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Förkortningslista 

AI = Artificiell intelligens 
AMO = Arbetsmiljöombud 
APT = Arbetsplatsträffar 
BUL = biträdande universitetslektorat 
CIRC = Climate impacts research centre  
CMTF = Centrum för medicinsk teknik och fysik 
CO-OP = Co-operative education 
FFT = Fakultetsfinansierad forskningstid 
FSG = Fakultetens samverkansgrupp (fakultetsnivån) 
HPC2N = Högpresterande beräkningscentrum Norr 
HPR = Helårsprestationer 
HPRK = Helårsprestationer kalenderår 
HR = Human resources 
HST = Helårsstudenter 
HSTK = Helårsstudenter kalenderår 
ISP = Individuell studieplan 
KAW = Knut och Alice Wallebergs stiftelse 
LEQ = Learning experience questionnaire 
LIV = Lika villkorshandläggare 
LSG = Lokal samverkansgrupp (Institutionsnivån) 
NTK = Umeå naturvetar- och teknologkår 
NyA = Antagningsprogram för högskolan 
PA = Programansvarig 
SACO = Sveriges akademikers centralorganisation 
SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete 
SCB = Statistiska centralbyrån 
SLU = Sveriges lantbruksuniversitet 
SUHF = Sveriges universitets- och högskoleförbund 
UHR = Universitets- och högskolerådet 
UKÄ = Universitetskanslersämbetet 
UMF = Umeå marina forskningscentrum 
Umu = Umeå universitet 
UPSC = Umeå plant science centre 
UPL = Universitetspedagogik och lärandestöd 
VB = Verksamhetsberättelse 
VH = Verksamhetsområde 
VP = Verksamhetsplan 
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. Inledning 
Verksamhetsåret 2021 var liksom år 2020 ett annorlunda år. Coronapandemin fortsatte att 
förändra vardagen och arbetssituationen för alla anställda. Distansarbete med digital 
undervisning och digitala möten fortsatte i stor omfattning, även om vi återgick till 
campusundervisning från och med höstterminen och vi under en tid också delvis hann återgå 
till arbete på plats. Förändringarna har varit på gott och ont, och för många har de inneburit 
en väsentligt ökad arbetsbelastning. 

Inom utbildning såg vi under året en relativt oförändrad tillströmning till våra 
utbildningsprogram, även om antalet registrerade nybörjare minskade något från 2020. 
Antalet förstahandssökande ökade dock till en ny toppnivå på drygt 1500. Andelen kvinnor 
bland nybörjarna gick ner något och ligger på knappt 40 procent. Här är dock spridningen 
mycket stor mellan olika program. Inom forskarutbildningen gick antalet nyantagna ner 
ganska kraftigt från 52 år 2020 till 40 år 2021. Andelen kvinnor bland de nyantagna var 45 
procent. 

Antalet anställningar vid fakulteten ökade under året från 983 till 1005. Universitetslektorer 
och teknisk personal var de kategorier som ökade mest. Adjunkter och anställda postdoktorer 
minskade mest. Under år 2020 utlystes brett fem sexåriga anställningar som biträdande 
universitetslektor (BUL). Utlysningarna lockade hela 527 sökande! Anställningarna är nu 
tillsatta. Under år 2021 utlystes ett nytt paket av fem sexåriga biträdande universitetslektorat. 
Dessvärre fortsätter andelen kvinnor bland fakultetens professorer att minska och utgör nu 
endast 21 procent (26 procent år 2019).  

Fakulteten gjorde under året ett negativt ekonomiskt resultat på 9,7 miljoner kronor. 
Intäkterna uppgick till 1 204 miljoner kronor, en ökning med 58,4 miljoner kronor från år 
2020. Erhållna externa bidrag ökade med 5 procent från år 2020 till 327 miljoner kronor. 
Erhållna bidrag från såväl Vetenskapsrådet (78,5 miljoner kronor) som Wallenbergstiftelserna 
(35,1 miljoner kronor) och Formas (27,4 miljoner kronor) ökade. Antalet unika publikationer 
och författarfraktioner ökade trots att det finns en viss eftersläpning av inrapportering av data, 
vilket talar för att vi kan förutse en ännu större ökning.  
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2. Analys av resultat och bedömning av 
måluppfyllelse 

2.1 Det goda och effektiva universitetet 

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

Alla institutioner jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Fakulteten ger utbildning 
till prefekter/chefer, HR-personal, arbetsmiljöombud (AMO) och lika villkorsföreträdare 
(LIV) och genomför seminarier och nätverksträffar med AMO, LIV och fakultetens 
arbetsmiljögrupp dit också huvudarbetsmiljöombudet bjuds in.  

Arbetsmiljögruppen och fakultetens ledningsgrupp träffas två gånger per termin för att 
diskutera aktivitetsplan, identifiera aktiviteter och gå igenom institutionernas 
arbetsmiljöplaner. 

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

Fakulteten utlyste år 2020 i ett brett paket fem anställningar som biträdande lektor. 
Utlysningen lockade 527 sökande, varav 141 kvinnor, och samtliga anställningarna är nu 
tillsatta. 19 sökande kallades till intervju, varav åtta kvinnor. Även 2021 utlyste fakulteten i ett 
nytt paket fem anställningar som biträdande universitetslektor. Vid sista ansökningsdag hade 
utlysningen lockat 261 sökande, varav 59 kvinnor.  

Rutinerna i det digitala ansökningssystemet Varbi har utvecklats för att underlätta för såväl 
sökande som sakkunniga:  alla ska skriva enligt en viss ordning och med en viss begränsning. 
På fakultetens Aurora-sida finns tydliga rutiner och mallar för institutionerna om hur man 
utlyser läraranställningar samlade på ett ställe. När en institution anhåller hos dekan om att få 
utlysa en läraranställning ska anhållan innehålla information om sökandesituationen.  

År 2022 var andelen kvinnor bland nyanställda professorer 20 procent.  

Antalet förstahandsansökningar till fakultetens utbildningsprogram fortsätter att öka. 

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

Aktiviteten att minska klimatavtrycket genom att minska resandet har per automatik, på grund 
av coronapandemin, fått åtminstone tillfälligt ett kraftigt fall framåt. Utmaningen framöver 
blir att fortsätta på inslaget spår även då pandemin är över. Att ta tillvara den utveckling och 
vana av digitala möten som pandemin skapat kan vara värdefullt.  

På institutionsnivå finns en god medvetenhet om hållbarhet och klimattänkande och vid 
samtliga institutioner bedrivs aktiviteter i syfte att minska klimatavtrycket. Det finns 
exempelvis grupper som arbetar med klimatfrågor och som verkar för en minskad förbrukning 
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av plast. Andra institutioner har tagit fram policys för miljö och resor samt för inköp. I enlighet 
med universitetets resepolicy uppmanar institutionsledningar till att inte resa mer än 
nödvändigt och att i första hand välja tåg. Hållbarhet är ett levande inslag i både kurser och i 
arbetet som bedrivs av institutionernas kommittéer. Vid någon institution har man utsett 
hållbarhetsambassadörer som verkar för att öka hållbarhetsinslag i utbildningen medan andra 
aktivt väljer miljövänliga material och förbrukningsartiklar till praktiska 
undervisningsmoment. Att välja vegetariska måltidsalternativ vid personaldagar, att återvinna 
avfall och att erbjuda ekologiskt kaffe i kaffemaskinerna är andra bidrag. 

2.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

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

Under året har en arbetsgrupp arbetat med att förbättra processen kring kursutvärderingar 
samt deras tillgängliggörande och arkivering. En handläggningsordning för kursutvärderingar 
är under färdigställande och kommer att gå ut på remiss till institutionerna under våren 2022. 

Basåret är en viktig del av fakultetens strategi för breddad rekrytering. De studenter som 
antogs till basårsutbildning hösten 2021 ges möjligheten till garantiplatser även till program 
vid den Medicinska fakulteten, utöver de program som erbjuds vid den Teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten. Som en följd av regeringssatsningen har antalet studenter på 
basåret ökat.  

Fakultetens årliga lärardag genomfördes 2021 i digitalt format och hade teman kopplade till 
distans- och hybridundervisning.  

Under året har en utredning kring masterprogrammen genomförts. Bland annat adresserades 
programmens administrativa aspekter, programansvarigas arbetsuppgifter, studievägledning, 
samt säkerställande av måluppfyllnad. En uppföljande utredning har startats 2022 för att 
fortsätta arbetet med de frågeställningar som identifierades. 

Två workshops om pedagogisk meritering anordnades för fakultetens lärare med närmare 30 
deltagare. Under 2021 blev sju lärare utnämnda till meriterade lärare, och en lärare blev 
utnämnd till excellent lärare. 

Definitioner av ingenjörsprogrammens teknikområden reviderades under 2021 och är 
synliggjorda i de reviderade utbildningsplanerna. 

Under året har fakulteten påbörjat en översyn av fördelningsmodellen för utbildningsanslaget 
(RUGA-utredningen). Beslut om reviderad fördelningsmodell kommer att tas under våren 
2022.  

Mål 5: Fakultetens utbildningar har hög genomströmning och hög kvalitet 

Fakulteten stöder institutionerna i arbetet med att utveckla och ta tillvara existerande goda 
lärmiljöer för att studenter och lärare enkelt ska kunna mötas och lära av varandra. Under året 
har fakulteten utlyst och fördelat 3,7 miljoner till institutionerna för utrustning i utbildning, i 
syfte att stödja arbetet med att utveckla goda lärmiljöer. 
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Medel har tilldelats Institutionen för matematik och matematisk statistik för pedagogiska 
utvecklingsinsatser i syfte att öka genomströmningen på inledande matematikkurser, ett stöd 
för studenter från studieovana miljöer.   

Fakulteten analyserar och kommunicerar retentionen på nybörjarprogram samt hur den 
relaterar till uttagande av examina. Siffror på retention och utfärdade examina togs fram för 
respektive program och distribuerades till programansvariga som underlag inför årets arbete 
med programmens verksamhetsberättelse/verksamhetsplan (VB/VP). 

Vidare har strategiska medel tilldelats institutionerna för anställning av amanuenser. Det har 
lett till att flera institutioner som tidigare inte haft amanuenser nu prövat, med positivt 
resultat. 

2.3 Forskning 

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

Fakultetens forskningskommitté har under året arbetat med ett förslag till kvalitetssystem för 
forskning vid fakulteten. Ambitionen har varit att beskriva de program och aktiviteter som 
syftar till att upprätthålla och vidareutveckla god kvalitet inom fakultetens 
forskningsverksamhet. Arbetet har utgått från det ramverk för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av forskning som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har 
tagit fram. Tanken har varit att det ska kunna ingå som en komponent i universitetets 
gemensamma kvalitetssäkringssystem för forskning som parallellt är under uppbyggnad. 

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

Inom programmet för medeldyr utrustning utlyser fakulteten varje termin en resurs för inköp 
av infrastruktur i prisintervallet 250–4 000 tkr. Utlysningen riktar sig direkt till fakultetens 
forskare och sedan starten 2014 har 71 ansökningar beviljats till en sammanlagd kostnad av 
cirka 41 miljoner kronor. Under året har fakulteten, efter Forskningskommitténs yttrande, 
också gett sitt stöd till en ansökan som inte rymdes inom ramarna för medeldyr utrustning. 
Stödet gällde delfinansiering för att ersätta en äldre XPS-plattform med en ny utrustning av 
samma slag. Fakulteten har en infrastrukturgrupp bestående av ordförande i 
Forskningskommittén, fakultetens dekan och en institutionsrepresentant. Gruppen har det 
övergripande ansvaret att samordna och utveckla fakultetens infrastruktur.  

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

Fakulteten arbetar långsiktigt med strategisk kompetensförsörjning inom forskningsområdet. 
Under året har fakulteten anställt två nya biträdande universitetslektorer inom ett nyligen 
startat program för breda meriteringsanställningar. Fakulteten har under året också startat ett 
program som vänder sig till nyrekryterade forskare med syftet att ge en orientering i att söka 
forskningsmedel nationellt och internationellt. Programmet har följts av ett tjugotal deltagare 
och fyra av dem har under året erhållit etableringsbidrag från Vetenskapsrådet (VR). 
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2.4 Utbildning på forskarnivå 

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

Under året genomförde fakulteten en handledardag på temat svårigheter grundade i olikheter 
i kommunikationsstil och -behov eller förväntningar. Fakultetens doktoranddag blev 
emellertid uppskjuten till februari 2022 på grund av pandemin. 

Institutionernas doktorandkollektiv har utsett kontaktpersoner som fungerar som en länk 
mellan respektive doktorandgrupp, fakulteten och Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK). 

Mål 10. Alla doktorer utbildade vid fakulteten är attraktiva på arbetsmarknaden 

Under 2021 har fakulteten erbjudit forskarutbildningskurserna Strategisk karriärutveckling 
samt Innovation och nyttiggörande. Kurserna inrättades år 2020 och gick under 2021 för 
andra gången. 

Fakulteten har utverkat en modell för skapande och upprätthållande av en alumndatabas. 
Alumndatabasen är emellertid ännu i sin linda och själva utformningen av 
alumnverksamheten är en utvecklingsfråga. Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
har planerat en karriärdag för doktorander, med inbjudna alumner. Evenemanget fick 
emellertid ställas in på grund av pandemin. 

Mål 11. Fakultetens samtliga institutioner har en forskarutbildning av hög kvalitet 

Under 2021 genomfördes fakultetens Introduktionskurs för nyantagna doktorander för första 
gången. Kursen syftar till att introducera nya doktorander till rollen som doktorand, regler och 
riktlinjer de behöver känna till beträffande forskarutbildningen, det svenska 
socialförsäkringssystemet samt till vilka personer och organisationer de kan vända sig till med 
funderingar. Introduktionskursen är obligatorisk och ges två gånger per år tills vidare. 

Under 2021 har fakulteten aktivt deltagit i diskussioner om och utvärderingar av nya digitala 
system för uppföljning av individuella studieplaner (ISP). Översynen har genomförts på 
central nivå parallellt med färdigställandet av fakultetens egen behovsinventering av vilka 
önskemål och behov verksamheten har beträffande webbaserad individuell studieplan.  

2.5 Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 

I syfte att nå universitetets målsättning att i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga 
resurser till att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet, har universitetsstyrelsen 
beslutat att fastställa inriktning och omfattning för insatser kopplade visionen. Satsningen 
omfattar 315 miljoner kronor under perioden 2021–2025 där den Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten erhåller medel inom tre insatsområden; Stärkt kompetensförsörjning, Förstärkning 
av utbildning samt Karriärtjänster (finansiering med start 2022) och fakultetsnämnden har 
beslutat om de ingående satsningarna.  
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2.5.1 Stärkt kompetensförsörjning  

Fakulteten påbörjade 2020 sitt omfattande program för återkommande breda utlysningar av 
biträdande universitetslektorat (BUL). Satsningen är en huvudkomponent i fakultetens 
strategi för förnyelse och stärkt kompetensförsörjning. I den första utlysningsomgången, BUL 
1, har fem anställningar som biträdande universitetslektor tillsatts och samtliga har påbörjat 
sin anställning. Två började under 2021 (Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
samt Institutionen för fysik) och tre börjar i januari/februari 2022 (Två vid Kemiska 
institutionen och en vid Institutionen för matematik och matematisk statistik). Två av fem är 
kvinnor. Fakulteten garanterar 75 procent forskning under sex år och till varje anställning 
följer ett startbidrag på 600 tkr. Utöver detta har vissa individuella överenskommelser 
upprättats gällande exempelvis utrustning eller postdoktorsfinansiering.  

Utlysningstiden för utlysning nummer två, BUL 2, avslutades i mitten av februari 2022. 
Ytterligare fem biträdande universitetslektorer ska anställas och förhoppningen är att de är på 
plats omkring årsskiftet 2022–2023. Totalt förväntas satsningen för dessa tio anställningar 
uppgå till minst 70 miljoner kronor (eventuella individuella överenskommelser i BUL 2 ej 
inräknade) och utöver finansiering via Stärkt kompetensförsörjning ska medel från både 
Karriärtjänster 2022–2025 (del av Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning) och 
Forskningssatsningen 2020–2024 bidra till samfinansieringen av satsningen. 

Per oktober 2020 hade fakulteten fyra årsarbetare med anställning som biträdande 
universitetslektor och vid motsvarande tid 2021 hade antalet ökat till 6,46 årsarbetare1. 
Andelen biträdande universitetslektorer av forskande och undervisande personal ökar från 0,8 
procent till 1,3 procent.  

2.5.2 Förstärkning av utbildning 

Inom insatsområdet Förstärkning av utbildning pågår två olika satsningar. Den första gäller 
ett program för att stärka och förbättra tillgången på utrustning i undervisningen. Fakultetens 
utbildningar nyttjar i varierad grad olika typer av utrustning och infrastruktur och i vissa 
avseenden är förnyelse och underhåll eftersatt. Fakulteten har från och med 2021 för avsikt att 
årligen avsätta medel för utlysning av utrustning i undervisning. Syftet med satsningen är att 
erbjuda studenter som läser vid våra utbildningar utrustning av god kvalitet. Den första 
omgången var översökt vilket tyder på att det finns ett stort uppdämt behov.  Totalt beviljades 
finansiering för utrustning motsvarande 3,7 miljoner kronor under 2021. 

