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Förkortningslista 

AI = Artificiell intelligens 
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BUL = Biträdande universitetslektor 
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FFT = Fakultetsfinansierad forskningstid 
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SciLifeLab = Science for Life Laboratories 
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1. Inledning 

Den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har cirka 3 100 helårsstudenter och 
drygt 1 000 medarbetare, varav cirka 200 är forskarstuderande med 
doktorandanställning verksamma vid våra elva institutioner, centrum och 
arbetsenheter. Våra medarbetare och studenter är fakultetens starkaste 
tillgångar som med stor kompetens och ambition gör att vi känner tillförsikt och 
hopp för att adressera dagens och framtida samhällsutmaningar. 

 

Under verksamhetsåret 2022 släppte coronapandemin sakteliga sitt grepp och vi fick äntligen 
kliva ur den digitala mötes- och undervisningsbubblan. Lättnaden gällande att covid-19 inte 
längre klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom överskuggas tyvärr av kriget i 
Ukraina. I skrivande stund har ett drygt år gått sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 
och många av oss, både studenter och medarbetar, har påverkats av kriget.   

Trots den oroliga tid vi befinner oss i har fakulteten fullföljt uppdraget att bedriva både 
forskning och utbildning av hög kvalitet. Antalet förstahandssökande till vår 
nybörjarutbildning nådde toppnoteringar under pandemiåren 2020–2021 och gick tillbaka 
något under 2022 till en nivå på omkring 1350 förstahandssökande. Antalet registrerade 
nybörjare på fakultetens utbildningsprogram låg dock på samma nivå som år 2021. Den 
långsiktiga trenden för andelen nyregistrerade kvinnor pekar på en svag uppgång även om 
andelen minskat något de senaste två åren. Antalet helårsstudenter blev lägre än föregående 
år och att nå takbeloppet för anslagsfinansierad utbildning är en fortsatt prioriterad fråga. 

Antalet anställningar vid fakulteten ökade under året från 1005 till 1036. Doktorander och 
övrig forskande och undervisande personal kvar de kategorier som ökade mest numerärt. 
Procentuellt var det biträdande universitetslektorer som ökade mest, där en fördubbling av 
antalet anställda kunde noteras. Ökningen förklaras i huvudsak av den pågående satsningen 
på att utlysa breda anställningar som biträdande universitetslektorer. Sex nya professorer 
anställdes under året och det är glädjande att notera att hälften av dem är kvinnor. Andelen 
kvinnor bland professorer ökade därmed från 21,4 procent 2021 till 23,5 procent 2022. 



 

Verksamhetsberättelse 2022 
FS 1.3.3-365-23 

 

Sid 4 (74)  

 

 

 

 Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Det ekonomiska resultatet 2022 uppgick till -43,7 miljoner kronor och var därmed negativt för 
andra året i rad. Resultatet var negativt inom både utbildningsverksamheten och 
forskningsverksamheten. Intäkterna från anslag minskade till följd av svårigheterna att nå 
takbeloppet medan de externa bidragsintäkterna ökade kraftigt. Framför allt var det 
bidragsintäkter från Wallenbergstiftelserna som ökade. Antalet unika publikationer låg på 
ungefär samma nivå som året innan medan författarfraktionerna minskade något. En stor 
ökning av antalet ansökningar till European Research Council (ERC) kunde noteras och 
glädjande nog beviljades en forskare inom fakulteten ett ERC Starting Grant.  

  



 

Verksamhetsberättelse 2022 
FS 1.3.3-365-23 

 

Sid 5 (74)  

 

 

 

 Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

2. Analys av resultat och bedömning av målupp-
fyllelse 

2.1 Det goda och effektiva universitetet 

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

Under 2022 anställdes en HR-specialist med särskilt ansvar för arbetsmiljö- och lika 
villkorsfrågor (ALV). HR-specialisten ingår i fakultetens ALV-grupp tillsammans med dekan, 
prodekan och kanslichef. ALV-gruppen anordnade under året två nätverksträffar med 
institutionernas/arbetsenheternas arbetsmiljöombud och lika villkorsföreträdare. Vid 
nätverksträffarna bjöds också huvudarbetsmiljöombudet in. Vid en av nätverksträffarna gavs 
en utbildning i grundläggande konfliktkunskap. Utbildningen var introduktion till en 
workshop i hur man bygger en robust samarbetskultur som kommer att hållas under våren 
2023 för fakultetens prefekter, HR-samordnare, arbetsmiljöombud och likavillkors-
företrädare. 

Under vårterminen anordnade fakulteten en workshop i att hantera och förebygga sexuella 
trakasserier. Vid workshoppen deltog prefekter, dekan och kanslichef.  

Alla institutioner vid fakulteten jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete och de flesta 
institutionerna har ALV-grupper där dessa frågor diskuteras. Sammansättningen på 
grupperna skiljer sig lite åt mellan institutionerna men gemensamt för alla är att både 
arbetsmiljöombud och lika villkorsföreträdare ingår i grupperna.  

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

Under början av året utlyste fakulteten för andra gången ett paket om fem anställningar som 
biträdande lektor. Denna omgång var det 261 sökande, 59 kvinnor och 202 män, till 
anställningarna. Av de sökande intervjuades 15 kandidater och av dessa anställdes fem, två 
kvinnor och tre män, fördelade på Arkitekthögskolan, Institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap (som anställde två), Institutionen för fysiologisk botanik och Kemiska 
institutionen. 

Fakulteten har fortsatt arbetet med att förbättra sina rekryteringsprocesser och under 2022 
anordnades tillsammans med Personalenheten en utbildning, En skarpare rekryterings-
process, för fakultetens anställningskommitté.  

År 2022 var andelen kvinnor bland nyanställda och befordrade professorer 50 procent. 
Andelen anställda kvinnor bland professorerna (alla kategorier) ökade från 21,4 procent år 
2021 till 23,5 procent 2022.  

Antalet förstahandsansökningar till fakultetens utbildningsprogram minskade jämfört med 
föregående år och är nu tillbaka på ungefär samma nivå som åren innan pandemin. 
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Mål 3. Hållbar utveckling och klimattänkande avspeglas i fakultetens samtliga verksam-
heter. 

Hållbar utveckling är ett centralt tema för hela fakulteten och många anställda och studenter 
har ett stort intresse för miljö- och klimatfrågor. Flera av fakultetens institutioner har under 
året fortsatt arbetet med att utrusta föreläsnings- och mötesrum med verktyg för digitala 
möten. Detta har gjort det möjligt att undvika onödiga resor. Institutionsledningarna 
uppmanar också medarbetare att för resor i tjänsten beakta transportmedel med lågt CO2-
avtryck. 

 

2.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

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

Rekryteringsinsatser är viktiga för att attrahera kvalificerade sökande till utbildningarna. En 
viktig del i rekryteringsarbetet är vår- och sommarringningen där befintliga studenter 
kontaktar förstahandssökande respektive nyantagna till nybörjarprogrammen och erbjuder 
information inför utbildningsstarten. En annan aktivitet i rekryteringssyfte under 2022 var 
fakultetens medverkan som medarrangör i den nationella utställningen Unga forskare. 

Teknisk-naturvetenskapliga basåret (hädanefter Basåret) utgör en viktig del av fakultetens 
strategi för breddad rekrytering. Inför antagningen hösten 2022 gavs möjligheten till 
garantiplatser även till program vid den Medicinska fakulteten, utöver de garantiplatser som 
erbjuds till programmen vid vår fakultet. 

Fakultetens årliga lärardag är ett led i det kontinuerliga kvalitetsarbetet och 2022 hade dagen 
följande teman: vetenskapligt skrivande, kursutvärderingar och undervisning i hybrida 
miljöer. Under året anordnades fyra träffar med fakultetens programansvariga (varav ett 
tillfälle med två halvdagar), där bland annat programmens kvalitetsarbete diskuterades. 

Under året fördelade fakulteten särskilda medel (2,45 miljoner kr) för inköp av utrustning för 
utbildningsändamål i syfte att höja kvaliteten på utbildningarna. Dessutom reviderades 
modellen för fördelning av utbildningsanslaget till institutionerna till följd av en utredning av 
fördelningsmodellen (den så kallade RUGA-utredningen). Under året fortsatte även 
tilldelningen av särskilda medel för anställning av amanuenser, bland annat för att stödja 
programansvariga i kvalitetsarbetet.  

Vidare fördelas särskilda regeringsmedel gällande distansutbildning till Institutionen för 
ekologi, miljö och geovetenskap samt till Designhögskolan i syfte att ge ökad tillgång till 
högskoleutbildning.  
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Mål 5: Fakultetens utbildning har hög genomströmning och hög kvalitet 

Fakulteten har tagit fram statistik på genomströmning och utfärdade examina på 
nybörjarprogram och kommunicerat den till programansvariga som underlag inför det årliga 
arbetet med programmens verksamhetsberättelse/verksamhetsplan (VB/VP). Genomström-
ningssiffor samt även meritvärden för ett antal årskullar för nybörjarprogrammen togs fram 
via Statistiska Centralbyrån (SCB), och kommer att analyseras vidare under 2023. 

Fakulteten gav fortsatt extra stöd till tidiga matematikkurser på program där 
genomströmningen inte är tillfredsställande. Medel har tilldelats Institutionen för matematik 
och matematisk statistik för pedagogiska utvecklingsinsatser för att öka genomströmningen 
på inledande matematikkurser. 

Under året utnämndes tre lärare till meriterad lärare, och två utnämndes till excellent lärare. 
Fakulteten arbetar för att ta tillvara de utnämnda lärarnas erfarenhet och kompetens på bästa 
sätt. Utnämnda lärare ingår i exempelvis Utbildningskommittén, i arbetsgrupper samt i 
Högskolepedagogiska nämnden. Därutöver är flera av fakultetens programansvariga 
meriterade eller excellenta lärare.  

Arbetet med översynen av masterprogrammen fortsatte under 2022 i syfte att öka kvalitet, 
säkerställa måluppfyllelse, samt effektivisera behörighetsgranskning och administration. 

Även arbetet med att förbättra kursutvärderingsprocessen fortsatte. Utredningsgruppen har 
arbetat med att ta fram förslag på ett nytt webbaserat system för tillgängliggörande och 
arkivering av kursutvärderingar, som på sikt ska ersätta det nuvarande kursrapportsystemet.  

 

2.3 Forskning 

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

Ett exempel på nytt initiativ som har tagits inom fakultetens forskningsverksamhet under 2022 
är TAIGA - Centrum för transdisciplinär AI med målsättningen att skapa en bred arena för 
forskning inom artificiell intelligens (AI) vid Umeå universitet. Området har vuxit kraftigt vid 
universitetet sedan satsningen Wallenberg AI, autonomous systems and software program 
(WASP) lanserades 2015. Flera av fakultetens institutioner har varit framgångsrika i att 
rekrytera kompetens inom området med stöd från satsningen.  

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

Inom fakultetens program för medeldyr utrustning utlyser vi varje år en resurs på 5 000 000 
kr för inköp av infrastruktur. Utlysningen riktar sig direkt till fakultetens forskare och 
samordnas med en liknande utlysning inom den medicinska fakulteten. Många ansökningar 
har också samfinansiering från andra finansiärer som exempelvis Kempestiftelsen. Under året 
har Forskningskommittén arbetat med att reformera programmet så att det ska vara öppet för 
fler behov, bland annat genom att tillåta ansökningar om högre belopp och genom att fokusera 
till en utlysning per år i stället för två. Förutom detta innebär det också att fakulteten kan 
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hantera stöd till infrastrukturer på ett mer transparent vis. Fakultetens stöd till Kemiskt 
Biologiskt Centrum (KBC) är en garant för att säkra lokal tillgång till ett antal infrastrukturer 
varav flera är nationella med stöd av Vetenskapsrådet eller Science for Life Laboratories 
(SciLifeLab).  

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

Fakulteten arbetar långsiktigt med strategisk kompetensförsörjning. Under året har fakulteten 
exempelvis finansierat fem nya biträdande universitetslektorer inom ett program för breda 
meriteringsanställningar som utlyses över alla ämnesgränser: Merve Yesilbas, Henrik 
Gustafsson och André Mateus som anställdes under 2022 samt för Gesche Blume Werry och 
Nicolò Maccaferri som anställdes 2021. André Mateus erhöll ett ERC starting grant under 
2022. Fakulteten har också i samarbete med enheten för forskningsstöd initierat en satsning 
på att ge särskilt stöd till etablerade forskare för att söka medel från ERC under 2023. 

