantiden för hela 
perioden ligger på drygt sju månader. Under 2019 var mediantiden ca 6,5 månader. Under året 
tillsattes bara en professur genom utlysning och motsvarande tid var också här 6,5 månader. 
 

 
 
Figur 6.1.10. Figuren visar för tillsatta lektorat (tillsvidareanställningar) tid i månader från utlysning till dess 
anställningsavtal är påskrivet. Sammanlagt tillsattes 61 lektorat (tillsvidare) genom utlysning 2013–2019. Källa: 
Fakultetssamordnaren. 
 

6.2  Strategisk kompetensförsörjning 
 
Som framgår av avsnittet ovan tillsattes inom fakulteten ett större antal högre 
lärarbefattningar – fem professorer (två tillsvidare) och 11 lektorer (nio tillsvidare) - under 
2019. När en institution anhåller om att få utannonsera läraranställningar som ska 

 
10 På ett av de utlysta lektoraten anställdes tre personer. 
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sakkunnigprövas ska institutionen motivera utlysningen, bland annat utifrån gällande 
kompetensförsörjningsplan. Anställningar som professor och lektor är i det närmaste till 100 
% anslagsfinansierade.  
 
När det gäller meriteringsanställningar (forskarassistenter) har fakulteten under en lång följd 
av år, efter ansökningar från institutionerna, avsatt medel till tre rekryteringar årligen. Under 
2018 och 2019 gjordes en tillfällig paus i detta system i avvaktan på att formerna för den nya 
anställningsformen som biträdande lektor skulle landa. Fakulteten beslutade i samband med 
budgetbeslutet i oktober 2019 att från och med 2020, och framöver vartannat år, utlysa fyra 
femåriga anställningar som biträdande lektor inom områdena teknik, naturvetenskap, 
arkitektur, design och utbildningsvetenskap. Till var och en av anställningarna kopplas ett 
startpaket om 500 tusen kronor. Under 2019 utlystes 42 anställningar som postdoktor och 24 
postdoktorsstipendier.  
 
Fakulteten genomför en rad åtgärder för att öka attraktionskraften för de anställningar vi har 
och utlyser. Här kan nämnas exempelvis ett väl fungerande FFT-system (fakultetsfinansierad 
forskningstid), lägsta forskningstidsgaranti för professorer på 25 %, sökbara medel för 
utrustning och attraktiva startpaket vid nyanställning. Fakulteten försöker att annonsera brett 
både sett till anställningarnas innehåll och kompetenskrav samt i olika utlysningskanaler. 
 

6.3  Arbetsmiljö och lika villkor 
 
I början av verksamhetsåret bildades fakultetens arbetsmiljögrupp för att samordna 
arbetsmiljö och lika villkorsarbetet vid fakulteten. I gruppen ingår fakultetens arbetsmiljö- och 
lika villkorshandläggare, HR-specialist vid fakultetskansliet och kanslichef. Fakultetens 
arbetsmiljögrupp genomförde under våren institutionsbesök för att få kännedom om 
institutionernas arbete med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor och för att inventera behov av, 
och önskemål om, stöd inom områdena fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt lika 
villkor. Vid institutionsbesöken framkom bland annat önskemål om nätverksträffar för 
arbetsmiljöombud och företrädare för lika villkor på fakultetsnivå, utbildning i organisatorisk 
och social arbetsmiljö med fokus på arbetsbelastning och stresshantering, samt översättning 
av viktiga dokument inom personalområdet till engelska. Arbetsmiljögruppen har även 
initierat terminsvisa nätverksträffar för fakultetens lika villkorsföreträdare och 
arbetsmiljöombud för att öka erfarenhetsutbyte mellan institutionerna. Lika villkor har varit 
ett av de teman som har behandlats vid fortbildningsdagar för fakultetens administratörer och 
vid utbildningsdagen för forskningshandledare. 
 
6.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Fakulteten har som brukligt begärt in redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) från institutioner och centrumbildningar för verksamhetsåret 2019. Alla institutioner 
har inte haft möjlighet att rapportera till dags dato och underlaget till fakultetens redovisning 
begränsas till det som finns tillgängligt. 
 
Beträffande genomförda utvecklingssamtal återfinns den högsta andelen i mindre 
organisatoriska enheter. Under den senaste femårsperioden framgår att andelen samtal vid 
enheterna förblivit relativt oförändrad, på en del håll väldigt låg. Alltifrån 20 till 100 % 
genomförda samtal rapporteras. Erbjudande om samtal finns som regel, men många tar inte 
tillvara den möjligheten.  
 
Beträffande rapporteringen i övrigt har flertalet institutioner angivit att arbetsmiljöfrågor är 
en stående punkt vid både arbetsplatsträffar (APT) och LSG-möten. Man har oftast rutiner för 
att hantera introduktion av nyanställda, riskbedömningar, hantera kränkande särbehandling 
och följa upp sjukskrivningar. Genomgående finns utsedda arbetsmiljöombud och lika 
villkorsföreträdare för verksamheterna som också har en möjlighet att medverka i arbetet.  
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Vid två tillfällen under året utökades fakultetens samverkansgrupp (FSG) och fungerade som 
arbetsmiljökommitté där huvudarbetsmiljöombudet vid fakulteten deltog och där 
fakultetens arbetsmiljö- och miljöhandläggare redovisade fakultetens arbetsmiljöarbete. 
 