Den andra satsningen gäller amanuenser i utbildningen. Några av fakultetens institutioner har 
historisk använt sig av amanuenser i utbildningen med gott resultat. Ett ökat antal amanuenser 
inom fler utbildningsprogram förväntas leda till en ökad kvalitet och förbättrad 
genomströmning. Fakulteten fördelade år 2021 drygt 700 tkr till institutionerna för detta 
ändamål.   

 

1 Årsredovisning 2021 för Umeå universitet, Fokus. 
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3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

3.1 Händelser och priser 

Januari 
Datavetaren Adna Bliek vann i hård konkurrens Women’s STEM Award inom AI för sin 
masteruppsats som hon skrivit vid Umeå universitet, handledd av Suna Bensch och Thomas 
Hellström vid Institutionen för datavetenskap. Hon är nu doktorand vid Erlangen-Nuernbergs 
universitet i Tyskland och forskar om hur man kan förbättra interaktionen mellan människa 
och robot. 

Februari 
James Benedict Brown, universitetslektor vid Arkitekthögskolan belönades med fakultetens 
pedagogiska pris 2021. Han fick priset bland annat för sitt engagemang i att utveckla de fem 
kurser i arkitekturhistoria han ansvarar för, samt för att hur han under pandemin anpassat 
undervisningen till digital form genom inspelade föreläsningar utomhus, liveseminarier och 
livehandledning. 

Mars 
Med start i mitten av februari marknadsfördes en stor del av utbildningsprogrammen med 
korta filmer på Instagram. I mitten av mars startade marknadsföringen på Facebook, också 
där med korta filmer, men också med länkar till intervjuer med studenter och alumner. Under 
2021 producerades med hjälp av Inhousebyrån flera nya filmer om fakultetens program, bland 
annat om Kandidatprogrammet i life science och Civilingenjörsprogrammet i teknisk 
datavetenskap. 

Maj 
Självkörande taxibåtar och en smakbox för ätbara insekter var några av de projekt som visades 
när Designhögskolans studenter visade sina examensprojekt, för andra året i rad helt digitalt. 
Covid-19 har till stor del tvingat studenterna att hålla sig borta från skolans designstudior och 
verkstäder, vilket gjort att många projekt inkluderar digitala lösningar, men också visar 
starkare koppling till hållbarhet och miljöpåverkan. 

Juli 
Professor Teresa Frisan vid Institutionen för molekylärbiologi tilldelades Umeå naturvetar- 
och teknologkårs, NTK, pedagogiska pris 2021. Det är studenternas pris till en lärare som 
utmärker sig bland andra, och som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för att få studenterna 
intresserade och engagerade i sina studier. 

September 
De senaste åren har fakulteten satsat på att anställa fler amanuenser i syfte att öka kvaliteten i 
utbildningarna. Att hjälpa till och lära andra det man själv lärt sig, det är en av uppgifterna för 
de studenter som är amanuenser vid sina av sina egna studier. På köpet innebär det personlig 
utveckling och viktiga erfarenheter inför arbetslivet.  
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Fyra nyrekryterade universitetslektorer från fyra olika länder stärker den akademiska miljön 
vid Arkitekthögskolan, både inom forskning och undervisning. Deras forskning spänner över 
ett brett fält från hantering av översvämning i städer till bostäder på 1900-talet, arkitektoniska 
ritningar och återbruk av industriområden. Alla började sina anställningar under det krävande 
pandemiåret. 

Oktober 
Yrkesverksamma som är intresserade av hur AI fungerar erbjuds flera avgiftsfria kurser vid 
Institutionen för datavetenskap. Kurserna är framtagna inom ramen för AI Competence for 
Sweden, en nationell satsning för att öka kompetensen inom AI i Sverige. 

För sjätte året i rad erövrade Designhögskolan vid Umeå universitet förstaplatsen på Red Dot 
Design Ranking som listar designutbildningar i Europa och Amerika. Rankningen baseras på 
de designprojekt som skolans studenter skapat under de senaste fem åren. 

November 
Daniel Nilsson fick Lilla Polhemspriset för sitt examensarbete på Civilingenjörsprogrammet i 
teknisk fysik. Hans projekt handlade om att designa och utveckla en avancerad multifacetterad 
optisk pincett för att möjliggöra studier på biologiska system. Daniel som nu är doktorand i 
universitetslektor Magnus Anderssons forskargrupp i fysik fortsätter att forska om optiska 
pincetter. 

Under kursen Omställning till ett hållbart samhälle utmanades studenter på 
masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling universitetets 
arbete med hållbarhet. Nio studenter från nio olika länder läser programmet, vilket innebär 
att många olika aspekter på hållbarhet kommer fram i diskussioner och projektarbeten. 

3.2 Studenttillströmning, retention och examina 

Sökande 

Antalet förstahandssökande till fakultetens utbildningar fortsatte att öka, se figur 1. Den 
långsiktiga trenden är tydlig med en nivå på cirka 800 vid millennieskiftet och dagens nivå på 
cirka 1 500 förstahandssökande. Det finns många orsaker till denna ökning, exempelvis ett 
ökat intresse för teknik och naturvetenskap, men en trolig orsak är också att fakulteten har 
startat ett antal nya efterfrågade utbildningsprogram under perioden 2000–2021 såsom 
exempelvis Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och Arkitektprogrammet. Ett 
antal program, främst tvååriga högskoleprogram, har i stället inte utlysts eller lagts ner, men 
effekten av detta har uppenbarligen haft en mindre betydelse. 
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Figur 1. Totalt antal förstahandssökande till fakultetens nybörjarutbildning åren 2000–2021 (exklusive 
industridesign2, basår och master). Källa: NyA. 

Sett till olika programområden har civilingenjörsutbildningen det största antalet 
förstahandssökande, se figur 2. De flesta programområden har haft en positiv trend de senaste 
åren. Högskoleingenjörsutbildningen och den tvååriga högskoleutbildningen har dock legat i 
huvudsak stilla. 

 

2 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 2. Antal förstahandssökande till fakultetens utbildningar perioden 2000–2021. Från och med 2006 
inkluderar siffrorna sökande från Basåret3. Kandidatprogram i figuren utgör före år 2007 nybörjarprogram på såväl 
kandidat- som magisternivå. Efter 2007 (Bolognareformen) innehåller den linjen enbart kandidatprogram. Källa: 
NyA. 

Antalet förstahandssökande 2021 till Basåret var i stort sett oförändrat jämfört med 2020, se 
figur 3. 

 

3 Efter år 2006 söker basårsstudenter via central antagning till våra utbildningsprogram, inte lokal antagning.  
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Figur 3. Antal förstahandssökande till Basåret under åren 2000 – 2021. Källa: NyA. 

Registrerade nybörjare 

Med nybörjare avses studenter som påbörjar något av våra nybörjarprogram, det vill säga 
basåret, master- eller magisterprogram ingår inte. Antalet registrerade nybörjare på 
fakultetens nybörjarprogram för perioden 1997–2021 framgår av figur 4. De senaste tio åren 
har antalet registrerade nybörjare legat relativt stabilt, men jämfört med mitten av 00-talet 
kan vi se en signifikant ökning, delvis beroende på start av nya program och på ett ökat söktryck 
till våra utbildningar. 

 
Figur 4. Totalt antal registrerade nybörjare vid fakultetens utbildningar (exklusive Basåret) perioden 1997–2021. 
Källa: NyA. 
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Antalet registrerade nybörjare höstterminen 2021 minskade något jämfört med föregående år 
för de flesta programtyper, se figur 5. En möjlig förklaring till det kan vara en ”coronaeffekt” 
2020 som inte var lika tydligt 2021. 

 
Figur 5. Antalet registrerade nybörjare till fakultetens olika utbildningar perioden 1997–20214. Källa: Ladok. 

I figur 6 presenteras ett försök att dela in fakultetens utbildningsprogram i ett antal olika 
program-/utbildningsområden, ej masterprogram. Ingenjörsutbildning och datavetenskap 
dominerar kraftigt med en andel på 69,3 procent bland de registrerade nybörjarna. Man ska 
dock komma ihåg att det finns stora naturvetenskapliga inslag i ingenjörsutbildningen och 
gränserna är flytande. 

 

4 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 6. Fördelning av nyregistrerade på olika program-/utbildningsområden (nybörjarprogram). 

Figur 7 visar antalet registrerade nybörjare på fakultetens masterprogram. Ungefär två 
tredjedelar registrerades på ett program på huvudcampus och en tredjedel avser nybörjare vid 
Konstnärligt campus. De senaste åren har vi sett en uppåtgående trend för masterprogrammen 
på huvudcampus. Antalet registrerade på programmen återspeglar dock inte situationen i 
klassrummen då många studenter studerar på avancerad nivå utan att vara antagna till ett 
masterprogram. Orsaken till det, i sin tur, är att många studenter som står i färd med att 
avsluta sina kandidatstudier inte hinner bli klara med alla kurser för att kunna ta examen och 
därmed bli behöriga att antas till ett masterprogram. 

 

 
Figur 7. Antalet registrerade nybörjare på fakultetens masterprogram under perioden 2009 till 2021. Källa: Ladok. 
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Fakulteten har de senaste tre åren höjt planeringstalen på Basåret så att antalet nyregistrerade 
mer än fördubblats, se figur 8. En viktig orsak är att vi fått nya öronmärkta medel från 
regeringen för att bygga ut utbildningen under pandemiåren. 

 
Figur 8. Antalet registrerade på Basåret under perioden 2002 till 2021. Källa: Ladok. 

Andelen kvinnor bland nybörjarna framgår av figur 9. Långsiktigt har andelen höjts långsamt 
från en nivå på knappt 35 procent till cirka 40 procent. Andelen kvinnor är dock mycket ojämnt 
fördelat vilket framgår av figur 10. Till ytterligheterna hör bland andra 
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap med endast två kvinnor bland nybörjarna 
år 2021 samt Apotekarprogrammet med endast tre män bland de 23 nybörjarna. Endast två 
program ligger inom intervallet 40–60 procent av ettdera könet: kandidatprogrammen i 
industridesign samt biologi och geovetenskap. 

 
Figur 9. Andelen kvinnor bland samtliga nybörjare vid fakulteten (exklusive Basåret). Den långsiktiga trenden är 
att andelen kvinnor totalt sett ökar. Källa: Ladok. 
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Figur 10. Andelen män och kvinnor bland nybörjarna år 2021 på fakultetens nybörjarprogram. Källa: Ladok. 

Tabell 1 visar könsfördelningen bland nybörjarna uppdelat på programområden. Mer jämn 
könsfördelning hittar vi bara hos kandidatprogrammen. 

Tabell 1. Andelen kvinnor (%) bland nybörjare uppdelat på programtyp under åren 2010–2021. Källa: Ladok. 

 

Könsfördelningen på ingenjörsutbildningen har diskuterats nationellt i många år och många 
insatser har gjorts för att öka intresset bland kvinnor för utbildningen. I vilken mån dessa 
insatser har haft effekt är svårt att säga, men andelen kvinnor på ingenjörsutbildningen har 
succesivt ökat, främst på civilingenjörsutbildningen från en nivå på cirka 25 procent år 2010 
till cirka 30 procent år 2020, se figur 11 till vänster. Andelen kvinnor sjönk dock höstterminen 
2021. Fördelningen är mycket ojämn mellan programmen där andelen kvinnor på Teknisk 
datavetenskap bara var 3,2 procent höstterminen 2021, medan andelen kvinnor på Bioteknik 
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var 67,3 procent. På Receptarieprogrammet är andelen män låg, pendlande mellan cirka 10 
och 20 procent. 

 
Figur 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 

Att kunna behålla de studenter som påbörjar våra utbildningar är en fråga av största betydelse. 
Vissa trender går att se, se tabell 2 och figur 12: den långsiktiga retentionen efter två år minskar 
på högskoleingenjörsutbildningen, kandidatutbildningen, receptarieutbildningen och även 
kandidatutbildningen i industridesign, även om siffrorna är osäkrare i det senare fallet. Även 
totalt minskar retentionen. För civilingenjörs- och arkitektutbildningen ligger retentionen 
ganska stabilt. 

Tabell 2. Retention på utbildningsprogrammen. Siffrorna (%) gäller studenter som påbörjade ett program 
höstterminen 2018 och som fanns kvar på samma program eller Umeå universitet (Umu) läsåret 2019/2020 
respektive 2020/2021. Siffror inom parentes anger motsvarande siffror för studenter som påbörjade utbildning 
2017, 2016, 2015 och 2014: 2018 (2017; 2016; 2015; 2014). Siffrorna är från Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Figur 12. Andel kvarvarande studenter på startprogram efter två år. Årtalen i figuren anger startår. För 
kandidatprogrammet i industridesign har bara siffror för de senaste fem åren funnits tillgängliga. Källa: SCB. 

Yrkesexamina 

Antalet yrkesexamina under den senaste tioårsperioden framgår av figur 13. Särskilt bör 
noteras den stora ökningen av civilingenjörsexamina under perioden. Antalet 
högskoleingenjörsexamina fortsätter att uppvisa en långsamt nedåtgående trend medan 
arkitektutbildningens examina på senare år ökat markant. 
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Figur 13. Antalet avlagda yrkesexamina 2009-2021. Källa: Fokus. 

3.3 Kvalitetsarbete inom utbildning 

Fakultetens kvalitetsarbete inom utbildning utgår från aktiviteterna i universitetets 
kvalitetssystem för utbildning och dess sex genomsyrande perspektiv. Nedan kommenteras 
fyra av de nio aktiviteterna. En sammanfattning av självskattning, i nivåerna 0–5, för 
respektive aktivitet 3, 6 och 7 finns i tabell 3 nedan.  

Aktivitet 1, nybörjarenkäten, riktar sig till samtliga nybörjarstudenter och genomfördes under 
hösten i form av en webbenkät. Svarsfrekvensen för fakultetens studenter uppgick till 51 
procent, något högre än för universitetet i genomsnitt. Enkätresultaten sammanställdes och 
bearbetades för att sedan distribueras till programansvariga som ett av underlagen till 
programmens VB/VP (aktivitet 6).  

Aktivitet 3, kursutvärderingar, har följts upp via institutionernas verksamhetsuppföljningar. 
Av uppföljningarna framgår att samtliga institutioner genomför kursutvärderingar och att man 
ser dessa som ett som ett viktigt instrument för kursutveckling och förändringsarbete. Då det 
gäller uppföljning av kursutvärderingar, tillgängliggörande och arkivering hanteras detta för 
närvarande på olika sätt bland institutionerna. Några institutioner använder fakultetens 
webbaserade kursrapportsystem, andra inte.  

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra processen för kursutvärderingar. I förhållande till 
självskattningen föregående år för aktivitet 3 är det som är nytt 2021 att en arbetsgrupp 
tillsattes för att se över processen kring uppföljning, tillgängliggörande och arkivering av 
kursutvärderingar. Gruppens arbete kommer att resultera i en ny handläggningsordning för 
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kursutvärderingsprocessen, och en rekommendation att samtliga institutioner ska använda 
verktyget LEQ (Learning experience questionnaire) för kursutvärderingar. 
Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) jobbar med att implementera en LEQ-baserad 
kursutvärderingsmodul i Canvas. Vi har således lagt ner mer tid och resurser att jobba med 
aktiviteten 2021 jämfört med föregående år. Ett fortsatt utredningsarbete kring 
tillgängliggörande av kursutvärderingar planeras genomföras under 2022–2023.  

Aktivitet 6. Arbetet med aktiviteten går enligt plan och extra fokus har lagt på de program som 
ingår i den kollegiala externa granskningen. Under 2021 har, liksom under närmast föregående 
år, samtliga utbildningsprogram tagit fram VB/VP. Dessförinnan under många år haft 
motsvarande ”programanalyser” med uppföljande dialoger mellan programansvariga (PA) och 
utbildningsledare, så kallade PA-dialoger. I VB/VP sammanställer och analyserar respektive 
program resultaten från de olika aktiviteterna i kvalitetssystemet. Uppföljning av VB/VP 2021 
sker genom individuella PA-dialoger med utbildningsledare under våren 2022. I VB/VP 
redovisas vilka kvalitetshöjande åtgärder som programmen kommer att fokusera på under det 
kommande året. Via Utbildningskommittén finns möjlighet att söka strategiska medel för att i 
projekt arbeta med och genomföra åtgärder som identifierats i VB/VP.  

Aktivitet 7, I förhållande till i fjol har mer arbete lagt ned på aktiviteten kollegial extern 
granskning. Anledningen är förberedelse inför granskningen av programgruppen civil- och 
högskoleingenjörsprogram som ska ske under 2022. Under hösten 2021 togs en 
handläggningsordning fram inför fakultetens kommande kollegiala externa granskningar. 
Anvisningar till sakkunniga och tidsplan för granskningen togs fram och beslutades av 
fakultetsnämnden i december 2021. Kommande granskningar är planerade till år 2024 
(programgrupperna Farmaci-Kemi-Molekylärbiologi samt Biologi-Miljövetenskap) och år 
2026 (programgrupperna Fysik-Datavetenskap-Matematik samt Design-Arkitektur). 