 

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 2022 slutförde fakulteten en analys av storleken på de miljöer i vilka doktoranderna 
utbildas och verkar. Syftet var att identifiera och utreda möjligheten för fakulteten att 
tillgodose eventuella behov av förstärkning av doktorandmiljöer. Analysen visade att 
forskningsmiljöerna vid fakulteten huvudsakligen är adekvata, men att det finns mindre 
inriktningar där fakulteten kan verka för att stärka doktorandernas möjligheter till ämnesöver-
skridande kontakter. 

Kommittén för utbildning på forskarnivå slutförde även en genomlysning av hur 
institutionerna utvecklat och implementerat rutiner för att systematiskt inkludera 
likavillkorsperspektiv vid samtliga doktorandrekryteringar. 

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

Fakultetens arbete för att uppnå målet genomfördes främst under 2020–2021. Förutom att 
erbjuda forskarutbildningskursen Strategisk karriärutveckling gick fakultetens arbete med 
målet främst ut på att utvärdera tidigare aktiviteter – särskilt de nya forskarutbildningskurser 
fakulteten erbjudit – samt diskutera potentiella fördjupade satsningar för att synliggöra 
doktorandernas karriärmöjligheter. 

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

Fakultetens fokus med målet var att se över lämpligt webbaserat stöd för doktorandernas 
individuella studieplaner (ISP) vilket påbörjades år 2020-2021. Under 2022 inledde 
Ladokkonsortiet nationellt en översyn av möjligheterna att införa ett digitalt system för ISP. 
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Representanter från fakulteten medverkar i Ladoks utvecklingsdialoger och test för att tycka 
till och ge förslag på förbättringar under utvecklingsprocessen.   

 

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 till visionen. Satsningen 
omfattar 315 miljoner kronor under perioden 2021–2025 där den Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten erhåller medel inom tre insatsområden: 1) stärkt kompetensförsörjning, 2) 
förstärkning av utbildning och 3) karriärtjänster. Fakultetsnämnden har beslutat om inrikt-
ningen för de ingående satsningarna enligt följande.  

2.5.1 Stärkt kompetensförsörjning samt karriärtjänster 

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 började 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.  

Den andra utlysningsomgången, BUL 2, avslutades under 2022 och ytterligare fem biträdande 
universitetslektorer har anställts och kommer att påbörja sina anställningar under år 2023. 
Två av de biträdande universitetslektorerna anställs vid Institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap och de tre övriga anställs vid Kemiska institutionen, Institutionen för Fysiologisk 
botanik respektive Arkitekthögskolan. Även i denna utlysningsomgång var två av de fem som 
anställdes kvinnor.  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. 

I oktober 2021 hade fakulteten sju anställda med befattning som BUL och vid motsvarande tid 
2022 hade antalet ökat till 141. Andelen biträdande universitetslektorer av det totala antalet 
lärare ökade från 1,7 procent till 3,3 procent.  

 

1 Årsredovisning 2021 för Umeå universitet, Fokus. 
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2.5.2 Förstärkning av utbildning 

Inom insatsområdet förstärkning av utbildning pågår två olika satsningar, utöver förstärk-
ningen av ersättning till helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) som 
genomfördes 2022. Den första gäller ett program för att stärka och förbättra tillgången på 
utrustning i undervisningen. Fakultetens utbildningar nyttjar i varierande grad olika typer av 
utrustning och infrastruktur och i vissa avseenden är förnyelse och underhåll eftersatt. Målet 
med satsningen är att erbjuda studenter som läser vid våra utbildningar utrustning av god 
kvalitet. Under 2022 genomfördes den andra utlysningen och tolv ansökningar inkom. Tack 
vare att respektive institutions myndighetskapital beaktades kunde samtliga ansökningar 
beviljas. Åtta av de tolv ansökningarna kom från institutioner vars myndighetskapital översteg 
10 procent, och för dessa så stod fakulteten för halva det sökta beloppet. Totalt beviljades 
utrustning till ett värde av närmare 4 miljoner kronor, varav fakulteten finansierade ca 2,5 
miljoner och institutionerna ca 1,5 miljoner kronor.  

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 genomström-
ning. Fakulteten fördelade år 2022 närmare 1 miljon kronor till institutionerna för detta 
ändamål.   
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3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

3.1 Händelser och priser 

Februari 

Lisa Hed och Lena Kallin Westin, universitetslektorer på Institutionen för matematik och 
matematisk statistik respektive Institutionen för datavetenskap, belönades med Teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2022. Två priser delades ut för att 
uppmärksamma fakultetens lärare lite extra för deras insatser under coronapandemin. 

Mars 

Beslut togs om att inrätta ett nytt civilingenjörsprogram i teknisk kemi med start hösten 2023. 
Programmet blir det första i sitt slag att ges på distans, med regelbundna träffar i Umeå för 
laborationer och andra praktiska moment. Utbildningen får en stark koppling till FN:s globala 
hållbarhetsmål. 

Ett campusbaserat kandidatprogram i matematik inrättades också med start hösten 2022, 
vilket gör matematikutbildningen komplett från förutbildningsnivå till forskarutbildningsnivå. 

April 

Olivia Harlin, student på Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design tilldelades priset 
Årets Tech-tjej. Microsoft har delat ut utmärkelsen under två decennier. 

Maj 

Tre ungdomar mellan 18–20 år har från hösten 2022 fått möjlighet att lära sig mer om 
ingenjörsyrket på Curiosum och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten genom det nationella 
projektet Tekniksprånget. 

Oktober 

Designhögskolan placerade sig i topp i Red Dot Awards ranking av designutbildningar i 
Europa, Nord- och Sydamerika, för tionde gången totalt och sjunde året i rad. 

November 

Studenterna vid Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik öppnade anmälan till sin årliga 
robottävling för tionde gången i rad. Tävlingen går ut på att bygga robotar som på 
tävlingsbanan ska utföra olika uppdrag och deltagarna får använda utbildningens 3D-labb i 
bygget av sina robotar. 
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3.2 Studenttillströmning, retention och examina 

Sökande 

Antalet förstahandssökande till fakultetens nybörjarutbildning (exklusive Basåret och 
masterutbildning) har sammantaget legat på omkring 1 400 per år under perioden 2012–2022 
(figur 3.1). De senaste tre åren uppvisar stora svängningar med ett markant stigande söktryck 
pandemiåren 2020 och 2021, för att sedan falla tillbaka 2022. Nedgångarna åren 2015–2019 
kan delvis förklaras med förändringar i utbildningsutbudet. Tre tvååriga högskoleprogram 
(Medieproducent, Nät- och kommunikationsteknik och Naturguide) avvecklades under denna 
period. Ett nytt nybörjarprogram, Kandidatprogrammet i matematik, startade hösten 2022.    

 

Figur 3.1. Totalt antal förstahandssökande till fakultetens nybörjarprogram åren 2012–2022 
(exklusive Basåret och masterutbildning). Källa: NyA. 
 
Under perioden 2012–2022 har antalet förstahandssökande till Basåret sjunkit, även om en 
uppgång kan noteras pandemiåren 2021 och 2021, se figur 3.2. En möjlig förklaring kan vara 
att fler lärosäten under pandemiåren startat basårsutbildningar samt att fler 
utbildningsplatser skapats på redan befintliga basårsutbildningar. 
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Figur 3.2. Antal förstahandssökande till Basåret under perioden 2012–2022. Källa: NyA 
 
Av figur 3.3 framgår antal förstahandssökande uppdelade på olika programgrupper. 
Civilingenjörsprogrammen har haft det högsta antalet sökande under perioden 2012–2022, 
följt av kandidatprogrammen och Arkitektprogrammet. Civilingenjörs-, kandidat- och 
farmaciprogrammen uppvisar en positiv trend under perioden, de övriga programgrupperna 
oförändrad eller negativ trend. De tvååriga högskoleprogrammen uppvisar den största 
minskningen under perioden, vilket beror på avveckling av tre program mellan 2015–2019, 
samt sviktande söktryck för Processoperatörsprogrammet. 

 

Figur 3.3. Antal förstahandssökande till fakultetens utbildningar perioden 2012–2022 (med 
trendlinjer, streckade). Siffrorna inkluderar även sökande från Basåret. Kandidatprogrammet i 
industridesign redovisas separat då detta program ingår i antagningsomgången för konstnärliga 
utbildningar och inte som de andra programmen i den nationella antagningsomgången.  Källa: NyA. 
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För civilingenjörsprogrammen framträder ”puckeln” med kraftig ökning 2019–2020 och 
minskning 2021–2022 särskilt tydligt. En jämförelse med söktrycken till 
civilingenjörsprogram i Sverige visar på liknande mönster vid flera andra lärosäten under den 
tidsperioden (se figur 3.4). I diagrammet framgår också att fakultetens civilingenjörsprogram 
ligger på sjunde plats bland landets lärosäten vad gäller antal förstahandssökande till 
civilingenjörsutbildning.  

 

Figur 3.4. Antal förstahandssökande till civilingenjörsutbildning vid lärosäten i Sverige 2019–2022. 
Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR). 
 
Registrerade nybörjare 

Antalet registrerade nybörjare per läsår (tre veckor in på höstterminen) under perioden 2012–
2022 framgår av figur 3.5. Med nybörjare avses här studenter som påbörjar någon av 
fakultetens två-, tre- eller femåriga utbildningsprogram med start på grundnivå, det vill säga, 
studenter som påbörjar förutbildning (Basåret) och masterutbildning avses inte. I medeltal 
påbörjade cirka 850 individer per år någon av fakultetens program under perioden, men med 
relativt stora svängningar både i början och i slutet av perioden. Pandemiåret 2020 steg antalet 
nybörjare markant, från 786 till 907, till följd av det kraftigt ökade söktrycket. Minskningarna 
mellan 2014 och 2015 kan delvis förklaras med nedläggningen av de tre tvååriga 
högskoleprogrammen (se ovan).  
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Figur 3.5. Totalt antal registrerade nybörjare vid fakultetens utbildning (exklusive Basåret och 
masterutbildning) perioden 2012–2022. Källa: Ladok. 
 
Figur 3.6 visar antal registrerade studenter uppdelade på olika programgrupper. För de flesta 
grupperna kan man tydligt se ökningen av antal registrerade mellan 2019–2020, till följd av 
ökningen i söktryck som sannolikt kan förklaras som en effekt av pandemin. För några av 
programmen har dock antalet platser (planeringstalet) inte kunnat ökas för att möta det ökade 
söktrycket (exempelvis för Apotekarprogrammet och Högskoleingenjörsprogrammet i 
byggteknik). Antalet platser för respektive utbildningsprogram dimensioneras av söktrycket, 
men även utifrån ekonomiska resurser, tillgänglig lärarkapacitet och infrastruktur. Det kan 
också notera att programgrupperna civil- och högskoleingenjörsprogram står för drygt 60 
procent av antalet nybörjare (år 2022).  
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Figur 3.6. Antalet registrerade nybörjare till fakultetens olika grupper av utbildningar/utbildnings-
områden perioden 2012–2022. Källa: Ladok. 
 
Figur 3.7 visar antal registrerade första terminen på Basåret samt på masterprogrammen 
under perioden 2012–2022. Då det gäller basåret höjdes planeringstalen stegvis under åren 
2019–2021 med anledning av att regeringen tillsköt särskilda medel för utbyggnad av 
behörighetsgivande utbildning. Höjningen ledde till en fördubbling av antalet nyregistrerade 
på Basåret 2020 jämfört med 2018.  

För masterprogrammen kan man se en svagt uppåtgående trend under de senaste åren. Antalet 
registrerade på programmen återspeglar dock inte det verkliga antalet som läser 
programkurser på avancerad nivå då många studenter läser dessa kurser 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. 2021 startades Masterprogrammet i 
miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, vilket ersatte det tidigare ettåriga 
magisterprogrammet inom samma område. Året dessförinnan startade tre nya 
masterprogram, ett inom området artificiell intelligens, ett i matematik och ett i matematisk 
statistik. Problematiken med uppehållstillstånd, långa handläggningstider vid Migrations-
verket etcetera har under det senaste året medfört att ett antal internationella studenter som 
antagits inte har kunnat komma till Umeå i tid för att påbörja sin masterutbildning. 
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Figur 3.7. Antalet registrerade på Basåret och fakultetens masterutbildning under perioden 2012 till 
2022. Källa: Ladok. 
 