Fakulteten har fortsatt givit stöd till ett arbete där handläggargruppen ger ett aktivt stöd för 
institutionerna i de arbetsmiljörelaterade frågorna. Där ingår att aktivt söka upp och träffa de 
lokala företrädarna för att fånga upp deras åsikter och behov, med utgångspunkt i SAM-
rapporten. Gruppen bidrar med verktyg, samlar goda exempel och främjar samordning i syfte 
att nå fakultetens delmål om ett systematiskt och integrerat arbete med alla aspekter av 
arbetsmiljön, i alla verksamheter. 
 
6.3.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
 
Seminarieserie för prefekter  
Under året genomfördes fyra prefektseminarier vid fakulteten, med syfte att stärka ledarskapet 
och ge utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte. Teman för seminarierna var a) 
Prefekternas arbetssituation och möjlighet att vara strategiska ledare, b) Strategisk 
rekrytering och kompetensförsörjning av lärare del 1, c) Strategisk rekrytering och 
kompetensförsörjning av lärare del 2 samt d) Institutionernas interna organisation och 
rutiner samt rollfördelning mellan institution och fakultetskansli. 
 
Nätverksträffar och gemensam yta på Aurora 
Under hösten genomfördes den första nätverksträffen för fakultetens arbetsmiljöombud och 
företrädare för lika villkor. På träffen behandlades bland annat universitetets policy för 
arbetsmiljö och lika villkor, instruktioner för aktiva åtgärder för lika villkor, återkoppling av 
arbetsmiljögruppens inventering och lansering av ny gemensam yta på Aurora för 
arbetsmiljöombud och företrädare för lika villkor. Syftet med den gemensamma ytan är att 
delge varandra goda exempel och mallar. 
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7 Särskilda prioriteringar 
 
Förebyggande och främjande arbete för att motverka sexuella trakasserier 
Förebyggande arbete vid fakulteten för att förhindra särbehandling och sexuella trakasserier 
har varit att arbeta kring bemötande och uppträdande. Detta har skett dels genom 
diskussionsmaterial om universitets värdegrund som distribuerats ut till samtliga institutioner 
och dels genom att vissa institutioner har anlitat Feelgood för att arbeta med civilkurage. 
 
Jämställdhetsintegrering 
Utifrån regeringens uppdragsformulering för jämställdhetsintegrering och universitets 
probleminventering där anställning och karriärvägar är ett av tre mål har en utbildningsinsats 
planerats för att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor. Denna kommer att vända sig i 
första hand till fakultetens prefekter, HR-personal och medlemmar i anställningskommittén. 
Utbildningen kommer att fokusera på rekryteringsprocessen för att nå jämställdhetsmålen för 
i första hand läraranställningar vid fakulteten genom att få fler sökande från 
underrepresenterat kön.  
 
Utbildningssatsningen kommer i ett nästa steg att vända sig till personal delaktiga i rekrytering 
av studenter samt programansvariga för att nå en jämnare könsfördelning vid fakultetens 
samtliga utbildningsprogram, vilket är i linje med universitetets andra mål för 
jämställdhetsintegrering om studieval och genomströmning.  
 
Fakulteten arbetar redan aktivt mot grund- och gymnasieskolan för att öka intresset för 
naturvetenskap och teknik för att nå en ökad och breddad rekrytering av studenter till 
fakultetens utbildningsprogram. I denna satsning kan nämnas arrangemangen av Vera 
Roadshow, vars mål är att väcka unga kvinnors intresse för ingenjörsutbildningar samt 
nationella nätverkskonferensen DataTjej, vilka båda anordnades i Umeå under året.  
 
Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med vid all 
beslutsfattande och uppföljning, vilket fakulteten arbetar för att uppnå genom att bland annat 
grundligt analysera tendenser av fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid utifrån ett 
könsperspektiv och att all statistik i fakultetens verksamhetsplaner samt verksamhets-
berättelser är genomgående könsuppdelade. 
 
Mål för myndighetskapital 
Med myndighetskapital menas årets kapitalförändring (resultat) samt balanserat kapital. 
Målet för Umeå universitets samlade myndighetskapital är att det ska ligga i intervallet 9–15 
procent av årets kostnader. 2016 infördes en maximal nivå för negativ budgetering men denna 
upphörde från och med budgetåret 2019 mot bakgrund av att Umeå universitets samlade 
myndighetskapital ökar.  
 
Inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet uppgår det samlade myndighetskapitalet år 2019 till 
27,9 procent av årets kostnader. Det är en ökning från föregående år med 2,2 procentenheter. 
Fakulteten har en handlingsplan för att på ett strategiskt och systematiskt sätt nyttja 
tillgängligt myndighetskapital. Fakultetsnämnden fattade i mars 2019 beslut om åtgärder 
inom ekonomi som i korthet innebär att om en institution har myndighetskapital över en viss 
procentuell nivå per verksamhetsgren och gör ett positivt resultat så kommer en del av 
resultatet att återtas. Utöver detta sker en kontinuerlig förstärkning av 
institutionsprislapparna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och inom forskning 
startar en satsning på biträdande lektorat under 2020. Vidare har dispositionstid införts på 
anslagsmedel som fakulteten beslutar om. 
  
Frågan om myndighetskapital har diskuterats bland annat vid prefektsammanträden och 
institutionsdialoger och fakulteten arbetar för att skapa ökad medvetenhet om att tillgängliga 
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medel i så hög grad som möjligt ska nyttjas till att bedriva forskning och utbildning av hög 
kvalitet. 
 