Fakultetens satsningar på utrustning i undervisning och på amanuenser som stöd för att öka 
kvaliteten på utbildningarna, har fortsatt under 2021. Flertalet av fakultetens institutioner har 
under året använt sig av amanuenser. I budgeten för 2022 beslutades att fortsatt avsätta 
ytterligare medel för båda satsningarna. 

Tabell 3. Sammanfattning av självskattning, aktivitet 3, 6 och 7. 

 

Aktivitet
Nivå, 

självskattning Beskrivning Belägg

Aktivitet 3, Kursutvärdering  4-5

Vi har implementerat verksamhet som är 
kopplad till aktiviteten. Vi arbetar kontinuerligt 
med att förbättra implementeringen av 
aktiviteten. Se avsnitt 3.3

Aktivitet 6, Verksamhets-berättelse och 
verksamhetsplan (VB/VP) för 
utbildningsprogram 5

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra 
implementeringen av aktiviteten Se avsnitt 3.3

Aktivitet 7, Utbildnings-utvärdering 
genom kollegial extern granskning 4

Vi har implementerat verksamhet som är 
kopplad till aktiviteten Se avsnitt 3.3
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3.4 Samverkan inom utbildning 

En majoritet av fakultetens nybörjarutbildningar utgörs av yrkesutbildningar, vilket skapar 
goda förutsättningar för nära samverkan med företag och andra externa aktörer. 
Samverkansinslag förekommer i programkurser i form av gästföreläsningar, studiebesök, 
projektkurser och examensarbetskurser. Exempel på projektkurs med kortare 
samverkansprojekt är Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng och en kurs med längre 
projekt är Design-Build-Test, projektkurs för ingenjörer, 15 högskolepoäng. Majoriteten av 
examensarbetena på fakultetens utbildningar genomförs i samverkan med något företag eller 
extern organisation.  

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 högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik respektive elektronik och 
datorteknik som är inne på sitt tionde år i Co-op-samarbetet. Även Högskoleingenjörs-
programmet i byggteknik samt Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi ingår i 
samarbetet. 

Flera av fakultetens utbildningar samarbetar genom branschråd med regionens näringsliv. 
Exempelvis deltar IT-utbildningarna i “MakeIT-nätverket” som drivs av Umeå kommuns 
näringslivsservice i syfte att säkra kompetensförsörjningen för regionens IT-företag. Nätverket 
träffas 4–5 gånger per år, anordnar aktiviteter såsom sommarjobb för gymnasieungdomar, 
lägerskolor för mellanstadieungdomar och gymnasieinformation. Ett annat exempel är 
branschrådet kopplat till utbildningsprogram inom livsvetenskaperna. 

Fakulteten deltar i regeringsinitiativet AI Competence for Sweden som syftar till att stärka 
Sveriges kompetens och konkurrenskraft inom området artificiell intelligens (AI) men också 
främja det livslånga lärandet. Inom ramen för initiativet har AI-kurser erbjudits under året för 
yrkesverksamma.  

Hösten 2021 antogs en ny kull studenter till det tvååriga Högskoleprogrammet 
processoperatör som ges på distans i samarbete med Mittuniversitet. Detta program har nära 
samarbete med processindustrin längs norrlandskusten. I utbildningen ingår till exempel en 
obligatorisk praktikkurs i samverkan med företag. Studenterna erbjuds även ett trainee-år 
efter avslutad utbildning.  

Ett urval av övriga samverkansaktiviteter under 2021: 

Teknikåttan arrangeras helt digitalt, från kvaltävling till riksfinal. Något färre skolor än vanligt 
deltar. Beslut tas om samarbete nationellt med Tekniska museet i Stockholm. Kvaltävlingen 
får nytt format inför 2022, genom att frågorna ställs i en film. 

Levande frågelådan arrangeras också digitalt i en direktsänd föreställning med en del 
förinspelade inslag. 
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Pollen är tema för Forskarhjälpen 2021, där skolelever får prova på forskning. I Pollenjakten 
samarbetar forskare, bioodlare, skolor och Nobel Prize Museum för att kartlägga bisamhällens 
pollineringsaktiviteter runt om i Sverige. Genom projektet, lett av Natuschka Lee vid 
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, hjälper eleverna forskarna att samla in 
viktiga data om pollinatörer och pollen. 

Kunskapsveckan för skolpersonal arrangeras digitalt även 2021 och lockar rekordmånga 
deltagare, totalt cirka 1 700 följer konferensen under två dagar. Fakultetens lärare bidrar med 
föreläsningar om bland annat rymdväder, malaria och utrotningshotade arter. 

Satsningen Zooma in på forskning för grundskoleelever fortsätter. Doktorander i kemi vid fyra 
lärosäten, däribland Umeå universitet, erbjuder också föreläsningar via Zoom, men till 
gymnasieelever. Under hösten träffar doktoranderna 60 klasser runt om i Sverige – och 
utomlands. Vid de digitala besöken i klassrummen presenterar de sina projekt och berättar om 
livet som doktorand. Fem doktorander från Umeå medverkar och aktiviteten fortsätter under 
2022. 

3.5 Studentrekryteringsarbete 

Fakulteten bedriver studentrekryteringsarbete både nationellt och internationellt. 

3.5.1 Marknadsföring 

Marknadsföring mot presumtiva studenter sker främst via vår utbildningswebb, sociala 
medier, universitetets digitala utbildningskatalog och visst tryckt material. Information om 
våra utbildningar har vidare skett digitalt på den nationella SACO-mässan 1–3 december, samt 
vid Umeå universitets informationsdag Öppet Hus den 4:e mars, även den som digital version. 

Vi har tagit emot enstaka gymnasieelever på campus genom projektet Student för en dag under 
vårterminen och höstterminen 2021, samt ytterligare några enstaka digitala besök. Totalt cirka 
tio besök vilket innebär en kraftig minskning mot tidigare år. Orsaken är de reserestriktioner 
som införts kopplade till coronapandemin. Till viss del har de fysiska besöken ersatts av 
digitala besök men mycket av poängen med Student för en dag går förlorat om det fysiska 
besöket med medföljande aktiviteter uteblir. 

Fakultetens studentrekrytering i tryckt press har skett i syfte att upprätthålla en viss synbarhet 
för fakulteten i några större utbildningsbilagor i svensk press och tematiska bilagor i för 
tillfället ”heta” områden såsom datavetenskap och artificiell intelligens. 

Marknadsföringen av våra masterprogram sker dels via den webbaserade 
utbildningskatalogen som finns i en svensk och engelsk version, dels via den webbtjänst där 
fakultetens utbildningsutbud på engelska exponeras (www.masterstudies.com). Under 2021 
har vi även fortsatt marknadsföra ett urval av masterprogrammen på 
www.studyinternational.com, med en kampanj för Masterprogrammet i datavetenskap och 
Masterprogrammet i artificiell intelligens. 

http://www.studyinternational.com/
http://www.studyinternational.com/
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3.5.2 Skolsamverkan 

Fakultetens aktiviteter mot skolan har som mål att väcka intresse för teknik och 
naturvetenskap i lägre åldrar. Våra projekt under 2021 har varit: Teknikåttan (årskurs 8) med 
en blandning av lokala och digitala arrangemang; Forskning à la carte (alla årskurser); 
Kunskapsveckan för lärare (NO-lärare och lärare årskurs 1–6) som genomfördes i ett digitalt 
format. Levande frågelåda (årskurs 5) genomfördes den 19:e maj i en digital version med 
omkring 1 600 anmälda skolelever. 

3.5.3 Hålla intresset uppe under sommaren 

I månadsskiftet mars-april samt i mitten av juli 2021 organiserades den årliga 
sommarringningen till alla som sökt till fakultetens program i första hand respektive antagits 
till en utbildning. Befintliga studenter från programmen ringer upp och ger svar på den 
sökandes eventuella frågor och studieavsikter. Det övergripande syftet med 
sommarringningen är främst att upprätthålla intresset under sommaren samt att ge tillfälle 
för den intresserade att ställa frågor till befintliga programstudenter. 

3.6 Internationalisering 

Internationaliseringsarbetet har påverkats kraftigt av den pågående pandemin. Fysiska 
rekryteringsmässor har upphört och i viss mån ersatts av digitala versioner. 

3.6.1 Digitala mässor under 2021 

Under 2021 har fakulteten deltagit i en rad digitala mässor, bland annat Career Fair Brazil, 
LetsGo Twente och India Fair Sci & Tech. 

Ett informationstillfälle per termin om studier i utlandet har genomförts speciellt för 
fakultetens studenter, utöver den information som förmedlas via International Office. Båda 
var välbesökta med cirka 60 deltagare vid det första informationstillfället i hörsal under våren 
och knappt 50 deltagare vid det andra digitala tillfället under hösten 2021. 

Det årligen återkommande fysiska besöket i finska Österbotten ersattes med digitala besök 
under januari. Uppskattningsvis informerades drygt 200 elever i avgångsklass om deras 
utbildningsmöjligheter i Umeå.  

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har axlat det övergripande ansvaret för de 
återkommande besöken i Österbotten. En genomgång av ansökningar och registrerade 
studenter från Finland åren 2018 - 2020, baserat på angiven mantalsskrivningsort i Finland 
genomfördes under våren 2021. Denna visade att enbart ett fåtal studenter i denna grupp 
återfinns bland Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningar, se tabell 4. Majoriteten 
återfinns sannolikt hos övriga fakulteter.  
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Tabell 4. Sökande (i NyA) samt registrerade (i Ladok) finländska studenter vid fakulteten samt totalt antalet 
finländska nybörjare (Free Movers) vid Umeå universitet under år 2018–2020. Inga uppgifter från 2021 fanns vid 
studiens genomförande.  

 

Enligt statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 2018 till 2020, registrerades 49, 56 
respektive 31 nybörjare med finländskt medborgarskap vid Umeå universitet, varav 3, 3 
respektive 6 återfanns som registrerade studenter vid vår fakultet. För 2020 fördubblades 
antalet registrerade finländska studenter vid fakulteten. Den riktade studentrekryteringen mot 
Österbotten avslutades i och med 2021. 

3.6.2 Rekrytering av avgiftsskyldiga studenter 

Fakulteten har representerats i universitetets arbetsgrupp för stipendier. Medel erhålls av 
Universitets- och högskolerådet (UHR) och medger hel eller delvis avgiftsfrihet för 
stipendiaterna. Designhögskolan förfogar dessutom över egna stipendiemedel. Till dessa 
stipendiesystem kommer sedan Svenska Institutets stipendier, vilka inkluderar både 
studieavgifter, levnadsomkostnader samt en del resekostnader. Inga stipendiemedel från SI 
utföll för vår fakultets studenter men totalt sex studenter vid Designhögskolan erhöll 
stipendiemedel från övriga medel (mellan 30–100 procent avgiftsnedsättning) samt två övriga 
studenter (Mastersprogrammet i Fysik, 100 procent i två år resp. Earth Science, 50 procent i 
ett halvår). 

3.6.3 Studerandemobilitet 

Universitetets databas för administration av akademiska avtal och utbyten är nu ersatt med ett 
nytt system, SoleMove. I dagsläget finns 25 fakultetsavtal i avtalsdatabasen med 
dokumenterad aktivitet, varav majoriteten är inom nätverken NORDPLUS (NORDTEK) och 
Erasmus+. Under 2021 har inga nya utbytesavtal tecknats med vare sig europeiska eller 
utomeuropeiska lärosäten på fakultetsnivå. En ny programperiod (2021 – 2027) för 
programmet Erasmus+ har nu inletts med ett antal förändringar i programmets utformning. 
Avtalen från det gamla programmet skall förnyas och en övergång till digital hantering av bland 
annat avtalen och dokumentation skall ske via införandet av Erasmus Without Papers. 
Reformen har försenats varför avtalen i flertalet fall har förlängts automatiskt med ytterligare 
ett år. 

NYA Reg Ladok NYA Reg Ladok NYA Reg Ladok Summa Summa reg
Utbildningskategori 2018 2018 2019 2019 2020 2020 NYA Ladok

CivIng 3 0 1 0 10 3 14 3
Hing 2 0 0 0 1 0 3 0
Kandidat 12 2 7 1 21 2 40 5
Basåret 1 1 0 0 0 0 1 1
Master 4 0 8 2 7 1 19 3

Samtliga program, sökande/registrerade 22 3 16 3 39 6 77 12
Procentuell registrering av samtliga sökande 13.6 18.8 15.4 15.6

Totalt nybörjare vid UMU enl UKÄ 49 56 31
TekNats andel (%) 6.1 5.4 19.4
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Antalet in- och utresande avtalsstudenter under perioden 2012–2021 för universitetets 
fakulteter framgår av figurerna 14 och 15. Både Samhällsvetenskaplig fakultet och Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet ökade antalet inresande under 2021. Humanistisk fakultet 
minskade kraftigt vilket sannolikt beror på en förändring i en ändrad redovisning av antalet 
studenter. Tidigare år har studenter från övriga fakulteter som läst språkkurser (svenska för 
utbytesstudenter) tillgodoräknats Humanistiskt fakultet. Efter en viss ökning av antalet 
utresande studenter under 2020, så minskade åter antalet utresande studenter för vår fakultet. 
Enbart för Samhällsvetenskaplig fakultet ökade antalet utresande. Alla fakulteter uppvisar en 
obalans i antalet inresande och utresande utbytesstudenter. 

 
Figur 14. Antalet inresande utbytesstudenter åren 2012–2021. Källa: Fokus. 

Figur 15. Antalet utresande utbytesstudenter åren 2012–2021. Källa: Fokus. 
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3.7 Utbildningskommittén 

Under 2021 har Utbildningskommittén sammanträtt vid åtta tillfällen. Utöver det ordinarie 
arbetet har diskussionerna berört konsekvenserna för utbildningarna till följd av den pågående 
pandemin. Det ordinarie arbetet med utbildningsplanering har fortgått med 
utbildningsplaneärenden, examensbeskrivningar, utbildningsutbud, planeringstal, utseende 
av nya programansvariga för att ersätta de som avslutat uppdraget under året, revidering av 
programråden och diskussioner kring fakultetens verksamhetsplan (2020–2022), med mera. 
Kommittén har under året också behandlat och diskuterat ansökningar om inrättande av nya 
utbildningsprogram. Ansökningar för två nya civilingenjörsprogram har behandlats, det ena 
med inriktning teknisk kemi och det andra intelligenta system, samt ett kandidatprogram i 
matematik. 

Ett urval av beslut som Utbildningskommittén har fattat under året är att: 

• tillsätta en arbetsgrupp för att ta se över processen kring uppföljning, 
tillgänglighetsgörande och arkivering av kursutvärderingar samt ta fram en 
handläggningsordning för kursutvärderingar vid fakulteten, 

• tillsätta en arbetsgrupp för en uppföljande utredning av Masterprogrammen vid 
fakulteten, 

• tillstyrka avveckling av Masterprogrammet i beräkningsteknik, som därefter 
beslutades avvecklas av rektor. 

• tillstyrka ansökan om inrättande av ett kandidatprogram i matematik, som därefter 
beslutades inrättas av rektor. 

• föreslå Fakultetsnämnden att fördela stöd för finansiering av utrustning för utbildning,  
• fastställa revidering av definitionerna av teknikområdena vid fakulteten, 
• fastställa reviderad nomineringsprocess för Lilla Polhemspriset och Wimanska priset, 
• tillstyrka handläggningsordning för kollegial extern granskning av 

utbildningsprogram, samt anvisningar till sakkunniga externa granskare. 

Därutöver har Utbildningskommittén tillstyrkt beslut om fördelning av garantiplatser för de 
basårsstudenter som antogs hösten 2021. Inför hösten 2022 erbjuds till garantiplatser även till 
program vid den Medicinska fakulteten, utöver de program som erbjuds vid den Teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten. 

Studenterna har under en egen punkt vid kommitténs möten tagit upp angelägna frågor och 
givit kommittén möjlighet att ställa frågor och diskutera. Mycket av det som studenterna tagit 
upp har berört studiesociala aspekter och frågor relaterade till pågående pandemi. En annan 
fråga som diskuterats är studentrepresentation i programråden.  

Under året har kommittén dessutom fördelat strategiska medel, konferensmedel (resemedel) 
samt medel för internationaliserings- och samverkanscheckar. Totalt beviljades 1 miljon 
kronor i strategiska medel, fördelade på sju olika projekt, rörande kvalitetshöjande åtgärder 
kopplat till kvalitetssystemet och dess genomsyrande perspektiv.  

97 tkr delades ut i form av konferensmedel till åtta av fakultetens lärare, 213 tkr delades ut i 
form av samverkans- och internationaliseringscheckar, fördelade på fem olika 
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aktiviteter/projekt. På grund av fortsatt pandemi har dock några projekt som beviljats 
strategiska medel tidigare år försenats under 2021. Dispositionstiden för tidigare beviljade 
medel har därför förlängts för några pågående projekt.  
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4. Forskning 

4.1 Händelser under året 

Januari 
Engelsk konstkurator återvänder till Umeå som ny föreståndare för UmArts 
Professor Eleanor Carpenter har utsetts till föreståndare för Umeå centrum för arkitektur, 
design och konst, UmArts. Hon har det övergripande ansvaret för att utveckla, leda och 
samordna Umeå universitets konstnärliga verksamheter. Eleanor är baserad vid 
Arkitekthögskolan. 
 