Andelen kvinnor på nybörjarprogrammen under tidsperioden från 2012 till 2022 framgår av 
figurerna 3.8 och 3.9. Den svarta linjen visar totala andelen kvinnor som påbörjat någon av 
nybörjarprogrammen, och man kan se att över tid har andelen ökat från ca 35 procent 2012 till 
knappt 40 procent 2022. Även om andelen minskat något de senaste två åren pekar den 
långsiktiga trenden på en svag uppgång (streckade linjerna i figur 3.8) både för fakulteten totalt 
sett samt för samtliga programgrupper. Andelen kvinnor är dock mycket ojämnt fördelad på 
programnivå. Till ytterligheterna hör bland andra Civilingenjörsprogrammet i teknisk 
datavetenskap och Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik med endast två respektive 
tre kvinnor bland nybörjarna år 2022. 

 

Figur 3.8. Andel nyregistrerade kvinnor på civil-, högskoleingenjörs- och kandidatprogrammen åren 
2012–2022, samt jämförelse med totala andelen kvinnor på fakultetens nybörjarprogram. Den 
långsiktiga trenden är att andelen kvinnor totalt sett ökar i samtliga tre programgrupper, men 
variationerna på programnivå är stora. Källa: Ladok. 
 
På Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet är obalansen åt andra hållet med 
majoriteten kvinnor (figur 3.9). Receptarieprogrammet har långsiktigt minskat obalansen 
något, från cirka 90 procent kvinnor 2012 till knappt 80 procent 2022. Däremot har 
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Apotekarprogrammet över tid ökat obalansen, från cirka 75 procent kvinnor 2012 till cirka 95 
procent 2022.  

 

Figur 3.9. Andel nyregistrerade kvinnor på apotekare- respektive receptarieprogrammet åren 2012–
2022, samt jämförelse med totala andelen kvinnor på fakultetens nybörjarprogram. Källa: Ladok. 
 
Retention och andel registrerade efter viss tid på våra program 

Att kunna behålla de studenter som påbörjar våra utbildningar är en fråga av största betydelse. 
Redovisningen nedan visar både retentionen på våra program (tabell 3.1) och registrerade på 
våra program efter viss tid i förhållande till hur många som startade på programmen (tabell 
3.2). Tabell 3.1 visar alltså hur stor andel av de individer som började ett visst år som finns 
kvar på startprogram, medan tabell 3.2 också tar med studenter som har antagits till senare 
del av program. 

Tabell 3.1 nedan visar andelen kvarvarande individer vårterminen år två, tre etcetera efter 
programstart, för de utbildningar som startade höstterminerna 2015–2018. Procentsiffrorna i 
tabell 3.2 anger programkullarnas storlek varje hösttermin, år två, år tre etcetera efter 
programstart, i relation till storleken vid programstart för de utbildningar som startade 
höstterminerna 2016–2021. Studenter som tillkommit på senare del av program eller bytt från 
annan utbildning inom eller utom fakulteten finns som nämnts med i underlaget för tabell 3.2. 
Därutöver anges andelen utfärdade examina (efter nominell tid2) för de årskullar som har 
slutfört utbildningen (kolumnen längst till höger i tabell 3.2). 

Registreringsstatistik för civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och kandidatprogrammen 
presenteras gruppvis på aggregerad nivå i tabellerna. För samtliga programgrupper minskar 
programkullarna mest under det första studieåret.  

Bland högskoleingenjörsprogrammen var andelen registrerade det andra studieåret 81 procent 
för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik (hösten 2022), medan motsvarande andel för 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik (distansutbildning) endast var 25 procent. 

 

2 Exempelvis efter fem år för civilingenjörsutbildning etcetera. 
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Bland kandidatprogrammen hade Kandidatprogrammet i industridesign högst andel 
registrerade höstterminen årskurs två med 86 procent, medan Kandidatprogrammet i 
datavetenskap låg på 56 procent. 

Tabell 3.1. Retention på civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och kandidatprogrammen (exklusive 
industridesign), Kandidatprogrammet i industridesign samt på Arkitektprogrammet, Apotekar-
programmet och Receptarieprogrammet. Siffrorna (%) anger andelen studenter som påbörjade en 
utbildning under åren 2015–2018 som fanns kvar på samma programkod vid Umeå universitet 
vårterminerna år 2, år 3 och år 4 (för femåriga program) efter programstart. Studenter som påbörjade 
Civilingenjörsprogrammet öppen ingång ingår inte i underlaget, liksom studenter som tillkommit 
genom byte av programtillfälle samt antagning till senare del av program. Källa: SCB. 

 



 

Verksamhetsberättelse 2022 
FS 1.3.3-365-23 

 

Sid 20 (74)  

 

 

 

 Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Tabell 3.2. Programregistreringar på aggregerad nivå per programgrupp samt på Arkitektprogrammet, 
Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet. Siffrorna (%) anger andelen studenter som har en 
registrering (förstagångs- eller fortsättningsregistrering) på kurs inom programtillfället under 
höstterminen år 2, år 3 etc. efter programstart. Studenter som tillkommit genom byte av programtillfälle 
samt antagning till senare del ingår. Kolumnen längst till höger visar antal utfärdade examina (efter 
nominell tid) i förhållande till programkullens storlek vid starten av utbildningen. Källa: Ladok - 
genomströmning för kurspaketering. 
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Examina 

Fakultetens olika utbildningar leder till examina inom sju olika kategorier (figur 3.10). 
Yrkesexamina har dominerat under perioden 2012–2022, men har sammantaget sjunkit något 
de sista åren, utom senaste året som visar på en ökning. Även antalet utfärdade 
kandidatexamina har ökat under det senaste året. Övriga examenskategorier har legat ungefär 
på samma nivå under perioden, förutom högskole- och magisterexamina som långsiktigt 
minskat.  

 

Figur 3.10. Antalet utfärdade examina 2012–2022. Källa: Fokus. 
 
Figur 3.11 visar antal yrkesexamina uppdelade på olika kategorier. Särskilt bör noteras den 
stora ökningen av civilingenjörsexamina under perioden. Antalet högskoleingenjörsexamina 
uppvisar en långsamt nedåtgående trend medan arkitektutbildningens examina på senare år 
ökat markant. 
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 Figur 3.11. Antalet utfärdade yrkesexamina 2012–2022 uppdelade på olika kategorier. 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 1, 3, 6 och 7 finns i tabell 3.3 nedan.  

Aktivitet 1: Studentundersökningar 

Inom Aktivitet 1 genomfördes Studiebarometern under 2022. Den riktar sig primärt till 
studenter termin 5 på nybörjarprogrammen och genomfördes i form av en webbaserad enkät i 
slutet av året. Svarsfrekvensen för fakultetens studenter uppgick till 32 procent, något lägre än 
för universitetet i genomsnitt (37 procent). Enkätresultaten har sammanställts och 
distribuerats till programansvariga som ett av underlagen till programmens kommande 
VB/VP (aktivitet 6).  

Aktivitet 3: Kursutvärderingar 

Aktivitet 3 har följts upp via institutionernas verksamhetsuppföljningar. Av uppföljningarna 
framgår att samtliga institutioner genomför kursutvärderingar och att man ser dessa 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 
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kursrapportsystem. Enkätverktyget LEQ3 används i ökande grad bland fakultetens 
institutioner.  

Under 2022 har utredningsarbetet med att ta fram ett nytt webbaserat system för 
tillgängliggörande och arkivering av kursutvärderingar fortsatt. Målet är ett nytt system som 
på sikt ska ersätta det gamla kursrapportsystemet. Det nya systemet ska kopplas mot 
kursutvärderingsmodulen som finns implementerad i Canvas. En fakultetsgemensam 
kursanalysmall föreslås för fakultetens alla kursutvärderingar. För studenternas 
kursvärderingar rekommenderas LEQ-mallen, men den ska dock ej vara tvingande. Ett förslag 
på ny instruktion för kursutvärderingar har under året varit på remiss till institutionerna. 
Arbetet med kursutvärderingsprocessen och instruktionen fortsätter under 2023.  

Aktivitet 6: Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

Under 2022 har samtliga utbildningsprogram, med något enstaka undantag, skrivit fram en 
verksamhetsberättelse (VB) och verksamhetsplan (VP). Arbetet med aktiviteten går enligt 
plan. I VB/VP sammanställer och analyserar respektive program resultaten från de olika 
aktiviteterna i kvalitetssystemet, samt redovisar vilka kvalitetshöjande åtgärder som man 
kommer att fokusera på under det kommande året. Dessutom har fakultetens 
ingenjörsprogram, som under året genomgått kollegial extern granskning, bemött granskarnas 
synpunkter och föreslagit kvalitetshöjande åtgärder i VB/VP. Uppföljning av VB/VP 2022 sker 
genom individuella dialoger mellan programansvariga och utbildningsledare under 
vintern/våren 2022/23. Via Utbildningskommittén finns möjlighet att söka strategiska medel 
för att i projekt arbeta med och genomföra förbättringsåtgärder som identifierats i VB/VP.  

Aktivitet 7: Kollegial extern granskning 

Fakultetens samtliga elva civil- och högskoleingenjörsprogram genomgick kollegial extern 
granskning under året. Externa sakkunniga granskare (två granskare per program) 
genomförde granskningen under våren/sommaren 2022 utifrån ett antal skriftliga underlag 
samt intervjuer med fakultetens företrädare, programansvariga och studenter. Granskarna 
redovisade sina iakttagelser, samt programmens styrkor och utvecklingsområden i en rapport 
för respektive program. Utifrån granskarnas synpunkter och programmens VB/VP 2022 har 
en fakultetsgemensam åtgärdsplan tagits fram och beslutats av fakultetsnämnden. 
Åtgärdsplanen fokuserar på de fyra områdena jämställdhet, pedagogisk modell, 
professionsanknytning samt forskningsanknytning, vilka identifierades som gemensamma 
utvecklingsområden.  

Fakultetens satsningar på utrustning i undervisning och på amanuenser som stöd för att öka 
kvaliteten på utbildningarna, har fortsatt under 2022. Flertalet av fakultetens institutioner har 
under året använt sig av amanuenser. I budgeten för 2023 beslutades att fortsatt avsätta 
ytterligare medel för båda satsningarna. 

 

 

3Learning Experience Questionnaire (LEQ) är ett verktyg för att på ett systematiskt, kollegialt och vetenskapligt sätt arbeta med kursutvärdering och kursutveckling. 
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Tabell 3.3. Sammanfattning av självskattning, aktivitet 3, 6 och 7. 

 

3.4 Samverkan inom utbildning 

Fakulteten arrangerade för första gången semifinaltävling i Utställningen Unga Forskare, som 
är en nationell vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom teknik, naturvetenskap 
och matematik. Eftersom pandemirestriktionerna inte helt släppts fick tävlingen genomföras 
digitalt. Arvin Björkgren, Minervagymnasium, var en av de elever som gick vidare till riksfinal, 
där han placerar sig i tävlingen och fick en plats i Sveriges unga forskningslandslag. 

Regiontävling i Teknikåttan kunde äntligen genomföras på plats efter pandemin. Deltagande 
skolor fick dock välja om de vill komma med hela klassen eller enbart tävlande lag, och därmed 
kom ungefär hälften så många elever som vanligt. Klass 8 från Nipanskolan i Sollefteå segrade 
och fick åka till finalen som genomfördes vid Linnéuniversitetet i Växjö, där de tävlade 
framgångsrikt och kom på fjärde plats.  

Levande frågelådan ersattes med ett nytt koncept, Knowing NO, där mellanstadieelever i 
mindre grupper fick besöka Curiosum.  

Fakultetens utbildningar har goda förutsättningar att samverka med företag och andra externa 
aktörer på både kurs- och programnivå. Samverkansinslag är vanligt förekommande i 
programkurser i form av exempelvis gästföreläsningar och studiebesök. Samverkansinslag 
finns även i projektkurser. Exempel på projektkurs med kortare samverkansprojekt är 
Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp och en kurs med längre projekt är Design-Build-Test, 
projektkurs för ingenjörer, 15 hp. Majoriteten av examensarbetena på fakultetens 
ingenjörsutbildningar genomförs i samverkan med något företag eller extern organisation.  
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En formaliserad samverkansform är Co-op-samarbetet (Co-operative education) mellan några 
av fakultetens ingenjörsutbildningar och ett antal företag i närregionen. Co-op innebär att 
studenterna 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 Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik samt Civilingenjörspro-
grammet i industriell ekonomi ingår i samarbetet. 