Rekryteringsmål för professorer  
De senaste sex åren har andelen kvinnor bland professorerna legat ganska konstant på en nivå 
av ca 25 %. Enligt regeringsuppdrag ska universitet fortsatt verka för en jämställd 
könsfördelning vid rekrytering av professorer. Hos oss utgjorde kvinnorna 20 % av de 
nyrekryterade under året och 25 % av de befordrade. Totalt sett utgjorde de nya professorerna 
22 % vilket ska jämföras med målet i verksamhetsplanen på 35 %.  
 
Organisation av konstnärligt campus 
Under 2019 inrättade rektor Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) där två 
av fakultetens institutioner, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, ingår. Syftet med centret 
är att verka för utveckling av det konstnärliga fältet och kreativ forskning vid Umeå universitet. 
Centret finansieras via centrala anslagsmedel (fem miljoner på år i fem år) och utöver det 
finansierar Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten vardera sina 
ingående institutioner med totalt 2 miljoner per fakultet och år under samma tidsperiod. I 
december beslutade fakultetsnämnden för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten att 
fakultetens bidrag skall användas till finansiering av två professorer med 75 % forskningstid 
under 5 år. En professor anställs vid Designhögskolan och en vid Arkitekthögskolan. 
Fakultetens dekan är utsedd att vara ordförande för UmArts under perioden 1 januari 2020 till 
och med 31 december 2023.  
 
Utbildningsutbud 
Antalet platser på respektive utbildningsprogram dimensioneras utifrån efterfrågan, söktryck 
och tillgänglig lärarkapacitet. 
  
För att svara mot regeringens satsning på utbyggnad av ingenjörs- och arkitektutbildningar 
fattade fakulteten beslut att höja planeringstalen med 5 platser för civilingenjörsutbildningen, 
och med 8 platser för högskoleingenjörsutbildningen. Vad gäller arkitektprogrammet har vi 
dock minskat antalet nybörjarplatser med 10 hösten 2019 på grund osäker 
bemanningssituation efter en omorganisation vid Arkitekthögskolan. Inför nästa år bör det 
finnas goda förutsättningar att återigen öka antalet platser. Trots höjda planeringstal nås inte 
målen för utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildning 2019. Det beror delvis på 
minskat söktryck (minus 15 % för högskoleingenjörsprogrammen och minus 4 % för 
civilingenjörsprogrammen jämfört med 2018). Dessutom har civilingenjörsprogrammen en 
relativt hög andel avhopp under senare del av utbildningen.  
 
Fakulteten fattade dessutom beslut att höja planeringstalet för basårsutbildningen, från 120 
till 140 platser, inför höstterminen 2019. Förhoppningsvis kommer detta att bidra till fler 
nybörjare på civil- och högskoleingenjörsprogrammen inför höstterminen 2020. 
 
Utbyggnad av vissa utbildningar i enlighet med riksdagens beslut 
Regeringen avsatte särskilda medel i budgeten för 2019 för utbyggnad av bland annat 
ingenjörsutbildning, samhällsbyggnadsutbildning och sommarkurser. 
 
HST-volymen inom civilingenjörsutbildning har ökat med sammanlagt 23 HST år 2019, 
jämfört med 2018. Se tabell 7.1. Uppdelat på respektive satsning har dock volymen inom 
”utbyggnad samhällsbyggnadsutbildningar” minskat med 13 HST, och medan övriga 
civilingenjörsutbildningar (utbyggnad – ingenjörer) ökat med 36 HST. Universitetet uppfyller 
därmed målen enligt regleringsbrevet för den senare av dessa utbyggnader, men inte för den 
första. 
 
Vad gäller högskoleingenjörsutbildning har HST-volymen sammanlagt minskat med en HST 
år 2019 i förhållande till föregående år. Uppdelat på respektive satsning har volymen minskat 
med 7 HST inom ramen för ”utbyggnad samhällsbyggnadsutbildning” och ökat med 6 HST för 
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utbyggnad – ingenjörsutbildning. Därmed uppfylls inte målen som anges i regleringsbrevet för 
utbyggnad av högskoleingenjörsutbildning. Antalet HST för arkitektutbildningen har ökat 
med 19 jämfört med beslutad utbyggnad med 5 HST enligt regleringsbrevet. Universitetet 
uppfyller därmed målen med god marginal enligt regleringsbrevet för denna utbyggnad. 
 
Tabell 7.1. Antal helårsstudenter 2018–2019 för de utbildningar som omfattas av utbyggnader av enligt riksdagens 
beslut. Uppgifter från Fokus. 

 2018 2019 
Civilingenjörsutbildning 
    kv/m (%) 
Varav ingår i utbyggnad samhällsbygge 
    kv/m (%) 
varav ingår i utbyggnad ingenjörer 
    kv/m (%) 

1 181 
30/70 
136 
24/76 
1 045 
31/69 

1204 
32/68 
123 
26/74 
1 081 
33/67 

Högskoleingenjörsutbildning 
    kv/m (%) 
Varav ingår i utbyggnad samhällsbygge 
    kv/m (%) 
varav ingår i utbyggnad ingenjörer 
    kv/m (%) 

283 
16/84 
156 
23/77 
127 
8/92 

282 
16/84 
149 
23/77 
133 
8/92 

Arkitektutbildning 
    kv/m (%) 

227 
61/39 

246 
61/39 

 
 
Sommarkurser 
 
Fakulteten erbjöd sommarkurser under 2019 inom flera ämnesområden, såsom arkitektur, 
datavetenskap, biologi, molekylärbiologi och fysik. Volymen sommarkurser vid fakulteten har 
ökat med 5,5 HST år 2019 jämfört med 2018. Vissa av sommarkurserna är relevanta för att 
studenter ska nå examen snabbare. Exempelvis ges sommarkursen ”Utveckling av mobila 
applikationer, 7,5 hp”, som fristående kurs (med volymen 26 HST 2019), men läses även av 
programstudenter på civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap och interaktion och 
design, vilket ger en möjlighet för dessa studenter att snabbare nå examen. Liksom tidigare år 
anordnar fakulteten inom ramen för ingenjörsutbildning extra undervisning under sommaren 
inom några matematikkurser. Syftet med extraundervisningen är att hjälpa studenter att 
komma ikapp och därigenom öka programgenomströmningen. Den extra 
sommarundervisningen genererar inga extra HST, men den bidrar till att studenterna i högre 
utsträckning kan avlägga ingenjörsexamen på utsatt tid. 
 