Februari 
Höga utsläpp av växthusgaser från sibiriska inlandsvatten 
Floder och sjöar i nordliga områden anses vara viktiga källor för utsläpp av växthusgaser till 
atmosfären, men på grund av få mätningar är nivåerna osäkra. I en ny studie i tidskriften 
Nature Communications har professor Jan Karlsson vid Institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap samt Climate impacts research centre (CIRC) och medarbetare från Ryssland 
och Frankrike kvantifierat kolutsläpp till atmosfären från floder och sjöar i västra Sibirien och 
de fann att utsläppen är höga och överstiger kolexporten till Arktiska oceanen. 
 
Orsakas jordskred på Mars av underjordiska salter och smältande is? 
En grupp forskare vid SETI Institute NASA Astrobiology Institute, där Umeåkemisten Merve 
Yeşilbaş medverkar, har lagt fram en teori om vad som orsakar jordskred på ytan av Mars. 
Resultaten publiceras i tidskriften Science Advances. 
 
Robotar i grupp som går att lita på och förstå 
Forskning inom området människa-robot-interaktion handlar oftast om hur enskilda robotar 
ska bete sig när de interagerar med människor. Universitetslektor Suna Bensch, 
universitetslektor Kai-Florian Richter och professor Thomas Hellström, samtliga vid 
Institutionen för datavetenskap, har gått bortom detta och studerar grupper av robotar som 
interagerar med grupper av människor. Resultaten publiceras i Paladyn - Journal of Behavioral 
Robotics och Frontiers in robotics and AI. 
 
Småskalig röntgenstrålning utmanar stora elektronacceleratorer 
Laserbaserad röntgenstrålning är en ny teknik som ger kortare pulslängd och är billigare 
jämfört med stora partikelaccelerator-anläggningar, dock med lägre fotonantal. En ny studie 
som publicerades i Nature Physics, har forskare i Lund i samarbete med Umeåfysikern László 
Veisz, professor vid Institutionen för Fysik, gjort dessa röntgenstrålar mer fokuserade. 
 
Mer kunskap om hur organiskt kol fördelas i marken i Arktis 
Två nya studier bidrog en bättre förståelse för den rumsliga variationen av organiskt markkol 
i permafrostregionen i Arktis. Den ena artikeln, ledd av Umeåforskare Matthias Siewert, 
postdoktor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, publicerad i Global 
Biogeochemical Cycles, beskriver hur permafrost och dess landformer orsakar en unik 
variation i arktiska jordar. Den andra artikeln publicerad i Science Advances ger en ny karta 
över hur den organiskt markkolen fördelas i regionen. 
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Mars 
Gradvis miljöförändring bakom historiskt skifte i marint djurliv 
Stora asteroider eller kometer som träffar jorden, massiva vulkanutbrott och andra enstaka, 
dödliga händelser är vanligtvis i fokus för forskare som vill rekonstruera tidigare 
massutdöenden på jorden. I en ny studie avslöjade Alexis Rojas, postdoktor vid Integrated 
Science Lab (Icelab) och Institutionen för fysik, och University of Florida, USA, en ny större 
övergång mellan tidigare marina faunor som inte kan förklaras av en enstaka 
katastrofhändelse. Resultaten publiceras i Nature Communications Biology. 
 
April 
Bakterietoxinet som fungerar som en medlare snarare än en mördare 
Enligt den traditionella synen mördar bakterietoxiner målcellerna. Men är detta den enda 
sanningen? Professor Teresa Frisan med kollegor visade i Cell Report att toxin-värd-
interaktionen är mer komplex. Bakterietoxiner kan fungera som modulatorer för värdens 
immunsvar för att undvika detektering av bakterie och etablering av en långvarig infektion.  
 
Ny kunskap om hur bäckar och älvar avger koldioxid på natten 
Bäckar och älvar avger stora mängder koldioxid till atmosfären, men en ny studie som 
publicerades i Nature Geoscience ledd av Gerard Rocher-Ros, postdoktor på Institutionen för 
ekologi, miljö och geovetenskap samt CIRC, och Lausanne visar att flödet kan vara större än 
vad man tidigare trott. 
 
Genombrott i förståelsen av protein som har en nyckelroll i flera cancerformer 
Metoden neutronreflektometri har gett forskare nya kunskaper på atomnivå om beteendet hos 
Bcl-2, ett protein som främjar tillväxt av cancerceller. Den nya studien utfördes av Gerhard 
Gröbner, professor på Kemiska institutionen, i samarbete med forskningsanläggningarna 
European Spallation Source (ESS) och ISIS Neutron and Muon Source och publiceras i Nature 
Communications Biology. 
 
Maj 
Umeåforskare i amerikansk storsatsning för att bekämpa antibiotikaresistens 
Forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis och Umeå universitet 
beviljades ett prestigefyllt anslag på 11 miljoner dollar från the National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases. Forskningens mål är att hitta sätt att behandla bakterieinfektioner utan 
antibiotika samt studera en potentiell ny klass av antibiotika. Kemiprofessor Fredrik Almqvist 
är delansvarig för kemiplattformen i projektet. 
 
Ny gästprofessur med fokus på hållbart liv längs Vindelälven 
I syfte att stimulera arbetet med hållbarhet i Vindelälven-Juhttátahkkas biosfärområde 
finansierar Kempestiftelserna, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
tillsammans en gästprofessur. I augusti var professor Julian D. Olden från University of 
Washington i USA på plats i Umeå. 
 
Juni 
Kan AI motverka effekterna av en pandemi? 
Beslutsfattare har kämpat med att balansera hälsoläget med samhällets och ekonomins behov 
i och med spridningen av coronaviruset. Att använda AI inom simuleringsmetoder har gett ett 
bättre och mer korrekt resultat än konventionella metoder. Professor Frank Dignum, 
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Institutionen för datavetenskap, har släppt en bok om forskningen bakom den framgångsrika 
metoden: ”Social Simulation in a Crisis”. Boken visar hur den AI-baserade modellen simulerar 
virusets spridning utifrån olika scenarion. 
 
Augusti 
Unik inblick i det inre av backtravens fotosyntesmaskin 
För första gången har Umeåkemister med hjälp av kryoelektronmikroskopi lyckats ta fram en 
högupplöst bild av fotosystem II – fotosyntesens centrala komplex – i modellväxten backtrav. 
Det enorma komplexet ansvarar för den livsviktiga syrgasproduktionen i fotosyntesen som en 
gång möjliggjorde liv på vår planet. Studien leddes av Wolfgang Schröder, professor på 
Kemiska institutionen, och är publicerad i Scientific Reports. 
 
Nytt verktyg för att hitta gröna lösningsmedel för tryckt elektronik 
Forskaren Christian Larsen och professor Ludvig Edman, Institutionen för fysik, har utvecklat 
och publicerat ett öppet webbverktyg för enkel identifiering av gröna lösningsmedel för hållbar 
tryckt elektronik. Studien publiceras i Nature Communications. 
 
September 
1,6 miljoner celler förbättrar AI-baserad tolkning av mikroskopibilder 
Att urskilja enskilda celler är en förutsättning för att studera cellbiologi i detalj med hjälp av 
mikroskopi. Det publicerades en storskalig resurs för att göra det möjligt att använda de 
senaste AI-metoderna för att hitta och urskilja cellerna automatiskt. En vetenskaplig artikel 
om resursen är publicerad i tidskriften Nature Methods. Studien leddes av Rickard Sjögren, 
forskare på Sartorius, och Johan Trygg, professor på Kemiska institutionen. 

Forskningsinfrastrukturer får finansiering från Vetenskapsrådet  
Vetenskapsrådet beslutade om anslag till forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse och 
det blev glada besked för Kemiskt Biologiskt Centrum. Kemiska institutionen ingick i tre av de 
forskningsinfrastrukturer som beviljats medel: Plattformen för NMR-spektroskopi/Svensk 
NMR center; Chemical Biology Consortium Sweden; samt Protein Production Sweden. 
 
Oktober 
Avslöjar histonmodifierande enzymers hemliga liv 
I en ny studie som publicerades i Science Advances visade professor Jan Larsson och 
universitetslektor Yuri Schwartz vid Institutionen för molekylärbiologi, hur ett komplext 
samspel mellan en histonmodifiering och dess relaterade enzymer har oförutsedda 
konsekvenser för ett korrekt balanserat genuttryck och för cellminne. Denna kunskap ger en 
förhoppning att vi en dag kan omprogrammera celler för att bota sjukdomar. 
 
Minskade skogsavverkningar ger stor och omedelbar klimatnytta 
Att skogsbruk är bra för klimatet är en etablerad sanning inom svensk skogsindustri, politik 
och statsförvaltning, men idén är ifrågasatt av många internationella forskare. Professor 
emeritus Göran Englund vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, och forskare 
vid Mittuniversitetet visade i en artikel i Environmental Research Letters hur skogsavverkning 
i olika delar av landet påverkar atmosfärens koldioxidhalt.  
 
November 
Miljonregn till forskning om skogens roll i klimatomställningen 
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Universitetslektor Per Stenberg vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
tilldelades 16 miljoner kronor från Formas utlysning Den svenska skogens roll i 
klimatomställningen.  

Ny grupp av antibakteriella substanser funnen 
Professor Fredrik Almqvist och forskare vid Karolinska institutet och Bonns universitet har 
identifierat en ny grupp molekyler som har antibakteriell effekt mot många 
antibiotikaresistenta bakterier. Eftersom molekylernas egenskaper lätt kan förändras kemiskt 
är förhoppningen att kunna utveckla nya, effektiva antibiotika med få biverkningar. Resultaten 
publiceras i tidskriften PNAS. 

Proteinrörelser synas för att förstå cellens energibalans 
Universitetslektor Magnus Andersson och hans kollegor vid Institutionen för kemi visade hur 
ett protein som reglerar energibalansen i cellen förändrar sin struktur då det binder en 
energirik molekyl (ATP) för omvandling till en molekyl med lägre energiinnehåll (ADP). 
Studien är publicerad i tidskriften Science Advances. 

Viktigt toxin hjälper kolerabakterien att överleva 
Universitetslektor Karina Persson, Kemiska institutionen, och professor Sun Nyunt 
Wai, Institutionen för molekylärbiologi, har upptäckt att kolerabakterien kan producera ett 
toxin som anses vara särskilt viktigt för bakterien i dess naturliga miljöer och för att 
överleva i konkurrens med andra organismer. Kunskap om toxinet innebär att det finns 
ytterligare ett verktyg att använda i kampen mot kolera och liknade sjukdomar. Studien 
publiceras i PNAS. 

Forskare framställer nytt diamantmaterial med glas-struktur 
En forskargrupp i kinesiska Changchun har i samarbete med professor emeritus 
Bertil Sundqvist, Institutionen för fysik, framställt ett diamantliknande glas av rent kol under 
mycket höga tryck och temperaturer. Studien är publicerad i den ansedda tidskriften Nature. 

December 
Ny kunskap om olösliga fibrer som kan förorsaka Skelleftesjukan 
Felveckade, olösliga proteinfibrer kan orsaka sjukdom genom att över tid ansamlas i olika 
organ. Professor Elisabeth Sauer-Eriksson och första forskningsingenjör Irina Iakovleva 
vid Kemiska institutionen, har med kryoelektronmikroskopi beskrivit strukturen på 
proteinet transthyretin i sin fiberform. Den nya kunskapen öppnar möjligheter att framställa 
läkemedel som inte bara förhindrar att fibrerna uppstår, utan även kan användas för att lösa 
upp redan bildade fibrer. Studien publicerades i Nature Communications. 

SSF satsar 91 miljoner på skogsforskning vid UPSC – vilken julklapp! 
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) beviljade forskningsmedel till tre projekt vid 
Umeå Plant Science Centre. Huvudsökande i utlysningen ”Bioteknik och växtförädling – 
mat, foder och skogsprodukter” var SLU-forskare samt Stefan Jansson vid Institutionen för 
fysiologisk botanik samt Umeå plant science centre (UPSC). 

Miljontestamente till centrum för klimatforskning i Arktis 
En privat donation på två miljoner har testamenterats till CIRC, Umeå universitets 
centrum för klimateffektforskning som bedriver fältforskning i Abisko. ”Man blir extra 
glad”, säger 
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föreståndaren Jan Karlsson, professor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, 
om gåvan. 

4.2 Forskningspriser 

Prestigefyllt pris till AI-forskare  
Diego Calvanese, gästprofessor i AI på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet 
har tilldelats en av de finaste utmärkelserna man kan få inom AI-forskning: AAAI Classic Paper 
Award 2021. Priset uppmärksammar den studie som har haft störst inverkan inom AI och 
forskarsamhället över tid.  
 
Kungliga Skytteanska Samfundets pris till membrankemist 
Forskarassistent Naser Tavajohi har tilldelats Kungliga Skytteanska Samfundets pris 2021 till 
yngre forskare på teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. Prissumman är på 
20 000 kronor. 
 
 
Datavetare och entreprenör får Nordeas vetenskapliga pris 
Universitetslektor Johanna Björklund har använt sin forskning om datorer och språk på ett 
entreprenöriellt sätt snarare än att enbart förlita sig på en klassisk akademisk karriärväg. Hon 
prisas nu av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. Prissumman är på 100 000 kronor 
och delas ut i samband med Umeå universitets årshögtid i februari 2022. 

4.3 Externfinansierad verksamhet och erhållna bidrag 

De erhållna bidragsintäkterna ökade med 5 procent mellan 2020 och 2021 och uppgår till 
närmare 327 miljoner kronor. År 2021 var fakultetens förbrukning inom pågående 
externfinansierade forskningsprojekt 303 miljoner vilket är cirka 13 miljoner eller 4,5 procent 
högre än året innan. Det innebär att drygt 23 miljoner kronor av de erhållna bidragsintäkterna 
periodiserades.  

De tio största finansiärerna framgår av tabell 5. Vetenskapsrådet är den enskilt största 
bidragsgivaren och står för 24 procent av bidragen, följt av Wallenbergstiftelserna (i huvudsak 
från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW)), med 10,8 procent. Bidrag erhållna från 
Linköpings universitet, Uppsala universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har 
vanligen en annan ursprungsfinansiär i botten. Från Linköping utbetalas medel till fakulteten 
för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Från SLU utbetalas 
medel för en rad projekt, där KAW och Vinnova är exempel på ursprungsfinansiär. Medel från 
Uppsala universitet avser bland annat det strategiska forskningsområdet eSSENCE samt 
Vetenskapsrådets finansiering avseende SNIC. 
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Tabell 5. De tio största finansiärerna 2021. Källa: Fokus 

 

Utvecklingen gällande erhållna bidrag för de tre största finansiärerna Vetenskapsrådet, 
Wallenbergstiftelserna och Formas under perioden 2011–2021 framgår av figur 16. 
förändringen mellan 2020 och 2021 är positiv i allmänhet och för Wallenbergstiftelserna i 
synnerhet, med en ökning på 28 procent mellan 2020–2021. Ökningen har delvis koppling till 
satsningen WASP. 

 
Figur 16. Utveckling av erhållna bidrag 2011–2021 för Vetenskapsrådet, Formas och Wallenbergstiftelserna. Källa: 
Fokus   

I tabell 6 framgår antal ansökningar till European Research Council (ERC) samt antal 
beviljningar under åren 2014–2021. En ansökan har beviljats under perioden och det är Oliver 
Billker, Institutionen för molekylärbiologi.  

 

Finansiär Utfall 2021, Tkr
11001 VR-Vetenskapsrådet 78 577
32700 Wallenbergsstiftelserna 35 132
11004 FORMAS-Fo.råd f miljö,areella 27 396
10002 LIU-Linköpings universitet 24 992
10006 SLU-Sveriges lantbruksuniv 20 775
10008 UU-Uppsala universitet 20 743
42101 EU-programmet via koordinator 18 900
10001 KTH-Kungl tekniska högskolan 16 517
32914 Kempe 14 028
31200 Svenska företag - övriga 11 785
Övriga 57 957
Summa 326 802
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Tabell 6. Ansökningar respektive beviljningar gällande ERC, perioden 2014–2021. Källa: FOS 

 

Vid fakultetens institutioner har man under året fortsatt med en rad aktiviteter med syftet att 
öka möjlighet att erhålla externa forskningsbidrag. Sedan tidigare arbetar flera institutioner 
med intern kollegial granskning av ansökningarna innan de skickas vidare och någon av de 
institutioner som inte redan haft rutinen har infört den. Vid institutionerna bedrivs även 
forskningsseminarier, exempelvis med inbjudna experter inom externfinansiering. Vid någon 
institution har dock pandemiläget gjort att workshops har pausats.  

Vid ett par av fakultetens institutioner finns, eller planeras för, årshjul som tydliggör vilka 
medel inom relevanta forskningsområden som finns att söka, krav, deadlines och andra viktiga 
datum gällande ansökningar. Även intranät och personaldagar utgör viktiga kanaler för att 
kommunicera aktuella utlysningar.  