Flera av fakultetens utbildningar samarbetar genom branschråd med regionens näringsliv. 
Exempelvis deltar olika utbildningsprogram inom IT i “MakeIT-nätverket” i syfte att säkra 
kompetensförsörjningen för regionens IT-företag. Målsättningen är att inspirera fler 
högstadieelever att söka sig till gymnasieutbildningar som ger behörighet att läsa tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar vid Umeå universitet. Samarbetet ger möjligt bland annat till 
praktik. Ett annat exempel på utbildningssamverkan är branschrådet kopplat till 
utbildningsprogram inom life science. 

Fakulteten deltar i regeringsinitiativet AI competence for Sweden som syftar till att stärka 
Sveriges kompetens och konkurrenskraft inom AI-området men också främja det livslånga 
lärandet. Inom ramen för initiativet har AI-kurser erbjudits under året för yrkesverksamma 
inom näringslivet. Vidare har två MOOC-kurser inom regeringssatsningen ”Öppet för 
klimatet” utvecklats. 

 

3.5 Studentrekryteringsarbete 

Under 2022 har fakulteten bedrivit studentrekryteringsarbete både nationellt och 
internationellt men med fokus på den nationella rekryteringen. 

Marknadsföring mot presumtiva studenter har under året främst skett via vår 
utbildningswebb, sociala medier, universitetets digitala utbildningskatalog och visst tryckt 
material. Under våren ordnades det en rad digitala aktiviteter under perioden 21 februari - 4 
mars, där fakultetens utbildningar presenterades. Vidare har information om våra 
utbildningar skett på den nationella SACO-mässan i Stockholm och i Malmö. Vid Umeå 
universitets informationsdag, Öppet Hus, som anordnades i november besökte cirka 3 500 
elever från norra Sverige campus och fick information om utbildningarna.  

Fakulteten har tagit emot besök av 26 gymnasieelever på campus genom projektet Student för 
en dag under vårterminen och höstterminen 2022, vilket är en ökning från fjolårets tio besök. 

Under 2022 initierades, i samarbete med byrån Spoon, en marknadsföringskampanj för det 
nya Civilingenjörsprogrammet teknisk kemi. Vidare planlades under hösten en särskild 
kampanj för Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd. 

Marknadsföring av fakultetens masterprogram har skett via den webbaserade 
utbildningskatalogen som finns i en svensk och engelsk version samt via den webbtjänst där 
fakultetens utbildningsutbud på engelska exponerades (www.masterstudies.com). 

http://www.masterstudies.com/
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Under 2022 nyttjades även www.studyinternational.com för att synliggöra fakultetens 
masterprogram. 

I syfte att upprätthålla intresset hos alla som sökt till fakultetens program genomfördes i 
månadsskiftet april-maj samt i mitten av juli 2022 den årliga vår- och sommarringningen. 
Befintliga studenter från programmen ringde upp de sökande och gav svar på eventuella 
frågor.  

3.5.1 Skolsamverkan 

Under 2022 utvecklades Knowing NO för elever i årskurs 5 med ett nytt pedagogiskt upplägg 
som ersatte den tidigare Levande frågelådan. Knowing NO genomfördes den 25:e maj på 
Curiosum där åtta klasser från kranskommunerna deltog. 

Teknikåttan genomfördes under våren 2022 för elever i årskurs åtta och under hösten 
arrangerades Kunskapsveckan för lärare (NO-lärare och lärare i grundskolan) på campus. 

Fakulteten startade under 2022 ett samarbete med organisationen Unga Forskare, där vi 
medverkade i utställningen Unga forskare som är en nationell vetenskapsmässa och tävling för 
gymnasieprojekt inom teknik, naturvetenskap och matematik. 

Vi deltog även i Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS) som var organiserat 
av Unga Forskare. Två unga forskare (18–25 år) från Umeå universitet deltog tillsammans med 
25 andra internationella unga forskare under Nobelveckan där de gav ett seminarium om sin 
forskning samt deltog i ett rundabordssamtal som var riktade till gymnasielever.  
 
Fakulteten deltog i Tekniksprånget i samverkan med Curiosum, där tre gymnasieelever som 
avslutat gymnasieprogram inom teknik och naturvetenskap har haft en praktikplats under fyra 
månader vid fakulteten och Curiosum för att pröva på ingenjörsyrket. 

 

3.6 Internationalisering 

En ny internationaliseringssamordnare vid fakulteten har anställts på deltid. Han har 
genomfört individuella intervjuer med alla institutioners internationella kontaktpersoner 
(IKP) samt anordnat en heldagsträff för IKP. Syftet var att identifiera behov och gemensamma 
utmaningar som IKP erfarit samt att från fakulteten kunna erbjuda stöd i framtiden och stärka 
fakultetens IKP-nätverk. 

3.6.1  Utbytesavtal och internationellt samarbete 

Under året har ett arbete med att digitalisera utbytesavtal genomförts på institutions- och 
fakultetsnivå. Fokus har legat på att se över avtal inom den nya Erasmushorisonten, det 
digitala SoleMove-systemet, som förväntas användas för all mobilitet i framtiden används 
redan vid flera institutioner för att tillkännage och administrera utbytesplatserna för 
utresande studenter. 

http://www.studyinternational.com/
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I juni 2022 deltog fakulteten i den årliga Nordtek-konferensen, vilket resulterade i att ett nytt 
multilateralt Erasmus+-avtal förankrades med 20 nya universitet i norra Europa. Detta var ett 
betydande resultat för fakulteten när det gäller att utöka sitt internationella nätverk och öppna 
nya möjligheter för studenter och personal att nyttja dessa avtal. 

3.6.2 Studerandemobilitet 

Som framgår av figurerna 3.12 och 3.13 har studentrörligheten under 2022 fortsatt att öka efter 
pandemin. Under 2022 skedde en ökning av antalet inresande och utresande studenter jämfört 
med 2021. Det finns dock fortfarande en betydande obalans mellan inkommande och 
utresande studenter, med cirka fyra gånger fler inkommande studenter än utresande. 

 

Figur 3.12. Antalet inresande utbytesstudenter åren 2019–2022. Källa: Fokus. 
 

 

Figur 3.13. Antalet utresande utbytesstudenter åren 2019–2022. Källa: Fokus. 

305
269 262 287

54 57 41 43

367

288
357

389361
299

343
374

2019 2020 2021 2022

Humanistisk fakultet

Medicinsk fakultet

Samhällsvetenskaplig fakultet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

14 13 4 160 0 0 6

229

93

142

215

70 73
51

89

2019 2020 2021 2022

Humanistisk fakultet

Medicinsk fakultet

Samhällsvetenskaplig fakultet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet



 

Verksamhetsberättelse 2022 
FS 1.3.3-365-23 

 

Sid 28 (74)  

 

 

 

 Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

3.7 Utbildningskommittén 

Utbildningskommittén är beredande organ till Fakultetsnämnden och beslutar även i vissa 
utbildningsfrågor. Under 2022 har kommittén sammanträtt vid sju tillfällen och sammanlagt 
behandlades ett hundratal ärenden. Exempel är revidering av utbildningsplaner, 
examensbeskrivningar, tillstyrkan av kommande läsårs utbildningsutbud och planeringstal 
samt beredning av garantiplatser för studerande på Basåret. Därtill har kommittén utsett nya 
programansvariga för att ersätta de som avslutat uppdraget under året, samt reviderat 
sammansättning av programråden. Kommittén lyste också ut sökbara medel för utrustning i 
utbildning (totalt tre miljoner kronor). Totalt inkom tolv ansökningar vilka bereddes och 
tillstyrktes inför fakultetsnämndens beslut i april 2022. Vidare har Utbildningskommittén 
informerats om och diskuterat utfallet av den externa kollegiala granskningen av 
ingenjörsprogrammen som genomfördes under 2022. 

Under året har kommittén beslutat att lysa ut sökbara strategiska medel. Totalt beslutades att 
fördela 1,45 miljoner kronor till sju olika kvalitetshöjande projekt kopplade till kvalitets-
systemet och dess genomsyrande perspektiv. Vidare delades 178 tusen kronor ut till tio av 
fakultetens lärare för deltagande i pedagogiska konferenser. Medel om 406 tusen kronor 
delades ut till nio lärare i form av internationaliseringscheckar för kortare vistelser vid 
utländska lärosäten i syfte att stärka och inspirera internationalisering inom utbildningarna. 

Ett urval av beslut som Utbildningskommittén därutöver har fattat under 2022 är: 

• att tillsätta en arbetsgrupp för fortsatt utredning av processen kring kursut-
värderingar, avseende uppföljning, tillgänglighetsgörande och arkivering av 
kursutvärderingar, 
 

• att fastställa direktiv för en arbetsgrupp för översyn av studievägledning samt 
behörighetsprövning vid fakultetens institutioner, 
 

• att tillstyrka inrättande av ett civilingenjörsprogram i teknisk kemi (med 
distansupplägg), som därefter beslutades av rektor, 
 

• att skicka ut ansökan om inrättande av nytt kandidatprogram i miljövetenskap och 
huvudområde i miljövetenskap på kandidatnivå på remiss till fakultetens institutioner 
samt berörda institutioner vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
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4. Forskning 

4.1 Händelser under året 

Minskad N-deposition och brunare vatten minskar produktionen av växtplankton  

Forskning vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap visade att minskade 
kvävedeposition i kombination med brunare vatten i nordliga sjöar kommer att leda till en 
minskad produktion av växtplankton. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften 
Freshwater Biology och huvudförfattare var Ann-Kristin Bergström.  

Covid-tester kan läcka personuppgifter 

Alexandre Bartel, professor vid Institutionen för datavetenskap, och hans forskargrupp 
upptäckte att personuppgifter kunde ha läckts av de privata företag som hanterar PCR-tester 
för att påvisa covid-19. En sårbarhet i systemet hos ett av företagen gjorde att Alexandre Bartel 
kunde få tillgång till allt från personnummer till testresultat. Med hans hjälp kunde företaget 
hitta och åtgärda problemet. 

Mikroorganismer i tarmen naturligt skydd mot virusinfektioner 

Tarmens bakterieflora är avgörande för naturlig resistens mot virusinfektioner. Det visade 
Saskia Erttmann, forskarassistent på Institutionen för molekylärbiologi, tillsammans med 
andra forskare. De visade att frisättning av membranblåsor från tarmens bakterieflora utlöser 
ett reaktionsförlopp, vilket skyddar även organ långt från tarmen mot virusinfektioner. Studien 
publicerades i tidskriften Immunity. 

Gödsling omformar samspelet mellan träd och svamp i skogen 

En studie i tidskriften PNAS från Umeå Plant Science Centre (UPSC), visade hur samspelet 
mellan träd och markens mikroorganismer påverkas om tillgången på näring förändras. 
Studiens förstaförfattare var Simon Law, tidigare postdoktor i Vaughan Hurrys grupp vid 
UPSC. 

Mikroalger renar havsvatten och producerar värdefull biomassa 

Kemister inom konsortiet MicroBioRefine, som leds av professor Christiane Funk vid Kemiska 
institutionen, visade att nordiska mikroalger som får växa i saltvatten både renar detta vatten 
effektivt och producerar värdefulla föreningar, så kallade karotenoider. Forskningsresultaten 
publicerades i tidskriften Bioresource Technology. 

Circumpolär variation i växters försvar mot herbivorer  

Ett stort internationellt forskarnätverk koordinerat från Umeå Universitet har med 
metabolomiksanalyser visat hur växternas försvar mot herbivorer varierar i Arktis. Resultaten 
publicerades i Ecography.  Artikeln ingick i Elin Lindéns avhandling. Hon disputerade vid 
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.  
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15 miljoner till forskningsinfrastruktur 

Linda Sandblad, forskare på Kemiska institutionen, utsågs till Research Infrastructure Fellow 
av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. Hon erhåller 15 miljoner under fem år för projektet 
Centrum för Elektronmikroskopi i Umeå, där forskare analyserar strukturer med mycket hög 
upplösning. 

Ny klass av antibiotika effektiv mot multiresistenta bakterier 

Bakteriers motståndskraft mot antibiotika är ett växande hot mot människors hälsa. I en 
artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS presenterade Fredrik Almqvist, professor vid 
Kemiska institutionen, och hans kollegor en ny sorts antibiotika som effektivt dödar 
svårbekämpade bakterier. 