Tabell 7. 2. Antal helårsstudenter på sommarkurser 2018–2019. Från Fokus. 

Sommarkurs HSTK  

 2018 2019 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 67,0 72,5 
Total 153,8 181,6 

 
 
Forskningsdatalagring 
Vid fakulteten har ett initialt arbete med forskningsdatalagring påbörjats. Inom KBC-miljön 
och primärt vid Kemiska institutionen har ett pilotprojekt med system för en hantering och 
arkivering av forskningsdata påbörjats. Projektet innehåller flera delar men en digital 
labbdagbok är en central del av projektet. Systemet skall konkret hantera dokumentation och 
hanteringen av materialet samt i förlängningen underlätta arkiveringen. På lång sikt behöver 
också systemet kunna svara upp mot de ökande kraven på tillgängliggörande av datamaterial. 
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Initialt använder cirka 60 forskare systemet men samtliga forskare i miljön kommer erbjudas 
introduktion och tillgång. Fakulteten följer dessutom Umeå universitets fortsatta arbete med 
en handlingsplan för forskningsdatalagring samt bevakar frågan om tillgängliggörande av 
forskningsdata. 
 
Digital salstentamen 
Fakulteten har inte drivit frågan om digital salstentamen utan avvaktar fortsatt utredning på 
central nivå. Styrgruppen för den centrala utredningen beslutade att avbryta upphandling av 
lokal tjänst för digital salstentamen. Skälen till detta var att rektor i juni 2019 beslutade att 
avropa Sunets (Swedish University Computer Network) nationella upphandling av 
lärplattformen Canvas, och att Sunet har initierat en nationell upphandling av system för 
digital salstentamen. En nationell arbetsgrupp bestående av representanter för 14 lärosäten 
arbetar nu med att ta fram ett upphandlingsunderlag för digital salstentamen som utgår från 
Canvas. 
 
Värdegrundsarbetet 
Värdegrundsarbetet har fortsatt på fakultetens institutioner, exempelvis i samband med 
arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Häftet ”Dilemman i vardagen” liksom de 
”bordspratare” som skickats ut har använts flitigt i diskussionerna. Flera representanter från 
fakulteten har deltagit i de utbildningstillfällen av diskussionsledare som anordnats av 
universitetet. 
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8 Ekonomi 
 
8.1  HST-utveckling 
 
Det totala antalet helårsstudenter (HSTK) uppgick 2019 till 3 440 vilket innebär en ökning från 
2018 med 125 HST. Utvecklingen av HSTK mellan år 2015–2019 framgår av figur 8.1.1. Antalet 
helårsprestationer (HPRK) uppgick till 2 907 och bidrar till en prestationsgrad på 84,5 procent 
(86,6 % år 2018). 12 procent av fakultetens studenter studerar på distans- eller 
nätutbildningar.  
 

 
Figur 8.1.1. Antal helårsstudenter 2015–2019. Källa: Fokus. 
 
Antalet helårsstudenter per institution (baserat på kalenderåret 2019) framgår av figur 8.1.2. 
Liksom föregående år är det institutionen för tillämpad fysik och elektronik som är fakultetens 
största institution, sett till antalet helårsstudenter. Institutionen för matematik och 
matematisk statistik är den näst största, följt av Institutionen för datavetenskap. I beräkningen 
ingår helårsstudenter inom ordinarie anslagsfinansiering, inklusive lärarhögskolan. 
Uppdragsutbildning och avgiftsfinansierade studenter ingår ej. 
 

 
Figur 8.1.2. Antal helårsstudenter HSTK per institution 2019. Källa: Fokus. 
 



 54 

24 procent av helårsstudenterna studerade på avancerad nivå vilket är en ökning med 1 
procentenhet jämfört med 2018, se figur 8.1.3.  
 

 
Figur 8.1.3. Andel HSTK på avancerad nivå 2012–2019. Källa: Fokus. 
 
 
8.2 Intäkter, kostnader, resultat och myndighetskapital 
 
8.2.1 Intäkter, kostnader och resultat 
 
Fakultetens samlade ekonomiska resultat 2019 var positivt och uppgick till totalt 10,9 miljoner 
kronor för samtliga verksamheter. Resultatet är 28 miljoner lägre än föregående år. Intäkterna 
uppgick till 1 148 miljoner kronor vilket innebär en ökning från 2018 med 25 miljoner kronor. 
Kostnaderna uppgick till 1 137 miljoner kronor vilket är en ökning från 2018 motsvarande 53 
miljoner kronor. 
 
Tabell 8.2.1. Ekonomisk resultat 2015–2019. Källa: fokus. 