Fakulteten har tillsammans med Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS) under året 
startat ett program som vänder sig till nyrekryterade lärare tidigt i sin akademiska karriär med 
syftet att ge en orientering i att söka forskningsmedel nationellt och internationellt. 
Programmets träffar vänder sig främst till forskningsledare med en doktorsexamen som inte 
är äldre än sju år. Ambitionen med programmet är att beskriva forskningslandskapet och 
presentera hur FOS kan bistå när man planerar, förbereder och skickar in en ansökan till ett 
statligt eller privat forskningsorgan. Programmet har följts av ett tjugotal deltagare och fyra av 
dem har under året erhållit etableringsbidrag från Vetenskapsrådet. 

4.4 Publikationer och vetenskapligt genomslag 

I detta avsnitt jämförs fakultetens vetenskapliga produktion över tid i termer av antal 
publikationer och författarfraktioner. Den senare termen innebär att när man räknar en 
publikation för en författare räknas bara den andel (fraktion) som författaren utgör av samtliga 
medförfattare till publikationen. Om det exempelvis finns tre författare räknas alltså för var 
och en av dem en tredjedels publikation.  

En analys av kvaliteten på publikationerna görs också genom att se hur respektive tidskrift, 
eller annan publikationsform5, som man valt att publicera sig i fördelar sig på de olika nivåerna 

 

5 Vi använder fortsättningsvis det generella begreppet publikationskanal. 

År Antal ansökningar Antal beviljningar
2014 4 0
2015 3 0
2016 4 0
2017 4 1
2018 2 0
2019 7 0
2020 6 0
2021 2 0



 

Verksamhetsberättelse 2021 
FS 1.3.3-387-22 

 

Sid 38 (72)  

 

 

 

 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 901 87 Umeå www.umu.se   
 

i den så kallade Norska listan6. Listan är ett register över publikationskanaler som har 
upprättats, och uppdateras, av representanter för det norska vetenskapliga samfundet. I 
registret räknas tidskrifter på nivå 2 att ha högst kvalitet och ska tillsammans omfatta cirka 20 
procent av de vetenskapliga publikationerna inom sitt område, vilket i praktiken motsvarar 
cirka 10 procent av alla publiceringskanaler i området. Nivå 1 består av de publikationskanaler 
som uppfyller minimikraven för vetenskaplighet. Nivå 0 består av de som efter granskning fått 
avslag på att placeras i kanal 1 eller 2.  

När man tar ut data tidigt på året måste man betrakta det som gäller för det senaste året som 
preliminärt eftersom publikationer registreras med viss eftersläpning och en del publikationer 
som hittills bara publicerats digitalt kan få sitt slutliga publiceringsdatum ändrat när de 
kommer ut i tryckt form.    

Data för jämförelserna är tagna 28 januari 2022 från Umeå universitets publiceringsdatabas 
DiVA7 och består av artikel i tidskrift, artikel, forskningsöversikt, bok, kapitel i bok och del av 
antologi. 

I figur 17 kan man se att både antalet unika publikationer på fakulteten och antalet författar-
fraktioner på fakulteten för året 2021 ligger högt jämfört med de föregående fem åren, särskilt 
antalet unika publikationer. Med antalet unika publikationer menar vi här att vi räknar en 
publikation endast en gång oavsett hur många medförfattare på fakulteten som det finns till 
den.   

 
Figur 17. Författarfraktioner och antal unika publikationer vid Teknisk naturvetenskapliga fakulteten för åren 2016 
till 2021. Källa: DiVA 2022-01-28. 

 

6 https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/Om  

7 Digitala vetenskapliga arkivet. 

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/Om
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Om vi i stället delar upp antalet författarfraktioner på fakultetens institutioner kan man se i 
figur 18 att Institutionen för fysik och Institutionen för datavetenskap har ökat kraftigt under 
2021. Ökningarna är i båda fallen anmärkningsvärt stora om man ser till de föregående fem 
åren på respektive institutioner, och även relativt stora om man ser till variationer på andra 
institutioner under hela tidsperioden. Institutionen för datavetenskap har under de senaste 
åren rekryterat ett stort antal externfinansierade lärare inom WASP och det är troligt att detta 
påverkat antalet författarfraktioner i positiv bemärkelse. 

På övriga institutioner är variationerna för övergången från 2020 till 2021 relativt små om man 
jämför med deras respektive totala antal författarfraktioner. Om man dessutom väger in risken 
för underrapportering för 2021 kan man nog inte dra några slutsatser om förändringarna i de 
fallen. En institution som verkar öka antalet författarfraktioner över tid är Institutionen för 
fysiologisk botanik. Det senaste året avviker visserligen men som nämnts ovan ska det tolkas 
med viss försiktighet. 

 
Figur 18. Författarfraktioner på institutioner vid Teknisk naturvetenskapliga fakulteten. Källa: DiVA 2022-01-28. 

Om vi i stället delar upp antalet unika publikationer över institutionerna ser man i figur 19 att 
Institutionen för fysik även i detta fall har en stark ökning vilket också gäller Institutionen för 
datavetenskap där ökningen dock inte är lika kraftig. Institutionen för datavetenskap ser 
däremot ut att ha en stadigt stigande trend över åren om man ser till detta mått. Man kan också 
se att Institutionen för fysiologisk botanik har en mer konstant utveckling i detta mått jämfört 
med författarfraktioner vilket skulle kunna förklaras av att publikationerna tenderar att ha 
färre medförfattare på senare år men för att dra den slutsatsen skulle man behöva se till 
enskilda publikationer.  
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Figur 19. Antalet unika publikationer på Teknisk naturvetenskapliga fakulteten. Källa: DiVA 2022-01-28. 

Om vi tittar på fakultetens forskares val av publiceringskanal relativt den Norska listan ser man 
i figur 20 att drygt 30 procent av publikationerna är i den högsta nivån 2 vilket är högre än den 
andel på 20 procent som nivån ska utgöra av alla vetenskapliga publikationskanaler.  

 
Figur 20. Andelen av författarfraktionerna för fakulteten på Norska listans tre nivåer. Källa: DiVA 2022-01-28. 

I figur 21 kan man se motsvarande diagram för hela universitetet. Man kan se att fakulteten 
under tidsperioden har haft en högre andel av författarfraktionerna på nivå 2 än universitetet 
som helhet, med nästan en tredjedel mot ungefär en fjärdedel. 
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Figur 21. Andelen av författarfraktionerna på Norska listans tre nivåer sammantaget för alla fakulteter på 
universitetet. Källa: DiVA 2022-01-28. 

På institutionsnivå för året 2021 fördelar sig författarfraktionerna enligt tabell 7. Man kan se 
att en klar majoritet av institutionerna har mer än 20 procent av fraktionerna på nivå 2 och att 
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap har högst andel med nästan hälften av 
fraktionerna på den högsta nivån. 

Tabell 7. Fördelningen av institutionernas författarfraktioner på Norska listans nivå 0, 1, och 2 för året 2021. 

Sammantaget så förefaller fakultetens forskare över lag välja publiceringskanaler av hög 
kvalitet om man jämför med universitetet som helhet, och använder Norska listan som 
kriterium. När det gäller mängden publikationer så var det sammantaget ett positivt år både 
räknat i antal unika publikationer och i författarfraktioner, särskilt på ett par av 
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institutionerna. Orsakerna till att antalet publikationer ökar kraftigt från ett år till ett annat är 
inte lätta att se. Institutionen för datavetenskap har växt kraftigt på senare år vilket säkert är 
en bidragande orsak. 

4.5 Samverkan inom forskning 

Fakultetens forskare och doktorander samverkar både med forskare från andra institut och 
lärosäten samt företag och organisationer.  

Nysatsning på forskning i växande fältet Media AI 
Wallenberg AI, autonomous systems and software program (WASP) är ett nationellt 
forskningsprogram. En ny arena för samverkan med samhället startar: WARA Media, vilken 
leds av Johanna Björklund vid Institutionen för datavetenskap. Flera av Sveriges tekniska 
universitet deltar samt företag som Spotify, Bonnier News, Schibsted, ABB och Ericsson. Målet 
är världsledande forskning och effektivt nyttiggörande inom Media AI.  
 
Umeå universitet deltar i Göteborgs Vetenskapsfestival 
Den 12-18 april sprakade Göteborg av populärvetenskapliga aktiviteter. I två olika digitala 
föreläsningar, ett riktat till lärare och ett till elever, berättade forskaren Natuschka Lee, 
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, med kollegor om pollinatörer i vår natur. 
 
Årets Forskarhjälp ”Pollenjakten” leds från Umeå universitet 
I det nationella projektet Forskarhjälpen sammanfördes Nobel Prize Museum lärare, 
högstadieelever och forskare. 2021 års projekt handlade om pollen och pollinatörer och går 
under namnet ”Pollenjakten”. Årets Forskarhjälp leddes av Umeåforskaren Natuschka Lee, 
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. 
 
Umeås mest spännande vetenskapsfestival – ForskarFredag på Curiosum  
Vetenskapsfestivalen Forskarfredag firades i hela Sverige. I Umeå bjöd Curiosum 24–25 
september på fredagsmys, fysik- och kemishow, planetarievisning, och mycket mer för 
förbokade besökare. I samband med Forskarfredag testade Curiosum ett helt nytt grepp att 
berätta om forskning nämligen genom stand-up. Fem Umeåforskare gjorde bejublade 
nummer. 
 
Internationellt kända AI-experter ger digitala seminarier 
Internationellt kända AI-experten Joanna Bryson pratade kallt krig och AI och Linda Leopold, 
Head of Responsible AI & Data at H&M talade om hur man skapar en kultur av ansvarsfull AI 
i ett av de största företagen i världen. #frAIday är en digital seminarieserie om AI som under 
året varit digital och fått ett ökat nationellt och internationellt intresse.  
 
Guldsfär möjliggör optisk analys av material till solfångare 
Institutionen för fysik och solenergiföretaget Absolicon har köpt in en guldsfär för att 
möjliggöra mätning av optiska egenskaper hos material som används i koncentrerande 
solfångare. Doktoranden Erik Zäll, doktorand på Företagsforskaskolan ska använda den för att 
förbättra receiverrör. 
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Nytt verktyg för forskare och innovatörer inom medicinteknik 
Ett digitalt verktyg har lanserats för att gynna medicintekniska innovatörer utan erfarenhet av 
kommersialisering och affärsutveckling. Det är framtaget av Institutionen för tillämpad fysik 
och elektronik vid Umeå universitet i samarbete med Region Västerbotten, Luleå tekniska 
universitet, Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) med stöd från Tillväxtverket och 
MedTech4Health. 
 
AI-modell underlättar snabb genomgång av texter  
Om du frågar vad det kostar att bygga järnvägen Norrbotniabanan så kan du få svar direkt, av 
datorn! Det är bara ett av många användningsområden för den AI-teknik som utvecklats i ett 
samarbete mellan Kalle Prorok, universitetsadjunkt på Institutionen för datavetenskap, 
Trafikverket och Sweco.  
 
Umeå Postdoc Society når 200 medlemmar 
Umeå Postdoc Society är en öppen organisation för alla postdoktorer vid Umeå universitet och 
SLU i Umeå. Föreningen jobbar för en attraktiv miljö för postdoktorer, både på en social och 
akademisk nivå och har efter ett års verksamhet 200 medlemmar från åtta institutioner. Selma 
Dahmane är ordförande och Kerstin Seier är vice ordförande i organisationen. 

4.6 Forskningskommittén 

Fakultetens forskningskommitté har sammanträtt vid tolv tillfällen under året. Bland de 
ärenden som kommittén har behandlat finns förslag till fördelning av fakultetsfinansierad 
forskningstid, förslag till fördelning av resurs för medeldyr utrustning och beredning av 
ansökningar om att utses till docent.  
 
Kommittén har också tagit fram prioriteringar av föransökningar till Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Knut och Amalia 
Wallenbergs minnesfond samt nomineringar till en Research Infrastructure Fellow som utlyst 
av Stiftelsen för strategisk forskning.  

4.6.1 Fakultetsfinansierad forskningstid 

Kommittén lämnade förslag på fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) till 
Fakultetsnämnden som beslutade att utöka programmet med 3,3 heltidsekvivalenter jämfört 
med året innan. Anledningen till utökningen var bland annat att det tillkommit relativt många 
nya konkurrenskraftiga sökande i årets utlysning. Det senare beror delvis på att det finns 
nyrekryterade forskare på fakulteten som i inledningen av sin karriär varit finansierade av 
externa medel, exempelvis som Wallenberg Fellow, men som nu sökt medel från programmet 
för första gången. Man kan också se att det under året återfördes relativt lite resurser till 
programmet från pensionsavgångar och avslutade anställningar.  
 
Det totala antalet sökande i årets utlysning var 54 vilket är något högre än det genomsnittliga 
värdet på 50, taget över de senaste sju åren, se figur 22. Man kan se att antalet sökande varierar 
lite runt medelvärdet med en ökning de senare två åren. Möjligen kan detta stabiliseras mer 
på sikt eftersom det har blivit vanligare att bevilja medel på lite längre tidsperioder.  
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Figur 22. Antal som sökt fakultetsfinansierad forskningstid. 

Andelen kvinnor som sökt fakultetsfinansierad forskningstid under de senaste sju åren har 
ökat något, från cirka 20 procent till mellan 25 och 30 procent, se figur 23. 

 
Figur 23. Andelen kvinnor som sökt fakultetsfinansierad forskningstid. 

4.6.2 Medeldyr forskningsutrustning 

Vid två tillfällen under året har Forskningskommittén lämnat förslag på fördelning av resursen 
för finansiering av medeldyr forskningsutrustning inför Fakultetsnämndens beslut. 
Sammantaget för året 2021 beviljade Fakultetsnämnden nio ansökningar av de arton som 
inlämnades, detta till en sammanlagd kostnad av 4 997 000 kronor, listade här i 
bokstavsordning: 

 
• Ann-Kristin Bergström, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, 369 000 kr 

för utrustning till två faskontrastmikroskop. 
• Paolo Bientinesi, HPC2N, 1 000 000 kr för ett computing cluster, CPU and GPU 

technologies. 
• Ludvig Edman, Institutionen för fysik, 1 000 000 kr till en tidsupplöst 

fotoluminescens instrumentering. 
• Christine Gallampois, Kemiska institutionen 443 000 kr för en Fraction collector. 
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• Gerhard Gröbner, Kemiska institutionen, 500 000 kr för en Solid- phase cryo-MAS 
NMR probe. 

• Johan Lithner, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 
325 000 kr för en Eye tracking utrustning för mätning av ögonrörelser. 

• Weizhuo Lu, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, 600 000 kr till ett 
Digitalized Built Environment lab. 

• Alexandr Talyzin, Institutionen för Fysik, 410 000 kr för ett Differential Scanning 
Calorimeter system. 

• Naser Tavajohi, Kemiska institutionen, 350 000 kr för en Gas booster. 

Därtill har Fakultetsnämnden beslutat om ett löfte om delfinansiering av följande utrustning:  

• Uwe Sauer, Kemiska instiutionen, 400 000 kr, för en Refeyn OneMP Mass Photometer. 

4.6.3 Ansökningar om docentur 

Fakultetens dekan fattar beslut om att utse nya docenter vid fakulteten efter beredning av 
Forskningskommittén. Under året har tio nya docenter utsetts, här i bokstavsordning: 

• Karolina Broman, Ämnesdidaktik med inriktning mot kemi, Institutionen för 
naturvetenskapernas och matematikens didaktik. 

• Erik Chorell, Organisk kemi, Kemiska institutionen. 
• Michael Holmboe, Kemi, Kemiska institutionen. 
• Olivier Keech, Växtfysiologi, Institutionen för fysiologisk botanik. 
• Erik Libby, Matematik, Institutionen för matematik och matematisk statistik. 
• Tommy Löfstedt, Datavetenskap, Institutionen för datavetenskap. 
• Johanna Lönngren, Ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, 

Institutionen för naturvetenskaperna och matematikens didaktik. 
• Ola Ringdahl, Datavetenskap, Institutionen för datavetenskap. 
• Ryan Sponseller, Ekologi, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. 
• Venkata Krishna Kumar Upadhyayula, Miljösystemanalys, Kemiska institutionen. 

 
Tiden från att ansökan mottagits av registrator till dekanens beslut om att utse den sökande 
till docent var i genomsnitt 398 dagar, där det snabbaste ärendet tog 211 dagar och det längsta 
tog 740 dagar.  
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5. Utbildning på forskarnivå 

5.1 Händelser under året 

Morgondagens AI-forskare sätter fokus på människan och ny teknik  
Robotar, drönare och intelligenta system som samverkar med människan är några av de 
ämnen som togs upp när 35 doktorander från hela Sverige under WASP-HS forskarskola 
diskuterade artificiell intelligens med bas i humaniora och samhällsvetenskap 9–11 februari. 
Sju av doktoranderna kommer från Umeå universitet.  
 
Förbud mot nolltappning i vattenkraftverk ger miljönytta 
Doktoranden Åsa Widén, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, visade i en studie 
att om man skulle kunna införa ett förbud mot nolltappning i älven, vilket innebär att alla 
kraftverk har ett krav om minimitappning, skulle detta medföra bara 0,5 procent förlust av 
vattenkraftsproduktionen per år. Resultaten publicerades i Science of the Total Environment. 
 