Spår av uråldriga organismer i mänskliga celler 

Ett forskarlag vid Kemiska institutionen, med professor Elisabeth Sauer-Eriksson och 
professor Magnus Wolf-Watz i spetsen, har upptäckt att ett enzym i mänskliga celler troligen 
har utvecklats från en uråldrig encellig organism. Enzymets unika egenskaper gör att det skulle 
kunna användas som en legobit vid design av nya enzymer, till exempel inom förädling av 
träråvara. Upptäckterna presenterades i den vetenskapliga tidskriften Science Advances. 

Pengar till forskning om design bortom materialism 

I en unik satsning på konstnärlig designforskning beviljade Vetenskapsrådet 16,8 miljoner 
kronor till forskningsmiljön "Design bortom framsteg: föreställningar om designhistorier och 
framtider”. Teamet inom den konstnärliga forskningsmiljön består av fem designforskare, 
bland andra Maria Göransdotter, universitetslektor vid Designhögskolan.  

Unikt lasersystem invigdes vid Institutionen för fysik 

Ett unikt lasersystem med högre toppeffekt och kortare pulslängd än de flesta andra 
lasersystem i världen invigdes i december vid Institutionen för fysik. Professor Laszlo Veisz 
och hans forskargrupp har designat och byggt det unika systemet. 

ERC Starting Grant till André Mateus 

André Mateus, biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen, fick det eftertraktade 
EU-startbidraget ERC Starting Grant för vetenskaplig excellens. Han ska tillsammans med sin 
forskargrupp studera på vilka sätt olika läkemedel påverkar bakteriearter i tarmen. 

Umeåkemist får förnyad Wallenberg Academy Fellow 

Yaowen Wu professor i biokemi och föreståndare för UCMR, får finansiering till sin forskning 
om cellens förmåga till återvinning med ytterligare en femårsperiod som Wallenberg Academy 
Fellow. 
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Kemist tilldelades Karl Freundenberg Prize 

Heidelberg Academy of Sciences & Humanities delade ut Karl Freundenberg Prize till André 
Mateus, biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen och teamledare vid 
Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige, MIMS. Han prisades för vetenskapligt 
arbete inom det naturvetenskapliga området, genom sin vetenskapliga studie "The functional 
proteome landscape of Escherichia coli" som publicerades i Nature i slutet av 2020. 
Prissumman var 10 000 euro. 

 

4.2 Externfinansierad verksamhet och erhållna bidrag 

De erhållna bidragsintäkterna ökade med 12 procent mellan 2021 och 2022 och uppgick till 
närmare 367 miljoner kronor. År 2022 var fakultetens förbrukning inom pågående 
externfinansierade forskningsprojekt 369 miljoner vilket var betydligt högre än året innan då 
förbrukningen var 303 miljoner. Det innebär vidare att de ej förbrukade projektmedlen 
minskade med motsvarande 1,9 miljoner kronor, det vill säga att kostnaderna var större än de 
erhållna bidragsintäkterna. 

De tio största finansiärerna framgår av tabell 4.1. Vetenskapsrådet var den enskilt största 
bidragsgivaren och stod för 19 procent av bidragen, vilket är att jämföra med 24 procent av 
bidragen 2021. Wallenbergstiftelserna (i huvudsak Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
(KAW)) stod för 12,7 procent av bidragen vilket är att jämföra med 10,8 procent 2021. Bidrag 
erhållna från LiU, UU samt SLU har vanligen en annan ursprungsfinansiär i botten. Från LiU 
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 UU avser bland annat det strategiska forskningsområdet 
eSSENCE. 

 
Tabell 4.1. De tio största finansiärerna 2022, jämfört med 2021. Källa: Fokus 
 

 

Finansiär 2021, Tkr % 2022, Tkr %
11001 VR-Vetenskapsrådet 78 577 24,0% 70 043 19,1%
32700 Wallenbergsstiftelserna 35 132 10,8% 46 622 12,7%
10002 LIU-Linköpings universitet 24 992 7,6% 35 317 9,6%
11004 FORMAS-Fo.råd f miljö,areella 27 396 8,4% 27 058 7,4%
10006 SLU-Sveriges lantbruksuniv 20 775 6,4% 24 291 6,6%
10008 UU-Uppsala universitet 20 743 6,3% 24 123 6,6%
10001 KTH-Kungl tekniska högskolan 16 517 5,1% 16 067 4,4%
14103 SSF-Stift strategisk forskn 1 866 0,6% 14 215 3,9%
31200 Svenska företag - övriga 11 785 3,6% 12 236 3,3%
42101 EU-programmet via koordinato 18 900 5,8% 10 471 2,9%
Övriga 70 120 21,5% 86 420 23,6%
Summa 326 802 100% 366 863 100%
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Utvecklingen gällande erhållna bidrag för de tre största ursprungsfinansiärerna 
Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelserna och Formas under perioden 2011–2022 framgår av 
figur 4.1. Erhållna bidragsmedel där Wallenbergstiftelserna är ursprungsfinansiär ökade med 
30 procent under 2022, och det är värt att notera att här inkluderas indirekta medel för 
exempelvis WASP som erhålls via andra universitet. Erhållna bidrag från Vetenskapsrådet 
minskade med drygt 10 procent medan bidrag från Formas låg på en oförändrad nivå jämfört 
med föregående år.  

 

Figur 4.1. Utveckling av erhållna bidrag 2011–2022 från Vetenskapsrådet, Formas och Wallenberg-
stiftelserna. Källa: Fokus  
 
Att jämföra fakultetens forskningsverksamhet med motsvarande fakulteter på andra lärosäten 
är komplext eftersom de ofta skiljer sig åt organisatoriskt och ämnesvis, och det kan vara svårt 
att få tillgång till data på fakultetsnivå för andra lärosäten.  

Ett underlag som ligger nära fakultetens verksamhet är beviljade bidrag inom området 
Naturvetenskap och teknikvetenskap från Vetenskapsrådet. Med några enstaka undantag går 
Umeå universitets andel av dessa bidrag till forskare på fakulteten vilket innebär att man 
indirekt kan få en bild av hur fakulteten utvecklas jämfört med likande forskningsområden vid 
andra lärosäten.  

I figur 4.2 kan man se att Umeå universitet minskade sitt totala bidrag inom detta område i 
övergången från 2021 till 2022. Minskningen på cirka 4 procent är inte stor om man ser till 
variationen över universitetets totala bidrag över de senaste sex åren.  
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Figur 4.2. Beviljade anslag inom Vetenskapsrådets Naturvetenskap och teknikvetenskap per lärosäte 
(avrundat till miljoner kronor) 
 
Man kan ana en tendens där LU och SU liksom KTH växer, UU minskar något medan övriga 
ligger relativt stabilt över tid bortsett från enstaka år då det kan avvika kraftigt. Umeå 
universitets andel inom området var 5,6 procent för 2022 vilket kan jämföras med en 
genomsnittlig andel på 5,2 procent över åren 2017 till 2022.       

Motsvarande bild för bidrag från Formas öppna utlysning av forskningsprojekt och forskare 
tidigt i karriären finns figur 4.3. Även i detta fall går de flesta av universitetets bidrag till vår 
fakultet men andelen är inte lika stor som för området Naturvetenskap och teknikvetenskap 
från Vetenskapsrådet. Lärosätenas bidragsandelar från Formas skiljer sig mycket från 
Vetenskapsrådet och det är tydligt att universitetet och indirekt fakulteten har en minskad 
trend när det gäller bidragen från Formas.  

 
Figur 4.3. Beviljade anslag inom Formas öppna utlysning av forskningsprojekt och forskare tidigt i 
karriären (avrundat till miljoner kronor). 
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Av tabell 4.2 framgår antal ansökningar till European Research Council (ERC) samt antal 
beviljningar under åren 2014–2022. En kraftig ökning av antalet ansökningar kunde noteras 
under år 2022 då totalt 15 ansökningar skickades in. Av dessa avsåg nio ansökningar ERC 
Starting grant. Glädjande nog beviljades en av dessa och André Matteus vid Kemiska 
institutionen tilldelades ett ERC starting grant. Senaste gången fakulteten tilldelades ett ERC-
bidrag var år 2017 när Oliver Billker, Institutionen för molekylärbiologi, erhöll ett ERC 
advanced grant. 

Tabell 4.2. Ansökningar respektive beviljningar gällande ERC, perioden 2014–2022. Källa: FOS. 
 

 
 

Svenska forskares deltagande i den Europeiska unionens forskningsprogram Horizon Europe 
är lågt i jämförelse med andra länder. Andelen projektdeltagare från Sverige är 2,7 procent 
vilket är i nivå med Danmark som har 2,6 procent och Finland med 2,4 procent. 
Beviljandegraden inom programmet har ökat och är i dagsläget cirka 16 procent vilket bara är 
marginellt lägre än Vetenskapsrådets utlysning inom Naturvetenskap och Teknikvetenskap 
där cirka 20 procent beviljas.  Beviljandegraden har dessutom ökat mot det tidigare 
programmet Horizont 2020 där ungefär 12 procent av ansökningarna beviljandes4.  

I figur 4.4 kan man se att Umeå universitet är nummer nio i ordningen om man ser till antalet 
beviljade ansökningar till Europeiska forskningsrådet under tiden 2014 till 2022. Europeiska 
forskningsrådets utlysningar är en del av programmet Horizont Europe som riktar sig till 
särskilt framstående forskning. Bland de nio beviljade ansökningar som hör till Umeå 
universitet finns fyra på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: André Mateus starting grant 
2022, Oliver Billker advanced grant 2017, Yaowen Wu starting grant 2015 (bidraget flyttat till 
UmU), Daniel Metcalfe 2015 (bidraget flyttat till UmU). Om man ser till tabell 4.2 så bör 
rimligen fler av fakultetens forskare söka inom programmet och troligtvis skulle det leda till 
ytterligare beviljade ansökningar.    

 

4 https://sciencebusiness.net/news/Horizon-Europe/heres-what-first-two-years-horizon-europe-look-numbers  

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
2022 15 1

Summa 47 2

https://sciencebusiness.net/news/Horizon-Europe/heres-what-first-two-years-horizon-europe-look-numbers


 

Verksamhetsberättelse 2022 
FS 1.3.3-365-23 

 

Sid 35 (74)  

 

 

 

 Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

Figur 4.4. Antal beviljade ansökningar per lärosäte för några av utlysningarna inom Europeiska 
forskningsrådets utlysningar 2014 till 2022. 

Vid fakultetens institutioner pågår ett kontinuerligt arbete för att hjälpa medarbetare, framför 
allt forskare tidigt i karriären, att öka möjligheten att erhålla externa forskningsbidrag. Baserat 
på institutionernas uppföljning av verksamheten avseende år 2022 är en process med en intern 
granskning av ansökningar vanligt förekommande och något som i princip alla institutioner 
tillämpar. Arbetet med ansökningar sker i vissa fall i samarbete mellan seniora forskare, eller 
mellan de med olika erfarenhetsnivåer, där målet är att dela kunskap kring processen och 
kombinera den mest relevanta kompetensen när man föreslår en ny forskningsprojektidé. 

Institutionen för datavetenskap har vidare genomfört ett projekt med medel från Lokala 
utvecklingsfonden som syftat till att stärka organisationen kring ett projektkontor. En del i 
detta har varit att förbättra stödet till forskare genom att ta fram förbättrade 
processbeskrivningar om vilket stöd som finns före, under och efter projektet. I det ingår även 
att institutionen sett över hur de arbetar med att stödja forskare i deras arbete med 
ansökningar av externa medel. 

Vid ett par av fakultetens institutioner finns vidare årshjul som tydliggör vilka medel inom 
relevanta forskningsområden som finns att söka och vilka krav, deadlines och andra viktiga 
datum som gäller. Intranät och personaldagar utgör viktiga kanaler för att kommunicera 
aktuella utlysningar.  

 

4.3 Publikationer och vetenskapligt genomslag 

I detta avsnitt analyserar vi fakultetens vetenskapliga produktion över tid i termer av antal 
publikationer och författarfraktioner. Det senare innebär att när vi räknar publikationer för en 
författare så räknas bara den andel (fraktion) som författaren utgör av samtliga medförfattare 
till publikationen.  
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En analys av kvaliteten på publikationerna görs också genom att se hur författarfraktioner 
fördelar sig på de olika nivåerna i Norska listan5 som är ett register över olika 
publikationskanaler6. Listan har upprättats, och uppdateras, av representanter för det norska 
vetenskapliga samfundet. I registret räknas tidskrifter på nivå 2 ha högst kvalitet och ska 
tillsammans omfatta cirka 20 procent av de vetenskapliga publikationerna inom sitt område. 
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.  