 
 
Inom verksamhetsgren 1, d.v.s. utbildning på grundnivå och avancerad nivå, visar fakulteten 
ett positivt resultat på 15,1 miljoner kronor (år 2018: 13,5 miljoner kronor). Fakultetens totala 
bokförda intäkter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgick till 371 miljoner 
kronor. Intäkterna inom anslagsfinansierad utbildning (VH 10 och 11) står för 98,4 procent av 
de totala intäkterna, vilket framgår av figur 8.2.1. 

2015 2016 2017 2018 2019
3 Verksamhetens intäkter 1 065 651 1 037 725 1 064 134 1 122 447 1 147 502
4 Verksamhetens kostnader -1 046 457 -1 045 477 -1 040 282 -1 083 601 -1 136 594
8 Årets resultat 19 194 -7 752 23 851 38 847 10 908

Resultat (tkr)
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Figur 8.2.1. Fördelning av intäkter per verksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019. Källa: 
Raindance. 
 
Inom verksamhetsgren 2, d.v.s. forskning och utbildning på forskarnivå, visar fakulteten ett 
resultat på -2,8 miljoner kronor (år 2018: 25,2 miljoner kronor). De totala bokförda intäkterna 
uppgick till 749 miljoner kronor. Intäkterna inom anslagsfinansierad forskning och utbildning 
på forskarnivå motsvarar 52 procent av de totala intäkterna medan intäkter inom forskning 
med externa bidrag utgör 44,2 procent och intäkter från forskningsuppdrag 3,9 procent. 
Fördelningen framgår av figur 8.2.2. 
 

 
Figur 8.2.2. Fördelning av intäkter per verksamhet inom forskning och forskarutbildning 2019. Källa: Raindance. 
 
Figur 8.2.3 visar bokförda externa forskningsbidrag och -uppdrag uppdelade per institution 
för åren 2017–2019. Totalt uppgår bokförda externa bidrag och uppdrag till 324 miljoner 
kronor vilket är en ökning från 2018 på 32 miljoner kronor. Mest externa forskningsbidrag 
hade Kemiska institutionen med 75 miljoner kronor. Institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap hade näst mest med närmare 44 miljoner kronor.  
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Figur 8.2.3. Bokförda externa forskningsmedel (bidrag och uppdrag) per institution 2017–2019. Miljoner kronor. 
Källa: Raindance 
 
Kostnaderna ökade för andra året i rad och uppgick 2019 till 1 137 miljoner kronor. Kostnader 
för löner uppgick till 600 miljoner kronor vilket är en ökning med drygt 26 miljoner kronor i 
jämförelse med 2018. Kostnaderna för löner och övriga personalkostnader utgör mer än 
hälften av de totala kostnaderna, motsvarande drygt 54 procent. Kostnader för lokaler uppgår 
till 158 miljoner kronor vilket motsvarar 14 procent. Driftskostnaderna ökar i jämförelse med 
2018 och utgör 17 % av kostnaderna. Fördelningen av kostnader framgår av figur 8.2.4. 
 

 
Figur 8.2.4. Fördelning av kostnader 2019. Källa: Fokus 
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8.2.2 Myndighetskapitalet 
 
Myndighetskapitalet, d.v.s. det balanserade kapitalet och årets kapitalförändring, ökade med 
närmare 39 miljoner kronor och låg vid utgången av 2019 på 317 miljoner kronor totalt för 
fakulteten. Störst är det balanserade kapitalet inom verksamhetsgren 2, forskning och 
forskarutbildning (FO) på ca 231 miljoner kronor 2019. Inom verksamhetsgren 1, utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå (GU) ligger det balanserade kapitalet på 78 miljoner kronor. 
Inom övrig verksamhet uppgår myndighetskapitalet till drygt 7 miljoner. 
 
Figur 8.2.5 visar utvecklingen av det totala myndighetskapitalet på fakulteten mellan 2012 och 
2019. Ökningen sedan 2012 är 161 miljoner kronor. Den största ökningen finns inom 
verksamhetsgren 2. En av huvudorsakerna till att myndighetskapitalen inom forskningen ökar 
2019 är att Företagsforskarskolan flyttades till fakulteten och dess befintliga 
myndighetskapital på ca 30 miljoner kronor fördes över till fakulteten.   För 2019 utgör 
myndighetskapitalet 27,9 procent av kostnaderna. Inom verksamhetsgren 2 utgör det 
balanserade kapitalet 30,8 procent av kostnaderna och inom verksamhetsgren 1 ca 22 procent 
av kostnaderna.  

 

 

Figur 8.2.5. Myndighetskapital 2012–2019, tkr. Källa: Fokus. 

Det råder stora variationer mellan institutionerna men sammanfattningsvis har alla 
institutioner utom Arkitekthögskolan ett positivt myndighetskapital, sett till alla 
verksamhetsgrenar sammantaget. Kemiska institutionen är den institution som har störst 
balanserat kapital, följt av Institutionen för datavetenskap och Institutionen molekylärbiologi. 
Även på fakulteten centralt finns myndighetskapital och det är störst inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. 
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8.3 Lokaler 
 
Lokalkostnaderna, den tredje största kostnadsposten, uppgår till 158 miljoner kronor, en 
ökning med cirka 5 miljoner kronor jämfört med 2018. Den årsförhyrda lokalytan, se figur 
8.3.1, sjunker något i jämförelse med 2018 men ligger på ungefär samma nivå som 2017.  
 

 
Figur 8.3.1. Årsförhyrda lokaler (kvadratmeter) 2007–2019. Källa: Lokalförsörjningen 
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9. Intern och extern kommunikation 
 
Sociala medier 
Fakultetskommunikatörerna har under året arbetat mycket med att sprida nyheter på 
fakultetens Facebooksida och Twitter. I slutet av året återupplivades också fakultetens 
Instagramkonto. 
 