Högfluorerade kemikalier kan ta sig ut i miljön via vårt avfall  
Vanliga produkter i våra hem innehåller högfluorerade kemikalier, PFAS, som gör dem vatten- 
och fettavstötande. En ny studie av Sofie Björklund, doktorand vid Kemiska institutionen och 
Företagsforskarskolan vid Umeå universitet i samarbete med Umeå Energi visade att när dessa 
produkter hamnar i hushållsavfall kan PFAS läcka ut i naturen. Resultaten publicerades i 
tidskriften Chemosphere. 
 
Ny seminarieserie för doktorander om konspirationsteorier 
För forskare innebär konspirationsteorier en helt annan sorts utmaning än sedvanlig 
forskningskommunikation. Hur bemöter blivande forskare bäst en växande samhällsgrupp 
som helt tycks slå ifrån sig all den kunskap som kommer ur gedigen forskning? Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet lyfte frågan med en föreläsningsserie för doktorander.  
 

5.2 Antagning, aktiva doktorander, studietid och examina 

Antalet nyantagna doktorander sjönk oroväckande under de första åren på 2010-talet, men 
återhämtade sig därefter till en mer normal nivå på cirka 50 antagna per år. De senaste två 
åren har dock antalet nyantagna åter börjat sjunka, detta särskilt markant år 2021 då antalet 
sjönk till 40 (52 år 2020), se figur 24. Könsfördelningen bland de nyantagna har de senaste tre 
åren också varit relativt jämn, även om andelen kvinnor sjönk år 2021 till 45 procent (48,1 
procent år 2020), se figur 25. 
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Figur 24. Nyantagna doktorander åren 2010–2021. Källa Fokus. 

 

Figur 25. Andelen nyantagna doktorander år 2010–2021 som är kvinnor. Källa: Fokus. 

Uppdelat på institutionsnivå är fördelningen av nyantagna doktorander mycket ojämn, se figur 
26. Under 2020 antogs flest doktorander på Kemiska institutionen (10 personer). På två 
institutioner (Arkitekthögskolan och Fysiologisk botanik) antogs inga doktorander. Sett över 
de senaste fem åren har Kemiska institutionen antagit flest doktorander (59 personer), följt av 
Institutionen för datavetenskap (42 personer) och Institutionen för fysik (36 personer). 
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Figur 26. Antal nyantagna doktorander uppdelat på institution under åren 2017–2021. Källa: Fokus. 

Som ett resultat av den ökade antagningen till forskarutbildningen ökade också det totala 
antalet doktorandanställningar åren 2019 och 2020, se figur 27. Ökningen avstannade dock år 
2021 på grund av den åter minskade antagningen. Antalet aktiva doktorander (>10 procent 
aktivitet) minskade något år 2021, se figur 28. 

 
Figur 27. Antalet doktorander med doktorandanställning år 2014–2021. Antalet doktorandanställningar stiger för 
andra året i rad. Källa: Fokus. 
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Figur 28. Antalet aktiva doktorander (>10 procent) vid fakulteten. Källa: Fokus. 

Antalet avlagda examina på forskarnivå framgår av figur 29. Totalt avlades 31 doktorsexamina 
år 2021 (12 kvinnor och 19 män), en minskning med två från året innan. Bara en 
licentiatexamen togs ut under året, en minskning med tre från 2020.  

 
Figur 29. Antalet forskarexamina under åren 2009 till 2021. Källa Fokus. 

Medianstudietiden för våra doktorander ligger stabilt över tid på drygt fyra år, ganska lika för 
kvinnor och män, se figur 30. 
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Figur 30. Medianstudietiden i antal år för våra doktorander. Källa: Fokus. 

5.3 Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå 

Fakultetens kvalitetsarbete följer Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning. Därutöver 
sker ett löpande arbete med att ytterligare effektivisera och fördjupa de olika aktiviteterna. 

För sammanfattning, se tabell 8 över självskattning, i nivåerna 0–5, för aktiviteterna 2, 3, 6 
och 7. 

Aktivitet 2, studentundersökningar. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå har 
som rutin att följa upp resultaten av avgångsenkäterna i åtgärdsorienterade diskussioner. 
Under 2021 har ingen avgångsenkät genomförts. Utanför systemet för studentundersökningar, 
men ändock av intresse är medarbetarundersökningen, av vilken följt upp resultaten för 
anställningskategorin doktorander. 

Aktivitet 3, kursutvärderingar av fakultetsgemensamma kurserna genomförs av kursgivande 
lärare, som i sin tur levererar resultaten till fakulteten för löpande uppföljning. Under året har 
lärarbyten vid ett par kurser skapat viss otydlighet i rutinerna, varför ansvarsfördelningen 
mellan kursanordnare och fakultetens kursadministration har tydliggjorts.  

Aktivitet 6, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Studierektorerna för 
forskarutbildning har anmodats inkomma med sina respektive verksamhetsberättelser och 
verksamhetsplaner senast inlämningsdatum 29 mars 2022. Aktiviteten länkas till aktivitet 7 
genom att institutioner som under året genomgått en kollegial extern granskning anmodas 
särskilt genomlysa de förändringar som planeras som ett resultat av granskningen. 

Aktivitet 7, kollegial extern granskning av forskarutbildningsämne genomfördes under 2021 
vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Granskningsomgången tydliggjorde att 
vissa effektiviseringar av processen var behövliga, varför handläggningsordningen reviderades 
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inför granskningarna 2022. I granskningen ingår även aktivitet 6 genom att dessa utgör en del 
av granskningsunderlaget. 

Fakulteten identifierar inte något nytt kvalitetsutvecklingsbehov via kvalitetsarbetet vad gäller 
utbildning på forskarnivå. 

Tabell 8. Sammanfattning av självskattning, aktiviteterna 2, 3, 6 och 7 

 

5.4 Samverkan inom utbildning på forskarnivå 

Inom forskarutbildningen sker samverkan främst inom ramen för Företagsforskarskolan. 
Under 2021 antogs sex nya doktorander vid Företagsforskarskolan, varav tre vid Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet. Fyra av de sex disputationer som under 2021 genomfördes inom 
Företagsforskarskolan var vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.  

Vid slutet av 2021 beslutades om en doktorandplats i samarbete med Genusforskarskolan där 
fakulteten står för 50 procent finansiering. Doktoranden ska placeras vid Institutionen för 
matematik och matematisk statistik. Projektet belyser frågan om vård på lika villkor oavsett 
kön, ålder, geografisk hemvist, funktionalitet eller sexuell läggning. Förhoppningen är att 
projektet ska utmynna i statistiska metoder för tillämpning vid beslutsfattande med syfte att 
minska skillnaderna olika patientgrupper erfar. Projektet startar 2022. 

5.5 Kommittén för utbildning på forskarnivå 

Under 2021 har Kommittén för utbildning på forskarnivå fortsatt arbetet med att revidera 
samtliga allmänna studieplaner. Övriga styrdokument som reviderats är fakultetens regel- och 
rekommendationsdokument Roller och ansvar. 

Kommittén för utbildning på forskarnivå har även arbetat löpande med aktiviteter inom Umeå 
universitets centrala kvalitetssystem. Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap stod på 
tur för kollegial extern granskning av sin forskarutbildning. Det var den andra omgången av 
kollegial extern granskning och under processens gång utkristalliserades behov av vissa 
administrativa förenklingar av handläggningsordningen (FS 1.1-831-21), som bland annat 
beskriver fakultetens rutiner och regler för referensgruppernas ansvar och arbetssätt. 

Under 2021 tillkännagav Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sina beslut gällande 
utvärderingen av forskarutbildningen i analytisk, fysikalisk respektive organisk kemi. Medan 
de två förstnämnda fick omdömet hög kvalitet fick forskarutbildningen i organisk kemi 

Aktivitet
Nivå, 

självskattning Beskrivning Belägg

Aktivitet 2, studentundersökningar 5
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra 
implementeringen av aktiviteten Se avsnitt 5.3

Aktivitet 3, kursutvärderingar 4
Vi har implementerat verksamhet som är kopplad 
till aktiviteten. Se avsnitt 5.3

Aktivitet 6, verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan 4

Vi har implementerat verksamhet som är kopplad 
till aktiviteten. Se avsnitt 5.3

Aktivitet 7, kollegial extern granskning 5
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra 
implementeringen av aktiviteten Se avsnitt 5.3
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omdömet ifrågasatt kvalitet. Kommittén för utbildning på forskarnivå har sedan beslutet 
tillkännagavs diskuterat lämpligt åtgärdsprogram för att säkerställa att forskarutbildningen i 
kemi ska ge den kunskapsbredd som krävs för de olika inriktningarna. Åtgärdsprogrammet 
ska komma UKÄ tillhanda under slutet av 2022. 

Kommittén för utbildning på forskarnivå har löpande följt upp pandemins påverkan på 
forskarutbildningen, dels genom möten med institutionernas studierektorer för 
forskarutbildning, dels genom rapporter från studentkårerna och aktuella fackföreningar. 
Frågan har även följts upp genom att en specifik fråga om pandemins påverkan ingått i 
fakultetens mall för individuella studieplan sedan 2020. 

Under 2021 arrangerades tre möten med studierektorerna samt en eftermiddagsworkshop på 
temat svårigheter i handledarsituationen. Eftermiddagsworkshopen var ett nytt inslag i 
kommitténs dialog med institutionerna och kommer återkomma med andra problemområden 
i fokus. I samband med uppföljningen av medarbetarenkäten genomfördes också enskilda 
möten med var och en av studierektorerna. Även dessa enskilda möten planeras bli ett fast 
inslag i kommitténs dialog med institutionerna. 

En aktuell fråga under 2021 har varit hur förändringar i migrationsbestämmelser kan komma 
att påverka fakultetens forskarutbildning samt om fakulteten i någon utsträckning skulle 
kunna stödja institutionerna och potentiellt drabbade doktorander. 

Covid-pandemin påverkade fortsatt enskilda aktiviteter under kommitténs ansvarsområde. På 
grund av lättnader i smittspridning och därmed restriktionerna under hösten kunde 
handledardagen genomföras som fysisk träff. Doktoranddagen blev emellertid uppskjuten. I 
dess ställe organiserade kommittén en föreläsningsserie som belyste konspirationsteorier ur 
olika perspektiv. Syftet med föreläsningsserien var att ge doktoranderna en djupare förståelse 
av fenomenet för att i sin framtida roll som forskare kunna motverka ökad faktaresistens i 
samhället i stort samt gentemot framtida generationer av studenter. De inbjudna föreläsarna 
var välrenommerade forskare inom sina respektive fält, med hemvister i Danmark, 
Storbritannien, USA, Italien samt Belgien. 
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6. Personal 

6.1 Personalsituationen 

Antalet anställningar ökade under 2021 med 22 (2,2 procent) till 1005, se figur 31. Det totala 
antalet anställda (individer) vid fakulteten ökade under 2021 med 21 personer till 997 (+2 
procent), se tabell 9. Skillnaden mellan antalet anställningar och antalet personer beror på att 
en och samma person kan ha fler än en anställning. De kategorier som ökar mest är 
universitetslektorer (+12) och teknisk personal (+11), se tabell 9. Den största minskningen 
återfinns bland anställda postdoktorer (-7) och adjunkter (-6). Långsiktigt har antalet 
adjunkter vid fakulteten minskat i antal från 81 personer 2016 till 56 år 2021.  

 
Figur 31. Utvecklingen av antalet anställningar under den senaste tioårsperioden. Siffrorna gäller per den 31 
oktober varje år. Källa: Fokus. 
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Tabell 9. Antal anställda inom olika kategorier år 2016 - 2021. Källa: Fokus. 

 

Figur 32 visar anställningskategorier uppdelade på kön och i figur 33 kan vi se andelen kvinnor 
inom de olika anställningskategorierna under sexårsperioden 2015 till 2020. Andelen kvinnor 
skiljer sig åt mellan kategorierna med högst andel bland administratörer (närmare 80 procent) 
och lägst bland professorer (drygt 21 procent år 2021). Andelen är i och för sig ändå lägre bland 
biträdande universitetslektorer, den kategorin omfattar dock få personer (7 personer). Några 
tendenser över tid som kan skönjas är: andelen kvinnor minskar bland adjunkter och ökar 
bland doktorander och universitetslektorer. 
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Figur 32. Antal anställda kvinnor och män uppdelade på kategorier. Källa: Fokus. 

 
Figur 33. Andelen kvinnor (%) inom olika anställningskategorier för åren 2015–2021. Källa: Fokus. 

Åldersfördelningen för fakultetens professorer framgår av figurerna 34 och 35. Notera från 
figur 34 att vi inte har några kvinnor bland professorerna i gruppen 49 år och yngre. Detta 
kommer att kunna påverka könsfördelningen negativt framöver eftersom en relativt större 
andel av de professorer som pensioneras de kommande åren kommer att vara kvinnor. 
Andelen kvinnor bland fakultetens professorer steg kraftigt under de första åren på 2010-talet 
från 12 procent 2008 till 23 procent 2015. Därefter har uppgången avstannat, och till och med 
sjunkit under de senaste tre åren, från 26 procent till 21 procent. 
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Figur 34. Åldersfördelningen bland fakultetens professorer (31 oktober 2021) uppdelad på kvinnor och män. 
Heldragen linje visar andelen kvinnor i de olika åldersspannen. Källa: Fokus. 

 
Figur 35. Antalet professorer i olika åldersintervall de senaste fem åren. Källa: Fokus. 
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Figur 36. Antalet professorer under perioden 2014–2021 uppdelat på kön. Heldragen linje visar andelen kvinnor. 
Källa Fokus. 

Åldersstrukturen hos fakultetens universitetslektorer framgår av figur 37. Medianåldern är 
som väntat lägre än hos professorerna och andelen kvinnor är relativt jämnt fördelat mellan 
åldersgrupperna.  

 
Figur 37. Åldersfördelningen hos fakultetens universitetslektorer uppdelat på kön. Heldragen linje visar andelen 
kvinnor i de olika åldersspannen. Källa: Fokus. 

Fakultetens administratörer har en ganska jämn åldersfördelning, även om en avsevärd 
föryngring har skett de senaste åren så att flest antal administratörer återfinns i spannet 35–
39 år, se figur 38. Könsfördelningen är dock ojämn med nästan 80 procent kvinnor, en siffra 
som till och med ökat något de senaste åren. 
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Figur 38. Åldersfördelningen hos fakultetens administratörer. Källa: Fokus. 

Andelen disputerade lärare framgår av figur 39. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har nu 
den högsta andelen disputerade lärare av alla fakulteter. Andelen disputerade har på fem år 
stigit från 77 procent till nästan 85 procent. Detta är en återspegling av att antalet lektorer ökat 
kraftigt samtidigt som antalet adjunkter minskat. 

 
Figur 39. Andel disputerade lärare (%) för de olika fakulteterna åren 2017–2021. Källa: Fokus 
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6.2 Strategisk kompetensförsörjning 

Av figur 40 framgår nyanställda samt befordrade tillsvidareanställda professorer och 
universitetslektorer. År 2022 anställdes genom utlysning, kallelse eller befordran fyra 
professorer tillsvidare vid fakulteten. Två av dessa anställdes efter utlysning (båda män) och 
två anställdes efter befordran (båda män). En professor adjungerades (kvinna). Under året 
anställdes 24 universitetslektorer tillsvidare. 17 av dessa (tre kvinnor och 14 män) anställdes 
efter utlysning. Av de befordrade var fyra adjunkter och två biträdande universitetslektorer 
som befordrades till universitetslektorer (tre kvinnor och tre män). Dessutom adjungerades en 
lektor (man, förnyad adjungering). Under året anställdes fem biträdande universitetslektorer 
(en kvinna och fyra män) som resultat av fakultetens stora utlysning 2020 som lockade 527 
sökande. 

En fråga som ofta diskuterats är tiden från sista ansökningsdag för en anställning fram till dess 
att anställningsavtal undertecknats. För universitetslektorer var under 2021 mediantiden 157 
dagar (167 dagar år 2020), det vill säga cirka fem månader. Den siffran kan jämföras med 
mediantiden för hela perioden 2013 till 2019 som var cirka sju månader. Siffrorna indikerar 
alltså att tiden har förkortats i påtaglig grad, särskilt de senaste två åren, vilket är en mycket 
viktig utveckling för att bättre kunna behålla toppkandidater. 

 
Figur 40. Nyrekryterade tillsvidareanställda professorer (utlysta och kallade) och universitetslektorer (utlysta) år 
2014–2021 (till vänster) och befordrade professorer och universitetslektorer 2014–2021 (till höger). Data gäller för 
första anställningsdag. Befordrade universitetslektorer inkluderar såväl befordran från biträdande 
universitetslektor som från adjunkt. Under den senaste åttaårsperioden har 20 professorer och 88 lektorer 
tillsvidareanställts (nyrekryterade). Siffran för professorer kan jämföras med att det finns 32 professorer som är 
äldre än 60 år. Källa: Fakultetssamordnaren. 