Data för analysen är uttagna den 6 februari 2023 från Umeå universitets publiceringsdatabas 
DiVA7 och består av artikel i tidskrift, artikel, forskningsöversikt, bok, kapitel i bok och del av 
antologi. 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.    

I figur 4.5 kan man se att antalet unika publikationer på fakulteten för året 2022 ligger i nivå 
med de föregående fem åren medan antalet författarfraktioner ligger lite lägre. Som nämnts 
ovan ska det senare tolkas med viss försiktighet, särskilt när avvikelsen är liten. Med antalet 
unika publikationer menar vi här att vi räknar en publikation en gång oavsett hur många 
medförfattare som det finns till den.   

 

Figur 4.5. Författarfraktioner och antal unika publikationer vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
för åren 2017 till 2022. Källa: DiVA 2023-02-06. 
 
Om vi i stället delar upp antalet författarfraktioner på fakultetens institutioner kan man se 
(figur 4.6) att Institutionen för fysik och Institutionen för datavetenskap verkar befästa de 

 

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

6 Termen publikationskanal är ett samlingsbegrepp för olika granskade publikationsformer som artikel i tidskrift, proceedings m.m. 

7 Digitala vetenskapliga arkivet. 

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/Om
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betydande ökningar som man kunde se under 2021. Institutionen för datavetenskap har 
rekryterat ett stort antal externa forskare inom programmet Wallenberg AI, Autonomous 
Systems and Software Program (WASP) och det är säkert en faktor som förklarar den positiva 
trenden. På Institutionen för fysik är det inte lika lätt att se en tydlig förklaring till ökningen. I 
figuren kan man också se en nedgång på Kemiska institutionen och Institutionen för 
molekylärbiologi men det kan delvis ha en förklaring i underrapportering för 2022 och man 
bör avvakta ett senare uttag av data innan man tolkar det vidare.  

På övriga institutioner är övergången från 2021 till 2022 inte anmärkningsvärd i relation till 
det totala antalet fraktioner och den allmänna variationen över tid.  

 

Figur 4.6. Författarfraktioner på institutioner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Källa: DiVA 
2023-02-06. 
 
Bilden av institutionernas vetenskapliga produktion är snarlik om man i stället ser till antalet 
unika publikationer (figur 4.7). Den positiva trenden för Institutionen för datavetenskap och 
Institutionen för fysik ser dock ännu mer tydlig ut.  

Man kan också se vissa tecken på att variationerna i antalet unika publikationer är lite mindre 
över tid och att några institutioner kanske tenderar att minska mer på författarfraktioner än 
på unika publikationer vilket skulle kunna betyda att man har en trend med fler medförfattare 
på senare år men det är små avvikelser och för att dra den slutsatsen skulle man behöva göra 
en noggrannare analys.  
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Figur 4.7. Antalet unika publikationer på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Källa: DiVA 2023-
02-06. 
 
Om vi tittar på valet av publiceringskanal bland fakultetens forskare relativt den Norska listan 
ser man i figur 4.8 en tydlig ökning när det gäller andelen som ligger på nivå 2. Det är tydligt 
att man i högre grad väljer publikationskanaler på nivå 2 i stället för nivå 1. I detta fall rör det 
sig om andelar av de publikationer som är inrapporterade för 2022 så eventuell 
underrapportering borde inte påverka bilden. 

Fakulteten använder sedan ett par år Norska listan som en av flera indikatorer i underlaget till 
fördelning av sitt forskningsanslag till individuella forskare8 och ökningen kan eventuellt vara 
kopplad till den signalen.  

Om detta är en bestående trend så kan det kanske på sikt innebära att antalet citeringar ökar 
men det tar i regel några år innan en sådan förändring slår igenom eftersom citeringar 
ackumuleras under lång tid efter publikationsdatumet. En förutsättning för det resonemanget 
är förstås att vetenskapliga bidrag i publikationskanaler som bedömts vara av hög kvalitet får 
många citeringar.  

 

8 Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) kan sökas i konkurrens av lektorer och professorer som har varit tillsvidareanställda i minst tre år. 
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Figur 4.8. Andelen av författarfraktionerna för fakulteten på Norska listans tre nivåer. Källa: DiVA 
2022-01-28. 
 
I figur 4.9 kan man se motsvarande diagram för hela universitetet. En jämförelse mellan 
figurerna 4.8 och 4.9 visar att fakulteten har en högre andel av författarfraktionerna på nivå 2 
(38 procent) än universitetet som helhet (24 procent) för året 2022. 

 

Figur 4.9. Andelen av författarfraktionerna på Norska listans nivåer sammantaget för alla fakulteter 
på universitetet. Källa: DiVA 2023-02-06. 
 
På institutionsnivå för året 2022 fördelar sig författarfraktionerna enligt tabell 4.3. Man kan 
se att en klar majoritet av institutionerna har mer än 20 procent av fraktionerna på nivå 2 och 
att flera har mer än hälften av fraktionerna på den nivån. VR:s forskningsbarometer 2021 visar 
dock att utvecklingen av antalet publikationer och andelen högciterade publikationer för Umeå 
universitet har blivit lägre i jämförelse med andra jämförbara lärosäten 2017-2019 jämfört med 
perioden 2007-2009. Det är därför prioriterat att fortsätta öka andelen publikationer i nivå 2 
på Norska listan.  
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Man bör också väga in och undersöka närmare i vilken mån detta är ett kvalitetsmått som är 
lika relevant för alla delar av fakultetens forskning. Det gäller särskilt Arkitekthögskolan och 
Designhögskolans verksamheter där man i hög grad använder sig av andra sätt att sprida sina 
resultat på jämfört med de andra institutionerna på fakulteten. Sammantaget förefaller 
fakultetens forskare i högre grad än tidigare välja publiceringskanaler av hög kvalitet om man 
använder den Norska listan som kriterium. När det gäller mängden publikationer och 
författarfraktioner så var det sammantaget ingen stor förändring mot föregående år.  

Tabell 4.3. Fördelningen av institutionernas författarfraktioner på Norska listans nivå 0, 1, och 2 för 
året 2022. Källa DiVA 2023-02-06. 

 

 

4.4 Samverkan inom forskning 

Industrin och universitet satsar på utfasning av PFAS 

Kunskapen om negativa hälso- och miljöeffekter från kemikaliegruppen PFAS ökar. Projektet 
POPFREE Industri samlar 22 aktörer, däribland Umeå universitet, i ett kompetenscentrum för 
att samarbeta om utfasning och hitta alternativ. Vid Kemiska institutionen finns flera forskare 
som studerar PFAS ur olika aspekter. En av dem är Stina Jansson, vars grupp framför allt 
forskar kring PFAS i avfall, och vad som händer när det hanteras eller förbränns. 

Molndata slukar el – nytt forskningssamarbete med Ericsson 

Att energieffektivisera framtidens molnanläggningar är brådskande men hittills har forskarna 
inte haft tillgång till systemen. Under 2022 öppnade Ericsson Research Data Center upp för 
forskare vid Umeå universitet i syfte att göra något åt energiförbrukningen. Ansvarig för 
samarbetsprojektet är Paul Townend, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap. 

 

Institution Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2
Kemi 4% 63% 33%
Fysik 5% 65% 30%
EMG 2% 43% 55%
Datavet 9% 62% 29%
MaMS 0% 46% 54%
TFE 6% 51% 43%
Fysbot 2% 47% 51%
NMD 0% 87% 13%
Arkitekt 23% 69% 8%
UMF 0% 53% 47%
Molbio 1% 42% 57%
Design 27% 41% 32%
Total 5% 57% 38%
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Forskare ska lokalisera platser för utvinning av blå energi 

Naser Tavajohi, forskarassistent på Kemiska institutionen, erhåller tillsammans med forskare 
vid Lunds universitet fem miljoner kronor av Energimyndigheten för att lokalisera platser i 
Sverige med potential för saltkraft, så kallad blå energi. 

Efterlängtad start för Curiosum Makerspace 

Making är att skapa, bygga och förverkliga sina idéer. På Curiosum Makerspace vid Umeå 
universitet finns goda förutsättningarna för detta genom en fysisk mötesplats, verktyg och 
maskiner samt inte minst kreativa likasinnade. I februari öppnades äntligen portarna för 
allmänheten.  

Flera Umeåforskare deltog i nationellt rymdmöte i Lund 

När Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp, SRS, höll sitt årsmöte i mars deltog ett flertal 
forskare från olika institutioner vid Umeå universitet. En av dem var Audrey Schillings, 
Institutionen för fysik, som berättade om rymdväder. 

Hållbara, smarta städer och AI – forskning och erfarenhet möts 

Hur skapar man en hållbar, tillgänglig och rättvis stad och hur kan man undvika kriser med 
hjälp av AI? Under året anordnades möten mellan akademi och samhälle för att föra en dialog 
kring dessa frågor där koordinator var WASP-HS. 

Stort EU-projekt om riskbedömning av kemikalier startar 

PARC är ett nytt stort forskningsprojekt finansierat av EU, med över 200 partners och med 
fokus på utveckling av nästa generations verktyg för riskbedömning av kemikalier. Forskare 
från Umeå universitet medverkar tillsammans med akademiska partners och myndigheter från 
28 länder och ett flertal EU-myndigheter. Projektet inleddes i Paris i maj. 

Nyrenoverat fartyg med dubbelt miljöuppdrag visades upp 

Ombord på fartyget KBV 181 arbetar kemister och biologer från Umeå universitet, sida vid sida 
med Kustbevakningens besättning, för att hålla koll på hur Bottniska viken mår. Samarbetet 
är ett unikt sätt att lösa forskningens och miljöövervakningens behov. Den 6 juni visades det 
nyrenoverade fartyget upp vid ett öppet hus i Umeå hamn. 

Nationell konferens satte ljus på optik och fotonik 

I oktober arrangerades den nationella konferensen Optics & Photonics in Sweden vid Umeå 
universitet som samlar forskare, studenter och företag inom ämnesområdet. Arrangörer var 
Institutionen för fysik, Umeå universitet, tillsammans med intresseorganisationen 
PhotonicSweden, en nationell plattform inom optik och fotonik. 
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4.5 Forskningskommittén 

Fakultetens forskningskommitté sammanträdde vid elva tillfällen under året. Bland de 
ärenden som kommittén behandlade fanns förslag till fördelning av fakultetsfinansierad 
forskningstid, förslag till fördelning av resurs för medeldyr utrustning och beredning av 
ansökningar om att utses till docent. Under året tog kommittén också fram förslag till mål, 
indikatorer och aktiviteter att ingå i verksamhetsplanen för 2023–2025. Kommittén har också 
tagit fram prioriteringar inför nominering till Wallenberg Academy Fellows, Marianne och 
Marcus Wallenbergs stiftelse samt Knut och Amalia Wallenbergs minnesfond. Under året 
inledde kommittén också arbete med att se över och reformera programmen för medeldyr 
utrustning och fakultetsfinansierad forskningstid samt kriterier för befordran till professor. 

4.5.1 Fakultetsfinansierad forskningstid 

Kommittén lämnade förslag på fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) till 
Fakultetsnämnden som beslutade att utöka programmet med 4,5 heltidsekvivalenter jämfört 
med året innan. Anledningen till utökningen var bland annat att det tillkommit flera nya 
konkurrenskraftiga sökande i årets utlysning, exempelvis forskare som i inledningen av sin 
karriär varit helt eller delvis finansierade av externa medel som Wallenberg Academy Fellow 
eller inom forskningsprogrammet WASP.  

Det totala antalet sökande i utlysningen för 2022 var 64 vilket är högt jämfört med de senaste 
åren, se figur 4.10.  

 

Figur 4.10. Antal män och kvinnor som sökt fakultetsfinansierad forskningstid. 
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I figuren kan man se att andelen kvinnor som sökte fakultetsfinansierad forskningstid sjönk 
jämfört med tidigare år men i figur 4.11 kan man se att trots detta så ökade andelen kvinnor 
som beviljades medel i utlysningen 2022 från 26 procent till 27 procent. 

 

Figur 4.11. Andelen kvinnor och män som beviljats fakultetsfinansierad forskningstid. 
 