Facebook: 1 870 följare (+11 procent) 
www.facebook.com/teknatumu/ 
Twitter: 326 följare (+9 procent) 
www.twitter.com/TeknatUmu/ 
Instagram: 58 följare 
www.instagram.com/teknatumu/ 
 
Vetenskapsluncher  
Vetenskapsluncher är en populärvetenskaplig föreläsningsserie (alltsedan 2006) på Kafé 
Station som samarrangeras av universitetets fakultetskommunikatörer. Föreläsningarna 
streamas och kan ses på webben live och i efterhand. 
Kommunikationsenheten meddelade i slutet av året att det slutar stödja projektet ekonomiskt. 
Vårens teknat-föreläsare (tema Europa) 
28 februari: Umeå stärker Europas krisberedskap. Per-Erik Johansson, CBRNE 
14 mars: Sociala robotar på frammarsch. Suna Bensch, robotik 
Höstens teknat-föreläsare (utan tema) 
12 september: Allvarliga skämt – humor och normer inom naturvetenskap. Maria Berge, 
utbildningsvetenskap 
26 september: Mellan fakta och myt – hur allvarligt är läget med insekterna på vår planet? 
Natuschka Lee, ekologi 
 
Forskarblogg 
Kommunikationsenheten lade ner Forskarbloggen under hösten 2019. 
Under vårterminen bloggade: 
v.13-14  Judith Sarneel, EMG, om tepåseprojektet 
v.15-16  Helena Nydahl, doktorand i kemi, Företagsforskarskolan, om utbyte i Korea 
v.17-19 Tatyana Sarayera, om Citizen Science 
v.20-21 Lucas och Norman, doktorander Företagsforskarskolan på nätverksträff i  

Pardubice 
 Natuschka Lee, EMG, om läget med våra insekter   
 
Expertsvar:  
Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer ger journalister tips på lämplig forskare 
och hur denne kan nås. Bakom Expertsvar står Vetenskapsrådet i nära samarbete med alla 
universitet och de flesta högskolor, en rad forskningsinstitut och andra forskningsfinansiärer. 
2019: 26 tips (2018: 39 tips) 
 
Pressmeddelanden och nyheter 
I år har ett fortsatt särskilt fokus har lagts på att uppmärksamma forskning och utbildning 
inom artificiell intelligens, AI. I den mån möjligt har också Europafrågor uppmärksammats i 
och med att det varit årets tema vid Umeå universitet. Fakultetens pressmeddelanden 
distribuerades genom tjänsten Newsdesk. 
 
Statistik 
66 pressmeddelanden om forskning vid fakulteten (37 texter översattes till engelska) 
5 pressmeddelanden om utbildning vid fakulteten (2 texter översattes till engelska) 
4 pressmeddelanden om samverkan med det övriga samhället (Teknikåttan, Levande 
frågelådan) 
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17 pressmeddelanden om doktorsavhandlingar (12 texter översattes till engelska). Totalt 
disputerade 30 personer under året. 
Totala antalet pressmeddelanden: 92 stycken 
 
TT-nyheter 
Mest uppmärksammade nyheterna från fakulteten: 
Malariaparasitens sju ömma tår hittade 
Stora klimatutsläpp från sjöar och floder (disputation) 
Få floder i världen strömmar fritt 
Nytt angreppssätt mot tuberkulos 
Skåda total månförmörkelse på Umevatoriet 
 
Artiklar publicerade i universitetets magasin: 
TÄNK: Malariaparasitens sju ömma tår hittade 
AKTUM: Curiosum – universitetets nya science centre och maker space 
 
Julartikel: 
Årets julartikel hette ”Dofter ger känslomässiga band till julen”. I artikeln intervjuades 
professor Mattias Alenius som forskar om luktsinnet. Vetenskapsrådet tog in artikeln i sitt 
julnyhetsbrev på forskning.se 
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Bilaga 1. Nyckeltal fakultet 

 

Bilaga 1
Nyckeltal Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2015 2016 2017 2018 2019
Organisation 
Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 1 065 651 1 037 725 1 064 134 1 122 447 1 147 502

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 339 541 336 777 341 994 353 223 370 537

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 99% 99% 99% 99% 98%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 1% 1% 1% 1% 2%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 695 882 669 074 693 230 740 793 749 345

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 51% 51% 52% 51% 52%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 49% 49% 48% 49% 48%

       Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97) 30 227 31 874 28 909 28 431 27 620

         - varav andel anslag (%) 0%

         - varav andel försäljningsintäkter (%) 100% 100% 100% 100% 100%

         - varav andel övriga intäkter (%) 0% 0% 0% 0% 0%

Kostnader totalt (tkr) -1 046 457 -1 045 477 -1 040 282 -1 083 601 -1 136 594

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 55% 54% 54% 53% 53%

       - varav andel lokalkostnader (%) 13% 14% 14% 14% 14%

       - varav andel driftskostnader (%) 17% 17% 16% 16% 18%

       - varav andel övriga kostnader (%) 15% 15% 16% 16% 15%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 335 109 368 242 393 398 405 366 431 115

       Myndighetskapital (tkr) 214 471 209 285 233 136 278 084 316 854

       - Varav årets kapitalförändring 19 194 -7 752 23 851 38 847 10 908

       - Varav balanserat kapital 195 276 217 037 209 285 239 238 305 946

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  20% 20% 22% 26% 28%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 120 638 158 957 160 262 127 282 114 260