År 2021 utlyste fakulteten återigen fem sexåriga anställningar (75 procent forskning och 25 
procent pedagogisk meritering) som biträdande universitetslektor. Utlysningarna var mycket 
breda och den vetenskapliga skickligheten skulle avse ämnesområdena naturvetenskap, 
teknik, design, arkitektur eller utbildningsvetenskap inom naturvetenskap och matematik. Vid 
sista ansökningsdag för anställningarna som var den 15 februari 2022 hade 261 ansökningar 
inkommit. 
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Sedan 2020 har nya mallar för anhållan om att utlysa anställning liksom för 
anställningsprofiler tagits fram. I anhållan måste institutionerna redogöra för vilket 
rekryteringsunderlag man ser och för hur rekryteringsarbetet planeras. En tidsplan upprättas 
tidigt för hela processen och bland annat utses sakkunniga tidigt för att inte bli en broms. 
Ansökningsrutinerna i det digitala ansökningsverktyget Varbi har också utvecklats så att de 
sökande skriver sina ansökningar efter gemensam mall och med begränsad omfattning. 

Fakulteten har vid olika rekryteringar använt sig av sociala medier som LinkedIn och Facebook 
för att sprida information om utlysningar. 

6.3 Arbetsmiljö och lika villkor 

6.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Fakulteten begär årligen in redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) från 
institutioner och arbetsenheter. Nedan följer en sammanfattning av institutionernas 
systematiska arbetsmiljöarbete. 

Arbetsmiljö och lika villkor vid institutionerna 

Tio av elva institutioner har arbetsmiljöombud, samtliga har lika villkorsföreträdare och vid 
flera institutioner har även studerandearbetsmiljöombud haft möjlighet att delta i 
arbetsmiljöarbetet. De flesta av institutionerna har en arbetsmiljö- och lika villkorsgrupp, där 
prefekt, stöd inom Human Resources (HR), arbetsmiljöombud och lika villkorsföreträdare 
ingår. Samtliga uppger att arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor behandlas vid arbetsplatsträffar 
(APT) och i den lokala samverkansgruppen (LSG).  

Rutiner finns för att hantera introduktion av nyanställda, utvecklingssamtal, uppföljning av 
sjukskrivningar och riskbedömningar för anställda. Flera institutioner arbetar med att 
förbättra information och rutiner rörande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling, samt med att integrera organisatorisk och social arbetsmiljö i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Det finns utvecklingsbehov rörande arbetet med organisatorisk och social 
arbetsmiljö för studenter.  

Arbetsmiljöarbetet har även under 2021 präglats av coronapandemin. En utmaning har varit 
nyanställda doktoranders och postdoktorers sociala situation. För att öka social delaktighet 
har digitala arbetsmiljöronder, enkätundersökningar och digitala arbetsplatsträffar 
genomförts. Flera institutioner har arbetat med att förbättra introduktionsprocessen för nya 
medarbetare, samt genomfört diskussioner om den statliga värdegrunden vid 
arbetsplatsträffar och institutionsdagar.  

Medarbetarundersökning 

Under våren genomfördes en medarbetarundersökning vid universitetet. Resultatet för 
fakulteten visade på ett mycket gott resultat vad gäller arbetstakt, effektivitet, delaktighet, 
socialt klimat, lärande i arbetet samt ledarskap. Förbättringsområden att särskilt beakta var 
arbetsrelaterad utmattning och målkvalitet.  
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Medarbetarundersökningen resulterade i uppföljningar och aktiviteter vid institutionerna. 
Generellt har arbetsrelaterad utmattning och målkvalitet varit fokusområden att arbeta vidare 
med.  

Fysisk arbetsmiljö   

Flera av åtgärderna inom den fysiska arbetsmiljön har handlat om översyn av ergonomin, samt 
säkerhet och arbetsmiljö i laboratorier. Ett nytt kemikaliehanteringssystem, KLARA, som 
ersätter det tidigare Chemkeeper ska tas i drift inom en nära framtid.    

Arbetsmiljö och lika villkor vid fakulteten 

Vid två tillfällen under året genomfördes tema arbetsmiljö och lika villkor vid fakultetens 
samverkansgrupp (FSG), då förutom fakultetens arbetsmiljögrupp även 
huvudarbetsmiljöombud och studiesocialt ansvarig vid Umeå naturvetar- och teknologkår 
(NTK) inbjöds. Fakultetens resultat från medarbetarenkäten redovisades och diskuterades, 
information om fakultetens jämställdhetsutbildning och nätverksträff för arbetsmiljöombud 
och lika villkorsföreträdare gavs och workshoppen om organisatorisk och social arbetsmiljö 
följdes upp.  
 
Fakulteten har inlett en satsning på lika villkors- och arbetsmiljöarbetet, dels via 
utbildningsinsatser, dels genom att en HR-specialist rekryterats för att under två år på heltid 
arbeta med dessa frågor.  

6.3.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Utbildning och erfarenhetsutbyte 

Under året genomfördes två prefektseminarier vid fakulteten, med syfte att stärka ledarskapet 
och ge utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte. Teman för seminarierna var a) 
arbetsmiljöarbete och ledarskap under coronapandemin del två och b) misskötsamhet i 
arbetet.  

En andra workshop inom området organisatorisk och social arbetsmiljö med tema arbetstid 
samt kränkande särbehandling utfördes i digital form i början av året, i syfte att öka 
kunskapen och ge praktiska verktyg för att arbeta förebyggande med dessa frågor. 
Prefekter/motsvarande, HR-stöd och arbetsmiljöombud deltog i workshoppen, som 
anordnades av fakultetens arbetsmiljögrupp tillsammans med Feelgood.  

Arbetsmiljöarbete under coronapandemin 

Arbetsmiljön har fortsatt präglats av pandemin och osäkerhet kring närmaste framtid, vilket 
inneburit arbete hemifrån och distansundervisning, men även undervisning på plats och olika 
hybridlösningar. I slutet av året påbörjades återgång till arbetsplatsen. Situationen har varit 
en utmaning utifrån ett psykiskt, socialt och fysiskt arbetsmiljöperspektiv för såväl 
medarbetare som ledarskap och ställt höga krav på institutionsledningarnas arbete med 
arbetsmiljön. 
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En av de insatser fakulteten genomförde var att erbjuda prefekterna en seminarieserie 
bestående av två seminarier, som handlade om prefekternas arbetsmiljöarbete och ledarskap 
under Coronapandemin. Företagshälsovården Feelgood var anlitad och det andra seminariet, 
som ägde rum i början av året, genomfördes digitalt.  

Regelbundna och digitala avstämningsmöten med HR-stödet vid institutionerna genomfördes, 
i syfte att fånga upp behov, problem och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte specifikt utifrån 
den uppkomna situationen som orsakades av pandemiläget.       

Nätverksträff  

En digital nätverksträff för fakultetens arbetsmiljöombud och lika villkorsföreträdare 
genomfördes, då resultatet från studiebarometern presenterades, NTK:s kårordförande 
föredrog om jämställdhet, jargong och negativa maskulinitetsnormer inom teknisk-
naturvetenskapliga utbildningar och lika villkorsföreträdare och HR-samordnare berättade 
om hur arbetet med lika villkor och arbetsmiljö är organiserat vid Kemiska institutionen.  

6.3.3 Lika villkor och jämställdhetsintegrering 

I syfte att följa upp och utbyta erfarenheter har, förutom nätverksträffarna, enskilda 
institutionsträffar genomförts och i fakultetens ledningsgrupp har lika villkorsfrågor 
diskuterats vid ett flertal tillfällen under året. Frågan om jämställdhetsintegrering 
diskuterades vid fakultetsnämndsinternatet, som ägde rum under våren. 

Inför fördelningen av fakultetsfinansierad forskningstid samt av medel för medeldyr 
utrustning genomfördes en könsbaserad analys utifrån antal sökande och utfall. I statistiken i 
fakultetens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser finns könsperspektivet med.  

Jämställdhetsutbildning 

Under våren bjöds samtliga medarbetare vid fakulteten in till en digital föreläsning med Tomas 
Brage, universitetslektor vid Lunds universitet, som presenterade nationell och internationell 
statistik om könsfördelning och forskningsresultat inom området jämställdhet inom akademin 
med särskilt fokus på naturvetenskapliga ämnen.  

Fakulteten anordnade en workshop där utbildningsföretaget PK-byrån (numera Teller 
Agency) medverkade. Representanter för studenterna och doktoranderna, fakultetskansliets 
personal, HR-stöd samt prefekter, dekan och kanslichef deltog. Syftet med workshoppen var 
att samla in kunskap om förhållanden och arbetet med en inkluderande arbetskultur för 
studenter, doktorander och övrig personal.  

Workshoppen tillsammans med statistik om könsfördelning bland studenter vid olika 
program, könsfördelning inom personalgrupper, rekryteringsarbete och annat material 
utgjorde sedan basen för de två halvdagsutbildningar med PK-byrån som följde och där lika 
villkorsföreträdare, HR-stöd, prefekter, ordföranden i kommittéerna, dekaner och kanslichef 
deltog. Teman för utbildningshalvdagarna var inkluderande arbetskultur och styrning, samt 
employer branding och breddad rekrytering.   
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Jämställd rekrytering  

Öppna rekryteringar har under 2021 givit ett gott resultat, där bland annat två kvinnor 
rekryterats som professorer till Designhögskolan. Könsbalansen är relativt god bland 
doktoranderna och fakultetens breda utlysning av biträdande universitetslektorat gav god 
utdelning avseende könsbalansen.  
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7. Ekonomi 

7.1 Takbelopp, helårsstudenter och helårsprestationer 

Det totala antalet helårsstudenter (HSTK) uppgick kalenderåret 2021 till 3 207 exklusive de 
HSTK som ges inom ramen för lärarutbildningen via Lärarhögskolan. Det innebär en ökning 
från 2020 med 92 HST och sedan 2019 har antalet HST ökat med hela 201 HST. Utvecklingen 
av HSTK mellan år 2019–2021 framgår av figur 41. Antalet helårsprestationer (HPRK) uppgick 
2021 till 2 616 vilket är färre än 2020. Genomströmningen för år 2021 ligger på cirka 82 
procent vilket är lägre än föregående år då genomströmningen uppgick till över 85 procent. 
Antalet studenter som läser vid fakulteten har mellan 2020 och 2021 ökat med 373 studenter. 
Andelen helårsstudenter som läser på avancerad nivå är 23 procent (2021: 24 procent) 

 
Figur 41. Utveckling av antal HSTK, HPRK samt antal studenter 2019–2021. Källa: Fokus fakultetsavräkning. 

Fakultetens takbelopp för HST och HPR uppgår till 368 miljoner kronor 2021, vilket innebär 
en ökning med 34 miljoner kronor jämfört med 2020. För att kunna avräkna hela anslaget 
krävs omkring 3 377 HST och budgeten för 2021 innehöll en överproduktion motsvarande 13 
HST. Trots att antalet HST ökat kraftigt inom fakulteten de senaste åren så underskrids 
takbeloppet. Utfallet för HST blev lägre än budgeterat och dessutom blev genomströmningen 
betydligt lägre än förväntat vilket innebär att fakulteten underskrider takbeloppet med 
preliminärt 23 miljoner kronor. Treårsavräkning tillämpas för perioden 2020–2022 vilket 
innebär att en överproduktion 2022 delvis skulle minska underproduktion kopplad till åren 
2020 och 2021. 

HST kopplat till avgiftsfinansiering kan inte avräknas mot takbeloppet. Utfallet för 
avgiftsfinansierade HST blev 46 HST (2020: cirka 53 HST), vilket motsvarar en intäkt på 7,8 
miljoner utöver takbeloppet, se tabell 10. Designhögskolan står för drygt 40 procent av 
avgiftsfinansierade HST vid fakulteten år 2021, Institutionen för molekylärbiologi cirka 14 
procent och Institutionen för datavetenskap för 10 procent.  
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Tabell 10. Avgiftsfinansierade studenter 2019–2021. Källa ÅR 2021 

 

Antalet helårsstudenter per institution (baserat på kalenderåret 2021) framgår av figur 42. 
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, exklusive Lärarhögskolan. 
Uppdragsutbildning och avgiftsfinansierade studenter ingår ej. 

 
Figur 42. Antal helårsstudenter per kalenderår, uppdelat på institution 2021. Källa: Fokus fakultetsavräkning 

7.2 Resultat, intäkter och kostnader 

Fakultetens samlade ekonomiska resultat 2021 var för första gången sedan 2016 negativt och 
uppgick till totalt -9,7 miljoner kronor för samtliga verksamheter. Resultatet är 24 miljoner 
lägre än föregående år, vilket framgår av tabell 11. Intäkterna uppgick till 1 204 miljoner kronor 
vilket innebär en ökning från 2020 med 58,4 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till 1 214 
miljoner kronor vilket är en ökning av kostnader från 2020 motsvarande 82,3 miljoner kronor. 

 

 

Antal 
studenter HSTK

Antal 
studenter HSTK

Antal 
studenter HSTK

kvinna 43 25,40 44 24,42 42 23,40
man 41 23,01 50 28,81 41 22,50
Total 84 48,41 94 53,23 83 45,90

2019 2020 2021
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Tabell 11. Ekonomisk resultat 2017–2021. Källa: Fokus. 

 

Inom verksamhetsgren 1, utbildning på grundnivå och avancerad nivå, visar fakulteten ett 
positivt resultat på cirka 4,8 miljoner kronor (år 2020: 3,3 miljoner kronor). Fakultetens totala 
bokförda intäkter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgick till 393 miljoner 
kronor (år 2020: 339 miljoner). Intäkterna inom anslagsfinansierad utbildning (VH 10 och 11) 
står för 99,17 procent av de totala intäkterna. 

Inom verksamhetsgren 2, forskning och utbildning på forskarnivå, visar fakulteten ett resultat 
på -13,7 miljoner kronor (år 2020: 11,9 miljoner kronor). De totala intäkterna uppgick till 783 
miljoner kronor. Intäkterna inom anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå 
motsvarar 52,5 procent av de totala intäkterna medan intäkter inom forskning med externa 
bidrag utgör 43,7 procent och intäkter från forskningsuppdrag 3,8 procent. Fördelningen 
framgår av figur 43. 

 
Figur 43. Fördelning av intäkter per verksamhet inom forskning och forskarutbildning 2021. Källa: Fokus. 

Figur 44 visar erhållna forskningsbidrag och forskningsuppdrag som utbetalats till fakultetens 
institutioner från externa finansiärer åren 2019–2021. Totalt uppgår erhållna externa bidrag 
och uppdrag till 357 miljoner kronor vilket är en ökning från 2020 på 15 miljoner kronor.  Mest 
externa forskningsbidrag hade Kemiska institutionen med 93 miljoner kronor. Institutionen 
för ekologi, miljö och geovetenskap hade näst mest med närmare 50 miljoner kronor. 
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Figur 44. Erhållna externa forskningsmedel (bidrag och uppdrag) per institution 2019–2021. Miljoner kronor. 
Källa: Raindance 

Kostnaderna minskade år 2020, men har nu ökat under 2021 och uppgår till 1 214 miljoner (år 
2020: 1 132 miljoner kronor). Kostnader för löner uppgick till 676 miljoner kronor vilket är en 
ökning med drygt 50 miljoner kronor i jämförelse med 2020. Kostnaderna för löner och övriga 
personalkostnader utgör mer än hälften av de totala kostnaderna, motsvarande drygt 56 
procent vilket är oförändrat jämfört med 2020. Kostnader för lokaler uppgår till 167 miljoner 
kronor vilket motsvarar 14 procent. Driftskostnaderna utgör 16 procent av kostnaderna, vilket 
är enprocentig ökning jämfört med 2020, men fortfarande en minskning jämfört med 2019. 
Fördelningen av kostnader framgår av figur 45. 

 
Figur 45. Fördelning av kostnader 2021. Källa: Fokus 
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Figur 46. Andel av intäkter inom de olika verksamhetsgrenarna i förhållande till totala intäkter vid varje 
institution. Källa: Fokus 

Utifrån figur 46 blir det tydligt att det är stor variation mellan institutioner/enheter gällande 
storleksförhållandet mellan de två verksamhetsgrenarna utbildning och forskning. Det finns 
institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet (intäkter) inom forskningen, exempelvis 
Institutionen för fysiologisk botanik medan exempelvis Arkitekthögskolan och 
Designhögskolan har huvuddelen av sina intäkter inom utbildningen. Fakulteten har tre 
enheter som enbart bedriver verksamhet inom forskning: Företagsforskarskolan, Umeå 
marina forskningscentrum (UMF) samt Högpresterande beräkningscentrum Norr (HPC2N).   

7.3 Myndighetskapital 

Med myndighetskapital avses det balanserade kapitalet och årets kapitalförändring. 
Myndighetskapitalet minskade med närmare 9,7 miljoner kronor och låg vid utgången av 2021 
på 321 miljoner kronor totalt för fakulteten. Störst är det balanserade kapitalet inom 
verksamhetsgren 2, forskning och forskarutbildning på cirka 230 miljoner kronor 2021, vilket 
är en minskning med 13,7 miljoner. Inom verksamhetsgren 1, utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå ligger det balanserade kapitalet på 86 miljoner kronor. Inom övrig verksamhet 
uppgår myndighetskapitalet till drygt 5,5 miljoner. 