Det senare mönstret kvarstår om man i stället för antalet beviljade ansökningar ser till hur 
många heltidsekvivalenter med forskningstid som fördelats till män och kvinnor. I det fallet så 
ökar andelen från 25 procent till 26 procent, se figur 4.12. 

 

Figur 4.12. Fördelningen av beviljad fakultetsfinansierad forskningstid i heltidsekvivalenter för män 
och kvinnor.   
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Fördelningen av fakultetsfinansierad forskningstid mellan institutionerna framgår av figur 
4.13. Den anslagsfinansierade forskningen på institutionsnivå följer i stora drag den bild som 
man får om man ser till forskningsfinansiering generellt.  

 

Figur 4.13. Fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid till institutionerna från 2013 till 2023 i 
heltidsekvivalenter. Antalet heltidsekvivalenter är här uttryckt i procentenheter där exempelvis 1000 
procent motsvarar tio heltidsekvivalenter räknat som arbetstid. 

4.5.2 Medeldyr forskningsutrustning 

Vid två tillfällen under året har Forskningskommittén lämnat förslag på fördelning av resursen 
för medeldyr forskningsutrustning till Fakultetsnämnden. Sammantaget beviljades fyra 
ansökningar av de elva som inlämnades. Dessutom utföll fyra löften om medfinansiering som 
utställts under tidigare år. Sammantaget uppgick detta till en kostnad av 4 792 000 kronor. 

Löften från tidigare år som utföll under 2022: 

• Oliver Billker, Institutionen för molekylärbiologi, 862 000 kr, Equipment for single 
cell analysis. 

• Thomas Wågberg, Institutionen för fysik, 1 000 000 kr, Svepprobsmikroskop. 
• Aleksandra Foltynowicz, Institutionen för fysik, 600 000 kr, Continuous-Wave Optical 

Parametric Oscillator. 
• Uwe Sauer, Kemiska institutionen 400 000 kr, Refeyn OneMP Mass Photometer 

Utrustning som beviljats under 2022: 

• Christoffer Boman, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, 460 000 kr, 
Portabel partikelstorleksräknare. 
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• Maria Hamrin, Institutionen för fysik, 255 000 kr, A high-performance GPU 
infrastructure for Computational Physics: ComPhy. 

• Peter Haglund, Kemiska institutionen, 875 000 kr, utrustning för vätskekromatografi 
– ultrahög upplösning masspektrometri. 

• Yaowen Wu, Kemiska institutionen, 800 000 kr, löfte om finansiering av ett Zeiss 
ELYRA 7 with Lattice SIM2 Microscopy system for live cell super-resolution imaging. 

4.5.3 Ansökningar om docentur 

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

• Gabriella Stenberg Wieser, Rymdfysik, Institutionen för fysik. 
• Naser Tavajohi, Teknisk kemi, Kemiska institutionen. 
• Ambra Trotto, Interaktionsdesign, Designhögskolan. 

Tiden från att ansökan mottagits till dekanens beslut om att utse den sökande till docent var i 
genomsnitt 369 dagar.  
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5. Utbildning på forskarnivå 

5.1 Händelser under året 

Vätgas ska bli billigare när forskare samarbetar med industrin 

Ett industridoktorandprojekt vid Umeå universitet fick eftertraktad finansiering från Stiftelsen 
för strategisk forskning, SSF. Målet är att hitta sätt att framställa vätgas utan att använda dyra 
ädelmetaller. Forskningsledare är Eduardo Gracia, universitetslektor vid Institutionen för 
fysik. 

Bättre förståelse av livscykelanalys kan ge mindre klimatpåverkan 

Rätt verktyg behövs för att minska de globala utsläppen vid viktiga investeringsbeslut. Det 
visade Helena Nydahl, doktorand vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik och 
Företagsforskarskolan, i sin avhandling. För att kunna göra val som minskar de globala 
utsläppen måste man förstå resultatet som en livscykelanalys ger och det kan i dagsläget vara 
svårt om du inte är expert, menar Helena Nydahl. 

Barrträd anpassar sig för att förbli gröna vintertid 

Pushan Bag, doktorand vid Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå Plant Science 
Centre, visade i sin avhandling att barrträd har utvecklat speciella mekanismer som förhindrar 
skador på deras fotosyntetiska maskineri. Det gör att barrträd kan förbli gröna under vintern 
när temperaturen är låg men solinstrålningen är hög. Pushan Bag tilldelades tidigare under 
våren även ett postdoktorsstipendium från International Human Frontier Science Program 
Organisation. 

Madagaskars biologiska mångfald akut hotad 

Madagaskar uppvisar en enorm biologisk mångfald där de flesta växt- och djurarterna inte 
finns någon annanstans på jorden. Men det rika livet på ön är akut hotat och nu måste 
regeringar och miljöorganisationer hjälpa till. Två artiklar om detta, författade av bland andra 
Daniel Edler, doktorand vid Institutionen för fysik, publicerades i tidskriften Science. 

Avhandlingspris 

Emil Johansson som disputerade vid Umeå universitet i maj i fjol tilldelades Ludwig Rambergs 
avhandlingspris i organisk kemi. I sitt avhandlingsarbete har han utvecklat molekyler som 
binder till virus och därmed blockerar viruset från att infektera celler och orsaka sjukdom, i 
detta fall i ögat. 
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5.2 Antagning, aktiva doktorander, studietid och examina 

Antalet nyantagna doktorander ökade från 40 år 2021 till 50 för 2022 vilket framgår av figur 
5.1. Andelen nyantagna doktorander som är kvinnor fortsatte minska för tredje året i rad (figur 
5.2). En möjlig förklaring är att rekryteringen under 2022 ökade mer inom de områden där 
även de behörighetsgivande utbildningarna uppvisar svårigheter att uppnå jämn könsbalans.   

 

 

Figur 5.1. Nyantagna doktorander 2012–2022. Källa: Fokus. 
 

 

Figur 5.2. Andelen nyantagna doktorander 2010–2022 som är kvinnor. Källa: Fokus. 
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Flest doktorander antogs under året vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, där 
antalet nyantagna doktorander ökade, från det jämförelsevis tämligen låga antalet två under 
år 2021, till elva (figur 5.3). Den främsta förklaringen är ökad tilldelning av externa medel samt 
nyrekryteringar av lärare med tillhörande doktorandresurser. 

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik antog tre doktorander, en minskning efter två 
års uppgång men jämförbart med antagningssiffrorna år 2019. Vid Designhögskolan och den 
del av Institutionen för molekylärbiologi som tillhör Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
antogs inga doktorander under 2022 och vid Arkitekthögskolan är forskarutbildningen för 
närvarande vilande. Att antalet antagna doktorander till enskilda institutioner fluktuerar 
mellan olika år får anses vara naturligt. Det är de mer långsiktiga trenderna man måste titta 
på. 

 

Figur 5.3. Antal nyantagna doktorander uppdelat på institution under åren 2017–2022. Källa: Ladok. 
 
Antalet doktorander med doktorandanställning ökade från 191 år 2021 till 198 (figur 5.4). 
Nivån var därmed jämförbar med år 2015, då antalet doktorander med doktorandanställning 
var 201 för att under de efterföljande åren sjunka till som lägst 162 under år 2018. Antalet 
aktiva doktorander fortsatte öka något jämfört med föregående år, från 255 aktiva doktorander 
2021 till 265 år 2022 (figur 5.5). 
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Figur 5.4. Antal doktorander med doktorandanställning, år 2014–2022. Källa: Fokus. 
 

 

Figur 5.5. Antal aktiva doktorander, år 2010–2022. Källa: Fokus. 
 
Antal forskarexamina var under 2022 28, en minskning från 31 föregående år (figur 5.6). De 
senaste årens lägre antal forskarexamina speglar 2017 och 2018 års jämförelsevis låga antal 
nyantagna doktorander som framgår av figur 5.2 ovan. Ingen licentiatexamen togs ut 2022. 
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Figur 5.6. Antal forskarexamina, 2009–2022. Källa: Fokus. 
 
Mediannettostudietiden för fakultetens doktorander ökade för andra året i rad till ca 4,4 år 
(figur 5.7). En sannolik förklaring är att pandemin med start 2020 orsakade förseningar för 
vissa av fakultetens doktorander, exempelvis genom inställda eller uppskjutna fältstudier samt 
pandemirelaterade fördröjningar i laborativa verksamheter. Skillnaden i mediannettostudietid 
var under 2022 marginell mellan doktorander som är kvinnor respektive män.  

 

Figur 5.7. Mediannettostudietid i antal år för doktorander vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, 
2014–2022. Källa: Fokus. 
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5.3 Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå 

Aktivitet 1: Studentundersökningar 

Fakultetens Kommitté för utbildning på forskarnivå (KUF) diskuterar alla typer av 
studentundersökningar bland doktorander, inklusive medarbetarenkäter, för att identifiera 
lämpliga åtgärder. Under 2022 diskuterade kommittén särskilt Umeå universitets 
avgångsenkät för utbildning på forskarnivå 2020–2021 (FS 1.6.2-1188-22). 

Aktivitet 3: Kursutvärdering 

Fakultetsgemensamma kurser på forskarutbildningsnivå utvärderas av kursgivande lärare. 
Utvärderingarna samlas därefter in och följs upp löpande vid fakulteten för att identifiera 
eventuella åtgärdsbehov att revidera antingen i kursplaner eller vid utförandet. 

Aktivitet 6: Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

Studierektorerna för fakultetens forskarutbildningar skickar verksamhetsberättelser och 
verksamhetsplaner (VB/VP) till Kommittén för utbildning på forskarnivå efter avslutat 
kalenderår. VB/VP behandlas därefter vid kommitténs sammanträden. Kommitté-
ledamöternas frågor och synpunkter diskuteras vid möten mellan respektive studierektor, 
kommitténs ordförande och ansvarig handläggare vid fakultetskansliet.  

Aktivitet 7: Kollegial extern granskning 

Fakulteten har under åren sedan aktiviteten först genomfördes gjort flera revideringar av 
handläggningsordning och anvisningar till sakkunniga med syfte att fördjupa genomlysningen 
av sin forskarutbildning. Granskningsrapporterna diskuteras vid sammanträden mellan 
granskare och forskarutbildningsansvariga vid respektive institution och fakultet samt vid 
sammanträde med KUF. Aktiviteten ska därefter följas upp i kommande 
verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. I dessa ska institutionen redovisa reflektion 
över granskningens resultat samt lämpliga åtgärder. 

Tabell 5.1. Sammanfattning av självskattning, aktivitet 1, 3, 6 och 7. 
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5.4 Samverkan inom utbildning på forskarnivå 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten hade under 2022 sex aktiva industridoktorander med 
anställning vid extern organisation (Cementa, Codemill, Ericsson, Sartorius, TietoEVRY och 
Volvo). Vid fakultetens institutioner bedrevs samarbeten mellan forskargrupper och externa 
organisationer. Dessa samarbeten inkluderade forskargruppernas doktorander, exempelvis 
genom avhandlingsprojekt med fokus på tillämpad vetenskap. Exempel på externa 
samarbetspartners var Komatsu Ltd, Permascand AB, Umeå Sameförening och Umeå 
kommun. Därutöver hade Institutionen för fysik under 2022 fyra doktorander anknutna till 
Institutet för rymdfysik i Kiruna. Vid Institutionen för datavetenskap var sex doktorander 
anslutna till WASP-HS forskarskola. 

Vid fakulteten finns ett långsiktigt engagemang i Bio4Energy, inom vilket samverkan sker med 
externa företag såsom Sekab, Processum, och Nordkalk AB. Inom Bio4Energy hade fakulteten 
under 2022 23 aktiva doktorander, främst vid Kemiska institutionen och Institutionen för 
tillämpad fysik och elektronik. 

Under 2022 antogs vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten två nya doktorander vid 
Företagsforskarskolan, med Umeå Energi Elnät AB och Region Västerbotten som externa 
partners. En av fakultetens doktorander inom Företagsforskarskolan disputerade 2022. 
Samarbetspart var AB Bostaden. 

 

5.5 Kommittén för utbildning på forskarnivå 

Kommittén sammanträdde år 2022 sex gånger. Kommitténs arbete bestod i hög grad av 
diskussion om fakultetens verksamhetsplan 2023–2025 med tillhörande aktiviteter. Exempel 
på aktuella frågor som gav genklang i diskussionen om fakultetens kommande 
verksamhetsplan var Karin Rödings rapport om Umeå universitets hantering av 
misskötsamhet samt resultatet av Umeå universitets avgångsenkät om forskarutbildningen 
(FS 1.6.2-1188-22). 