Andel extern finansiering (%) 39% 38% 37% 38% 38%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Antal helårsstudenter 3 363 3 295 3 326 3 319 3 440

         - varav Lärarhögskolan 7% 9% 10% 0% 11%

         - varav andel kvinnor (%) 39,7% 39,3% 39,9% 41,2% 42,2%

         - varav andel män (%) 60,3% 60,7% 60,1% 58,8% 57,8%

         - varav andel program (%) 81% 81% 80% 80% 80%

         - varav andel avancerad nivå (%) 22% 22% 23% 23% 24%

         - varav andel distans/nät (%) 12% 11% 12% 13% 12%

Antal helårsprestationer 2 915 2 797 2 761 2 875 2 907

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 49 56 45 49 48

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 147 139 154 152 156

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 41 42 25 31 32

Prestationsgrad (%) 47 47 42 42 84%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 26 35 36 42 55

         - varav andel kvinnor (%) 38% 40% 39% 50% 53%

         - varav andel män (%) 62% 60% 61% 50% 47%

Antal aktiva doktorander 293 268 240 218 209

         - varav andel kvinnor (%) 42% 43% 41% 38% 40%

         - varav andel män (%) 58% 57% 59% 62% 60%

Antal doktorsexamina 50 48 46 40 33

         - varav andel kvinnor (%) 44% 46% 50% 45% 36%

         - varav andel män (%) 56% 54% 50% 55% 64%

Antal licentiatexamina 8 8 1 7 3

         - varav andel kvinnor (%) 25% 38% 29% 67%

         - varav andel män (%) 75% 63% 100% 71% 33%

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 306 000 323 000 302 000 287 800 320 000

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 313 290 285 305 289

Personal 
Antal anställda (individer) 992 939 902 924 913

Antal anställda (årsarbetskrafter) 873 839 808 839 828

         - varav andel kvinnor (%) 38% 37% 35% 36% 38%

         - varav andel män (%) 62% 63% 65% 64% 62%

       Varav andel lärare/forskare 37% 40% 40% 40% 41%

         - varav andel män (%) 73% 74% 75% 72% 71%

       Varav andel professorer 9% 9% 10% 10% 10%

         - varav andel kvinnor (%) 23% 24% 25% 25% 24%

         - varav andel män (%) 77% 76% 75% 75% 76%

       Varav andel disputerade lärare 78% 79% 80% 82% 85%

         - varav andel kvinnor (%) 25% 25% 26% 28% 29%

         - varav andel män (%) 75% 75% 74% 72% 71%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 167 195

         - varav andel anställda postdoktorer 37% 35%

         - varav andel anknutna postdoktorer 63% 65%
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Bilaga 2
Nyckeltal 2019 för institutioner vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 

EMG Fysbot Molbio Design Fysik TFE

Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 136 694 80 640 68 175 57 018 95 092 102 880

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 35 846 6 165 17 024 47 907 28 449 63 179

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 100% 100% 100% 95% 100% 100%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 4% 0% 0%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 100 848 74 475 51 151 9 111 66 644 39 702

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 58% 48% 54% 70% 47% 64%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 42% 52% 46% 30% 53% 36%

       Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97) 
         - varav andel anslag (%) 

         - varav andel försäljningsintäkter (%) 

         - varav andel övriga intäkter (%) 

Kostnader totalt (tkr) -129 936 -80 042 -65 099 -52 020 -99 357 -101 917

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 54% 48% 53% 45% 56% 57%

       - varav andel lokalkostnader (%) 13% 13% 14% 27% 15% 15%

       - varav andel driftskostnader (%) 14% 24% 21% 13% 10% 9%

       - varav andel övriga kostnader (%) 18% 16% 12% 16% 19% 19%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 48 936 22 820 49 678 10 210 17 206 34 529

       Myndighetskapital (tkr) 34 785 17 282 33 342 9 668 6 740 28 472

       - Varav årets kapitalförändring 6 758 598 3 076 4 999 -4 265 963

       - Varav balanserat kapital 28 027 16 685 30 266 4 669 11 005 27 509

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  27% 22% 51% 19% 7% 28%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 14 151 5 538 16 336 542 10 466 6 057

Andel extern finansiering (%) 32% 50% 38% 10% 37% 18%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Antal helårsstudenter 314 42 169 183 266 623

         - varav Lärarhögskolan 5% 5% 2% 0%

         - varav andel kvinnor (%) 59,0% 56,1% 64,7% 46,3% 26,2% 23,8%

         - varav andel män (%) 41,0% 43,9% 35,3% 53,7% 73,8% 76,2%

         - varav andel program (%) 62% 71% 71% 73% 75% 71%

         - varav andel avancerad nivå (%) 15% 69% 28% 36% 32% 15%

         - varav andel distans/nät (%) 19% 0% 20% 0% 1% 26%

Antal helårsprestationer 263 44 144 179 229 494

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 1 4 6 15 3 4

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 10 2 37 10 47 4

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 1 0 0 0 6 5

Prestationsgrad (%) 84% 105% 86% 98% 85% 79%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 5 8 1 8 3