Figur 47 visar utvecklingen av det totala myndighetskapitalet på fakulteten mellan 2012 och 
2021. Ökningen sedan 2012 är 165 miljoner kronor. Den största ökningen finns inom 
verksamhetsgren 2. För 2021 utgör det totala myndighetskapitalet för fakulteten 26,5 procent 
av kostnaderna (år 2020: 29,3 procent). Inom verksamhetsgren 2 utgör det balanserade 
kapitalet 28,8 procent av kostnaderna (2020: 33,2 procent) och inom verksamhetsgren 1 cirka 
22 procent av kostnaderna, vilket är oförändrat jämfört med fjolåret.  
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Figur 47. Myndighetskapital 2012–2021, tkr. Källa: Fokus.  

Myndighetskapitalet har uppstått under en lång rad av år när intäkterna varit högre än de 
årliga kostnaderna. Det finns flera förklaringar till att myndighetskapital har uppstått. En 
orsak som ofta nämns är försenade utlysningar samt att det tar tid för anställda personer att 
påbörja sin tjänst. För institutioner och enheter såväl som enskilda forskargrupper finns det 
ett behov av ett visst kapital för att kunna hantera eventuella intäktsminskningar och 
kostnadsökningar som kan uppstå inom verksamheten. Många, förhållandevis små påsar med 
sparade medel, blir ackumulerat ett stort myndighetskapital på fakultetsnivå.   

Utifrån institutionernas inlämnande bokslutskommentarer, verksamhetsuppföljning och i 
dialoger har flera uttryckt långsiktiga strategier för att nyttja myndighetskapital. Flera 
institutioner ser att de under de kommande åren får en ökad förbrukning av sitt 
myndighetskapital. Satsningarna är på gång, men tar tid för kostnader att genereras fullt ut.  

Det råder stora variationer mellan institutionernas storlek på myndighetskapitalet men 
sammanfattningsvis har alla institutioner ett positivt myndighetskapital inom både utbildning 
och forskning, förutom Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap som har ett negativt 
myndighetskapital inom utbildningen. Av figur 48 framgår storleken på myndighetskapitalet 
per 31 december 2021, i tkr, inom verksamhetsgren utbildning och verksamhetsgren forskning.  
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Figur 48. Myndighetskapital per institution/motsvarande per 31 december 2021, Tkr, uppdelat på 
verksamhetsgrenarna utbildning och forskning. Källa: Fokus.  
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8. Intern och extern kommunikation 

Pressmeddelanden och nyheter: 

År 2021 har fakulteten satsat särskilt på att kommunicera infektionsforskning, ett starkt och 
aktuellt fält inom vår fakultet, liksom forskning med anknytning till gensaxen med anledning 
av Nobelpriset i kemi till Emmanuelle Charpentier. Ett annat område är livslångt lärande som 
varit övergripande tema för universitetet 2021. Arkitekthögskolan och Designhögskolan har 
genom Umeå centrum för arkitektur, design och konst, UmArts, fått ökade möjligheter att 
förstärka sina forskningsmiljöer, vilket också speglas i kommunikationen. Artificiell intelligens 
fortsätter att stå i fokus liksom det nyöppnade science centret Curiosum. 

Statistik: 

Fakulteten har skickat ut totalt 80 pressmeddelanden under 2021 (inklusive fyra inom 
samarbeten där annan part gjort utskick enligt överenskommelse). 

53 pressmeddelanden om forskning varav 38 översatta till engelska (72 procent). 

20 pressmeddelanden om avhandlingar (30 personer har disputerat under året) varav 15 
översatta till engelska (75 procent). 

7 pressmeddelanden om utbildning varav 4 översatta till engelska (67 procent). 

Mest uppmärksammade nyheterna från fakulteten (TT-artiklar): 

Bubblor hjälper fiskar att hitta rätt:  
https://www.umu.se/nyheter/bubblor-hjalper-fiskar-att-hitta-ratt_10820762/ 

Ny grupp av antibakteriella substanser funnen: 
https://www.umu.se/nyheter/ny-grupp-av-antibakteriella-substanser-funnen2_11112855/ 

Ny kunskap om olösliga fibrer som kan förorsaka Skelleftesjukan: 
https://www.umu.se/nyheter/ny-kunskap-om-olosliga-fibrer-som-kan-fororsaka-
skelleftesjukan_11199162/ 

Filmer om utbildningsprogram producerade 

Under 2020 påbörjades arbetet med att i samarbete med Inhousebyrån producera filmer om 
fakultetens utbildningsprogram, vilket fortsatt under 2021. Pandemin satte stopp under våren, 
men hösten 2021 producerades tre filmer, om Masterprogrammet i kemi, Arkitektprogrammet 
och Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap. 

Sociala medier 

Information och nyheter om fakulteten har under året spridits via fakultetens sociala medier.  
Ett LinkedIn-konto startades upp 31 augusti och har 226 följare. Facebook-kontot har 2 265 

https://www.umu.se/nyheter/bubblor-hjalper-fiskar-att-hitta-ratt_10820762/
https://www.umu.se/nyheter/ny-grupp-av-antibakteriella-substanser-funnen2_11112855/
https://www.umu.se/nyheter/ny-kunskap-om-olosliga-fibrer-som-kan-fororsaka-skelleftesjukan_11199162/
https://www.umu.se/nyheter/ny-kunskap-om-olosliga-fibrer-som-kan-fororsaka-skelleftesjukan_11199162/
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följare (+6 procent jämfört med 2020) medan Instagram-kontot har 529 följare (+49 procent 
jämfört med 2020). 

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, forskningsinstitut och andra forskningsfinansiärer. 2021: 24 tips (2020: 12 tips). 

Populärvetenskapliga arrangemang 

Fakultetens forskare har deltagit i flera populärvetenskapliga arrangemang för att nå en bred 
spridning av kunskap. Några exempel: Zooma in på forskning (digitala föreläsningar för 
skolklasser), Levande frågelådan (vetenskapsshow för femteklassare), Kunskapsveckan under 
höstlovet (digital konferens för skolans lärare över hela landet) och ForskarFredag på 
Curiosum (populärvetenskap och experiment med fokus på barnfamiljer).  

Vetenskapsluncher är en populärvetenskaplig föreläsningsserie (alltsedan 2006) på Kafé 
Station samarrangerad av universitetets fakultetskommunikatörer. Föreläsningarna streamas 
och kan även ses i efterhand. Vårens föreläsningar ställdes in på grund av pandemin. Hösten 
2021 flyttade Vetenskapsluncherna till Curiosum. Fem föreläsningar hölls. Professor Johan 
Wikner, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap höll föreläsningen ”Till Arktis 
gömda hörn – en modern polarexpedition”. 

 



Bilaga 1

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomi 

Intäkter totalt (tkr) 1 064 134 1 122 447 1 147 502 1 146 009 1 204 363

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 341 994 353 223 370 537 373 119 393 440

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 99% 99% 98% 96% 99%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 1% 1% 2% 4% 1%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 693 230 740 793 749 345 744 451 783 167

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 52% 51% 52% 53% 52%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 48% 49% 48% 47% 48%

       Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97) 28 909 28 431 27 620 28 439 27 756

         - varav andel anslag (%) 

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

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

Kostnader totalt (tkr) -1 040 282 -1 083 601 -1 136 594 -1 131 752 -1 214 089

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

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

       - varav andel driftskostnader (%) 16% 16% 18% 15% 16%

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

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 393 398 405 366 431 115 463 649 479 544

       Myndighetskapital (tkr) 233 136 278 084 316 854 331 111 321 386

       - Varav årets kapitalförändring 23 851 38 847 10 908 14 257 -9 726

       - Varav balanserat kapital 209 285 239 238 305 946 316 854 331 111

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  22% 26% 28% 29% 26%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 160 262 127 282 114 260 132 538 158 159

Andel extern finansiering (%) 37% 38% 38% 37% 36%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antal helårsstudenter 3 326 3 319 3 440 3 542 3 612

         - varav Lärarhögskolan 10% 0% 11% 11% 10%

         - varav andel kvinnor (%) 39,9% 41,2% 42,2% 43,2% 44,2%

         - varav andel män (%) 60,1% 58,8% 57,8% 56,8% 55,8%

         - varav andel program (%) 80% 80% 80% 82% 82%

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

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

Antal helårsprestationer 2 761 2 875 2 907 3 041 2 978

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 45 49 48 53 46

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 154 152 156 129 143

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 25 31 32 36 26

Prestationsgrad (%) 86% 86% 83%

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Antal nyantagna doktorander 36 42 55 52 42

         - varav andel kvinnor (%) 39% 50% 53% 48% 43%

         - varav andel män (%) 61% 50% 47% 52% 57%

Antal aktiva doktorander 240 218 209 237 239

         - varav andel kvinnor (%) 41% 38% 40% 44% 44%

         - varav andel män (%) 59% 62% 60% 56% 56%

Antal doktorsexamina 46 40 33 33 31

         - varav andel kvinnor (%) 50% 45% 36% 39% 39%

         - varav andel män (%) 50% 55% 64% 61% 61%

Antal licentiatexamina 1 7 3 4 1

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

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

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 302 000 287 800 320 000 336 500 364 900

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 286 301 280 276 307

Personal 

Antal anställda 901 925 915 978 997

Antal anställda (årsarbetskrafter) 770 794 783 820 849

         - varav andel kvinnor (%) 35% 36% 37% 38% 40%

         - varav andel män (%) 65% 64% 63% 62% 60%

       Varav andel lärare/forskare 61% 62% 62% 59% 60%

         - varav andel kvinnor (%) 29% 30% 30% 30% 32%

         - varav andel män (%) 71% 70% 70% 70% 68%

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

         - varav andel kvinnor (%) 24% 24% 24% 21% 21%

         - varav andel män (%) 76% 76% 76% 79% 79%

       Andel disputerade lärare 77% 80% 83% 83% 84%

         - varav andel kvinnor (%) 27% 28% 29% 28% 30%

         - varav andel män (%) 73% 72% 71% 72% 70%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 178 180 176

         - varav andel anställda postdoktorer 38% 41% 36%

         - varav andel anknutna postdoktorer 62% 59% 64%



Bilaga 2

Nyckeltal 2021 för institutioner vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
EMG Fysbot Molbio Design Fysik TFE

Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 136 124 97 020 63 606 54 827 104 629 113 244

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 37 352 6 788 20 038 46 841 29 839 70 277

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 100% 100% 100% 97% 100% 100%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 2% 0%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 98 772 90 232 43 569 7 986 74 790 42 967

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 61% 48% 45% 80% 47% 65%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 39% 52% 55% 20% 53% 35%

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

         - varav andel anslag (%) 

         - varav andel försäljningsintäkter (%) 

         - varav andel övriga intäkter (%) 

Kostnader totalt (tkr) -132 256 -104 247 -63 422 -54 483 -106 948 -112 153

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 58% 48% 54% 47% 59% 60%

       - varav andel lokalkostnader (%) 14% 11% 11% 27% 14% 14%

       - varav andel driftskostnader (%) 11% 27% 18% 10% 7% 8%

       - varav andel övriga kostnader (%) 17% 13% 17% 16% 19% 18%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 80 829 13 380 43 405 14 069 18 310 52 164

       Myndighetskapital (tkr) 44 811 16 897 38 663 8 597 3 920 35 249

       - Varav årets kapitalförändring 3 868 -7 228 184 344 -2 319 1 091

       - Varav balanserat kapital 40 943 24 125 38 479 8 252 6 240 34 158

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  34% 16% 61% 16% 4% 31%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 36 018 -3 517 4 742 5 472 14 390 16 915

Andel extern finansiering (%) 30% 52% 37% 7% 38% 16%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Antal helårsstudenter 343 42 194 166 233 662

         - varav Lärarhögskolan 3% 5% 1%

         - varav andel kvinnor (%) 62,9% 58,3% 70,5% 49,5% 29,8% 25,1%

         - varav andel män (%) 37,1% 41,7% 29,5% 50,5% 70,2% 74,9%

         - varav andel program (%) 63% 82% 77% 85% 78% 74%

         - varav andel avancerad nivå (%) 15% 72% 22% 37% 37% 16%

         - varav andel distans/nät (%) 21% 0% 26% 0% 1% 26%

Antal helårsprestationer 280 39 167 159 197 521

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 3 1 6 19 0 4

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 17 3 35 9 26 2

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 1 0 1 1 3 7

Prestationsgrad (%) 82% 93% 86% 94% 85% 79%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 2 2 3 6 7

         - varav andel kvinnor (%) 50% 100% 67% 67% 14%

         - varav andel män (%) 50% 33% 33% 86%

Antal aktiva doktorander 33 11 7 3 41 24

         - varav andel kvinnor (%) 55% 45% 57% 67% 29% 33%

         - varav andel män (%) 45% 55% 43% 33% 71% 67%

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 41 23 7 6 53 23

Personal 
Antal anställda (individer) 109 70 45 41 92 101

Antal anställda (årsarbetskrafter) 101 62 40 33 83 79

         - varav andel kvinnor (%) 44% 50% 57% 36% 23% 21%

         - varav andel män (%) 56% 50% 43% 64% 77% 79%

       Varav andel lärare/forskare 60% 65% 76% 61% 56% 71%

         - varav andel kvinnor (%) 37% 47% 51% 35% 14% 12%

         - varav andel män (%) 63% 53% 49% 65% 86% 88%

       Varav andel professorer 14% 8% 21% 4% 8% 8%

         - varav andel kvinnor (%) 21% 39% 51% 14%

         - varav andel män (%) 79% 61% 49% 86% 100% 100%

       Varav andel disputerade lärare 92% 100% 100% 52% 93% 78%

         - varav andel kvinnor (%) 35% 25% 60% 42% 14% 14%

         - varav andel män (%) 65% 75% 40% 58% 86% 86%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 22 40 7 0 19 9

         - varav andel anställda postdoktorer 59% 25% 100% 26% 33%

         - varav andel anknutna postdoktorer 41% 75% 74% 67%



Nyckeltal 2021 för institutioner vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kemi Datavet MaMS NMD Arkitekt

Ekonomi 
Intäkter totalt (tkr) 257 929 118 800 78 013 42 999 51 137

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 26 095 38 197 49 651 20 053 44 953

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 97% 102% 99% 100% 100%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 3% -2% 0% 0%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 204 169 80 603 28 362 22 947 6 184

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 54% 25% 66% 75% 94%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 46% 75% 34% 25% 6%

       Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97) 27 666

         - varav andel anslag (%) 

         - varav andel försäljningsintäkter (%) 100%

         - varav andel övriga intäkter (%) 0%

Kostnader totalt (tkr) -258 284 -127 950 -77 508 -46 766 -47 713

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 49% 64% 66% 67% 56%

       - varav andel lokalkostnader (%) 12% 10% 9% 9% 22%

       - varav andel driftskostnader (%) 21% 14% 7% 8% 5%

       - varav andel övriga kostnader (%) 17% 13% 18% 15% 18%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 106 568 19 049 24 774 27 586 3 981

       Myndighetskapital (tkr) 52 469 22 341 20 864 17 209 2 071

       - Varav årets kapitalförändring -354 -9 149 505 -3 767 3 424

       - Varav balanserat kapital 52 823 31 490 20 359 20 976 -1 353

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  20% 17% 27% 37% 4%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 54 099 -3 292 3 909 10 377 1 910

Andel extern finansiering (%) 51% 47% 14% 20% 2%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Antal helårsstudenter 198 436 520 284 303

         - varav Lärarhögskolan 1% 0% 11% 100%

         - varav andel kvinnor (%) 67,0% 21,5% 32,2% 77,6% 63,6%

         - varav andel män (%) 33,0% 78,5% 67,8% 22,4% 36,4%

         - varav andel program (%) 73% 85% 87% 92% 91%

         - varav andel avancerad nivå (%) 27% 21% 19% 28% 35%

         - varav andel distans/nät (%) 26% 5% 1% 24% 4%

Antal helårsprestationer 151 345 402 267 262

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 4 5 1 0 3

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 20 10 5 0 17

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 1 2 2 0 7

Prestationsgrad (%) 76% 79% 77% 98% 87%

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Antal nyantagna doktorander 10 8 2 2

         - varav andel kvinnor (%) 30% 50% 50%

         - varav andel män (%) 70% 50% 100% 50%

Antal aktiva doktorander 51 53 14 2

         - varav andel kvinnor (%) 57% 42% 36% 50%

         - varav andel män (%) 43% 58% 64% 50%

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 81 32 24 15 3

Personal 
Antal anställda (individer) 186 137 83 44 40

Antal anställda (årsarbetskrafter) 169 111 63 38 29

         - varav andel kvinnor (%) 43% 33% 31% 68% 48%

         - varav andel män (%) 57% 67% 69% 32% 52%

       Varav andel lärare/forskare 60% 47% 71% 70% 73%

         - varav andel kvinnor (%) 36% 20% 20% 61% 47%

         - varav andel män (%) 64% 80% 80% 39% 53%

       Varav andel professorer 12% 12% 9% 7% 12%

         - varav andel kvinnor (%) 15% 16% 17% 40% 60%

         - varav andel män (%) 85% 84% 83% 60% 40%

       Varav andel disputerade lärare 100% 88% 91% 81% 44%

         - varav andel kvinnor (%) 31% 17% 20% 61% 57%

         - varav andel män (%) 69% 83% 80% 39% 43%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 59 15 5 0 0

         - varav andel anställda postdoktorer 27% 53% 40%

         - varav andel anknutna postdoktorer 73% 47% 60%
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