         - varav andel kvinnor (%) 60% 63% 100% 38% 33%

         - varav andel män (%) 40% 38% 63% 67%

Antal aktiva doktorander 30 18 10 4 39 16

         - varav andel kvinnor (%) 57% 50% 40% 50% 18% 31%

         - varav andel män (%) 43% 50% 60% 50% 82% 69%

Antal doktorsexamina 33 33 33 33 33 33

         - varav andel kvinnor (%) 36% 36% 36% 36% 36% 36%

         - varav andel män (%) 64% 64% 64% 64% 64% 64%

Antal licentiatexamina 3 3 3 3 3 3

         - varav andel kvinnor (%) 67% 67% 67% 67% 67% 67%

         - varav andel män (%) 33% 33% 33% 33% 33% 33%

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 46 26 10 0 31 17

Personal 
Antal anställda (individer) 102 63 43 40 88 88

Antal anställda (årsarbetskrafter) 101 59 42 32 80 77

         - varav andel kvinnor (%) 43% 53% 50% 43% 22% 22%

         - varav andel män (%) 57% 47% 50% 57% 78% 78%

       Varav andel lärare/forskare 38% 33% 40% 57% 35% 67%

         - varav andel kvinnor (%) 35% 54% 52% 35% 13% 14%

         - varav andel män (%) 65% 46% 48% 65% 87% 86%

       Varav andel professorer 10% 10% 24% 5% 9% 9%

         - varav andel kvinnor (%) 34% 46% 50% 25%

         - varav andel män (%) 66% 54% 50% 75% 100% 100%

       Varav andel disputerade lärare 97% 100% 100% 40% 97% 75%

         - varav andel kvinnor (%) 33% 54% 52% 25% 13% 19%

         - varav andel män (%) 67% 46% 48% 75% 87% 81%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 22 44 6 2 26 9

         - varav andel anställda postdoktorer 27% 16% 100% 50% 31% 44%

         - varav andel anknutna postdoktorer 73% 84% 50% 69% 56%
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Nyckeltal 2019 för institutioner vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kemi Datavet MaMS NMD Arkitekt

Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 234 927 104 305 77 941 43 275 43 539

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 22 035 38 642 42 519 20 599 38 656

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 99% 92% 100% 100% 100%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 1% 8% 0% 0%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 185 386 65 663 35 421 22 675 4 883

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 53% 29% 58% 84% 97%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 47% 71% 42% 16% 3%

       Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97) 27 507

         - varav andel anslag (%) 

         - varav andel försäljningsintäkter (%) 100%

         - varav andel övriga intäkter (%) 0%

Kostnader totalt (tkr) -249 213 -100 297 -76 998 -44 480 -44 498

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 47% 60% 61% 65% 53%

       - varav andel lokalkostnader (%) 12% 10% 10% 10% 22%

       - varav andel driftskostnader (%) 24% 16% 11% 11% 9%

       - varav andel övriga kostnader (%) 18% 13% 18% 14% 17%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 78 149 32 617 20 604 28 474 -2 310

       Myndighetskapital (tkr) 50 211 35 029 20 031 23 849 -3 368

       - Varav årets kapitalförändring -14 286 4 007 943 -1 206 -959

       - Varav balanserat kapital 64 497 31 021 19 088 25 055 -2 408

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  20% 35% 26% 54% -8%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 27 937 -2 412 573 4 625 1 058

Andel extern finansiering (%) 53% 47% 22% 16% 1%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Antal helårsstudenter 177 428 477 316 281

         - varav Lärarhögskolan 3% 0% 8% 100%

         - varav andel kvinnor (%) 62,9% 19,8% 32,2% 76,2% 60,8%

         - varav andel män (%) 37,1% 80,2% 67,8% 23,8% 39,2%

         - varav andel program (%) 75% 79% 89% 95% 92%

         - varav andel avancerad nivå (%) 32% 18% 19% 46% 27%

         - varav andel distans/nät (%) 24% 9% 0% 25% 0%

Antal helårsprestationer 142 334 380 300 272

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 5 6 1 0 5

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 17 11 4 0 14

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 1 4 11 0 4

Prestationsgrad (%) 80% 78% 80% 95% 96%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 20 9 1

         - varav andel kvinnor (%) 55% 44% 100%

         - varav andel män (%) 45% 56%

Antal aktiva doktorander 50 27 15

         - varav andel kvinnor (%) 48% 41% 33%

         - varav andel män (%) 52% 59% 67%

Antal doktorsexamina 33 33 33 33 33

         - varav andel kvinnor (%) 36% 36% 36% 36% 36%

         - varav andel män (%) 64% 64% 64% 64% 64%

Antal licentiatexamina 3 3 3 3 3

         - varav andel kvinnor (%) 67% 67% 67% 67% 67%

         - varav andel män (%) 33% 33% 33% 33% 33%

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 80 23 39 14 3

Personal 
Antal anställda (individer) 185 104 75 43 27

Antal anställda (årsarbetskrafter) 169 96 60 38 26

         - varav andel kvinnor (%) 40% 28% 27% 61% 43%

         - varav andel män (%) 60% 72% 73% 39% 57%

       Varav andel lärare/forskare 29% 41% 59% 70% 60%

         - varav andel kvinnor (%) 29% 22% 11% 59% 35%

         - varav andel män (%) 71% 78% 89% 41% 65%

       Varav andel professorer 11% 11% 8% 8% 8%

         - varav andel kvinnor (%) 16% 19% 20% 33% 45%

         - varav andel män (%) 84% 81% 80% 67% 55%

       Varav andel disputerade lärare 100% 84% 97% 87% 35%

         - varav andel kvinnor (%) 29% 24% 12% 61% 30%

         - varav andel män (%) 71% 76% 88% 39% 70%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 59 19 5 4

         - varav andel anställda postdoktorer 34% 47% 60% 100%

         - varav andel anknutna postdoktorer 66% 53% 40%