Kommittén behandlade därutöver ordinarie löpande ärenden, såsom utseende av 
examinatorer, beredning av allmänna studieplaner med mera. Inom kommitténs löpande 
verksamhet ingick även de punkter i kvalitetssystemet som rör forskarutbildning. Under 2022 
genomförde kommittén kollegiala externa granskningar av forskarutbildningsämnena 
experimentell respektive teoretisk fysik (vid Institutionen för fysik) samt pedagogiskt arbete 
och ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och matematik (vid Institutionen för 
naturvetenskapernas och matematikens didaktik).  

Kommittén organiserade under 2022 två workshoppar med institutionernas studierektorer 
med huvudsakligt fokus på fakultetens kommande verksamhetsplan. Utöver de gemensamma 
träffarna kallade kommittéordförande och fakultetskansliets ansvariga handläggare till 
enskilda möten med studierektorerna för att diskutera och ge kommitténs återkoppling på 
forskarutbildningsämnenas verksamhetsberättelser (se även avsnitt 5.3) samt för avstämning 
då studierektorerna ombads utgå från sina egna respektive frågor och behov. 
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Kommittén diskuterade även möjliga kriterier för att bedöma forskningsmiljöers tillräckliga 
omfattning och förutsättningar för att kunna erbjuda en god forskarutbildning.  
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6. Personal 

6.1 Personalsituationen 

Antalet anställningar ökade under 2022 med 31 personer (3,1 procent) till 1036, se figur 6.1 
och tabell 6.1. Det totala antalet anställda (individer) vid fakulteten ökade under året med 36 
personer till 1032 (+3,6 procent), se tabell 6.1. Skillnaden mellan antalet anställningar och 
antalet personer beror på att en och samma person kan ha fler än en anställning. Kategorin 
övrig forskande och undervisande personal, där bland annat amanuenser och första 
forskningsingenjörer ingår, ökade mest (+14) följt av doktorander (+10), se tabell 6.1. Den 
största minskningen var bland forskare (-7). 

 
Figur 6.1. Utvecklingen av antalet anställningar under den senaste tioårsperioden. Siffrorna gäller för 
oktober månad varje år. Källa: Fokus. 
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Tabell 6.1. Antal anställda inom olika kategorier år 2017 - 2022. Källa: Fokus. 

* Exklusive biträdande lektor 
** Antal personer kan vara något lägre än antalet anställningar då en och samma person kan 
ha fler än en anställning. 

Figur 6.2 visar anställningskategorier uppdelade på kön och figur 6.3 visar andelen kvinnor 
inom de olika anställningskategorierna under sexårsperioden 2017 till 2022. Kategorin 
administrativ personal hade högst andel kvinnor (81,5 procent) och lägst andel kvinnor fanns 
bland biträdande universitetslektorer (14,3 procent) och professorer (23,5 procent). Över tid 
fortsätter andelen kvinnor att öka bland doktorander och universitetslektorer. Bland kategorin 
teknisk personal samt postdoktorer kan en minskning av andelen kvinnor skönjas.    
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Figur 6.2. Antal anställda kvinnor och män uppdelade på befattningskategorier. Källa: Fokus. 
 

 
Figur 6.3. Andelen kvinnor (%) inom olika anställningskategorier för åren 2017–2022. Källa: Fokus. 

Åldersfördelningen bland fakultetens professorer framgår av figurerna 6.4 och 6.5. Professorer 
i ålderskategorin 55–59 år ökade under 2022 (+6). Även ålderskategorin 40–44 år ökade 
under 2022 (+1). I ålderskategorin 49 år och yngre fanns endast en kvinnlig professor. 31 
procent av professorerna är 60 år eller äldre. Andelen kvinnor bland fakultetens professorer 
uppgick 2018 till 26,1 procent. De följande tre åren skedde en minskning och 2021 noterades 
andelen till 21,4 procent. Under 2022 sågs en uppgång då andelen kvinnliga professorer ökade 
till 23,5 procent (se figur 6.6).  
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Figur 6.4. Åldersfördelningen bland fakultetens professorer (antal anställningar per oktober 2022, 
vänster y-axel) uppdelad på kvinnor och män. Heldragen linje visar andelen kvinnor i de olika 
åldersspannen (höger y-axel). Källa: Fokus. 
 

 
Figur 6.5. Antalet professorer i olika åldersintervall de senaste fem åren. Källa: Fokus. 
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Figur 6.6. Antalet professorer under perioden 2015–2022 uppdelat på kön. Heldragen linje visar 
andelen kvinnor. Källa Fokus.  

Figur 6.7 visar andelen kvinnor bland professorer vid några lärosäten inom det tekniska och 
naturvetenskapliga området. Andelen kvinnor varierade, mellan 16 och 28 procent.  

 

Figur 6.7. Andelen kvinnor som är professorer vid några lärosäten inom det tekniska och 
naturvetenskapliga området. 
Umeå universitet, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, professor inklusive gäst, adjungerad, senior, oktober 2022.  

Lunds universitet, naturvetenskapliga fakulteten, professor inklusive gäst och adjungerad, 230131. 

Lunds tekniska högskola, professor inklusive gäst, adjungerad och kallad, period 2301.  

Chalmers tekniska högskola, professor alla åldrar, inklusive gäst och adjungerad, december 2022. 

Linköpings universitet, tekniska fakulteten, tillsvidareanställda professorer, 221231. 

KTH, professor inklusive gäst och adjungerad (årsarbetskrafter), årsredovisning 2022. 
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Åldersstrukturen hos fakultetens universitetslektorer framgår av figur 6.8. Medianåldern var 
lägre än hos professorerna och andelen kvinnor var relativt jämnt fördelat mellan 
åldersgrupperna. 

 
Figur 6.8. Åldersfördelningen hos fakultetens universitetslektorer uppdelat på kön. Heldragen linje 
visar andelen kvinnor i de olika åldersspannen. Källa: Fokus. 

Fakultetens administrativa personal hade en relativt jämn åldersfördelning 2022. Flest antal 
återfanns i åldersspannet 35–39 år (figur 6.9). Fördelningen mellan kvinnor och män var dock 
fortsatt mycket ojämn. 2022 uppgick andelen kvinnor till 81,5 procent. De senaste åren har 
andelen kvinnor ökat (se figur 6.3).  

 
Figur 6.9. Åldersfördelningen hos fakultetens administrativa personal. Källa: Fokus. 

Andelen disputerade lärare framgår av figur 6.10. Högst andel disputerade lärare återfanns vid 
Medicinska fakulteten (88 procent) och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (87 procent). 
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Vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har andelen disputerade lärare varit relativt 
oförändrad den senaste femårsperioden, med en svagt uppåtgående trend.  

 
Figur 6.10. Andel disputerade lärare (%) för de olika fakulteterna åren 2018–2022. Källa: Fokus. 

 

6.2 Strategisk kompetensförsörjning 

Fakultetens ledning arbetar strategiskt med institutionerna för att säkra kompetens-
försörjningen inom alla befattningskategorier. För tekniska och administrativa anställningar 
har utmaningarna ökat och då främst gällande ekonomiområdet. Fakulteten arbetar för att 
anställningarna ska vara attraktiva bland annat genom goda förutsättningar för 
kompetensutveckling. Fakultetens största rekryteringprogram är bred utlysning av biträdande 
universitetslektorat med ett excellensfokus med syftet att förstärka och förnya vår forskning 
och undervisning. Satsningen har i sina två första omgångar visat sig vara mycket lyckosam 
där tio mycket starka unga forskare rekryterats. Anställningarna är mycket attraktiva i sin 
långsiktighet där kandidaterna har rätt att prövas för befordran till universitetslektor. 
Universitetslektorer rekryteras utifrån både ett undervisnings- och forskningsbehov där 
fördelningen mellan undervisning och forskning varierar stort. Utgående från verksamhetens 
behov kan universitetslektorer prövas för befordran till professor. Fakulteten i samverkan med 
institutionerna arbetar systematiskt för en strategisk kompetensförsörjning av professorer 
genom en balans mellan utlysning, befordran och kallelse där samtliga vägar har varit 
framgångsrika. Fakultetens läraranställningar är attraktiva och majoriteten av de lärare som 
rekryteras är externa sökande.  

Fakulteten arbetar aktivt med aktiviteter för att främja god kompetensförsörjning. Detta 
omfattar möjlighet till kompetensutveckling, mentorskapsprogram, utbildning i svenska och 
att personal deltar i centrala utbildningsprogram som Umeå chefs- och ledarskapsprogram och 
forskningsledarprogrammet ReaL. Att uppnå en jämns könsbalans är en utmaning inom flera 
befattningskategorier där också variationerna är stora mellan till exempel olika 
ämnesområden. Fakulteten ser det som avgörande att erbjuda attraktiva anställningar som 
erbjuder långsiktigt goda förutsättningar för kompetens- och karriärutveckling. Fakultetens 
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excellenssatsning på biträdande universitetslektorat visar att detta är en framgångsrik väg att 
gå; 40 procent av de rekryterade är kvinnor.   

Av figur 6.11 framgår nyanställda samt befordrade tillsvidareanställda professorer, 
universitetslektorer samt biträdande universitetslektorer. År 2022 anställdes genom 
utlysning, kallelse eller befordran sex professorer tillsvidare vid fakulteten. Fyra av dessa 
anställdes efter utlysning (två kvinnor, två män) och två anställdes efter befordran (en kvinna, 
en man). Ingen professor kallades under året. Under året anställdes tio universitetslektorer 
tillsvidare, samtliga anställdes efter utlysning (sex kvinnor, fyra män). Ingen befordrades till 
universitetslektor under året. Sju biträdande universitetslektorer (en kvinna och sex män)9 
anställdes under året. Rekryteringsprocessen gällande den andra fakultetsgemensamma 
utlysningen för upp till fem biträdande universitetslektorer pågick under 2022 och resulterade 
i att intervjuer hölls med totalt 15 kandidater. Fem nya biträdande universitetslektorer 
tillträder anställning vid fakulteten under år 2023. 

En fråga som ofta diskuterats är tiden från sista ansökningsdag för en anställning fram till dess 
att anställningsavtal undertecknats10. För universitetslektorer var under 2022 mediantiden 171 
dagar (157 dagar under 2021 och 167 dagar år 2020), det vill säga knappt sex 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 
tre åren, vilket är en mycket viktig utveckling för att bättre kunna behålla toppkandidater. 

 

Figur 6.11. Nyrekryterade tillsvidareanställda professorer (utlysta och kallade), universitetslektorer 
(utlysta) och biträdande universitetslektorer (utlysta) år 2015–2022 (till vänster) och befordrade 
professorer och universitetslektorer 2015–2022 (till höger). Data gäller för första anställningsdag. 
Befordrade universitetslektorer inkluderar såväl befordran från biträdande universitetslektor som från 
adjunkt. Källa: Primula  
 

 

9 De här redovisade siffrorna avser enbart de personer som påbörjat sin anställning under året och inte datum för anställningsavtal. Siffrorna inkluderar också anställningar 
utöver den fakultetsgemensamma satsningen. 

10 Tiden från sista ansökningsdag till dess att Anställningskommittén har fattat sitt beslut om rangordning av kandidater är kortare än tiden fram till att anställningsavtal 
har undertecknats. Orsaken till det är att förhandling om anställningsvillkor kan dra ut på tiden. Hur stor skillnad i tid kan vara intressant att utreda vidare.  
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De mallar som infördes 2020 för anhållan om att utlysa anställning samt mallar för 
anställningsprofiler har fortsatt att användas. 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 fortsätter att utvecklas; 
de sökande skriver sina ansökningar efter gemensam mall och med begränsad omfattning samt 
att det även under 2022 infördes nya instruktioner för sökande där numera ett antal 
övergripande frågor ställs, istället för att efterfråga ett personligt brev. Tanken är att på så vis 
skapa en mer inkluderande och likformig rekryteringsprocess samt en mer effektiv 
ansökningsprocess.  

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

Under 2022 har också nya instruktioner till sakkunniga införts, där den sakkunniga fyller i en 
checklista för varje kandidat, och därefter gör en jämförande bedömning.  

 

6.3 Arbetsmiljö och lika villkor 

6.3.1 Arbetsmiljö och lika villkor vid fakulteten 

Satsning på arbetsmiljö och lika villkor 

Som en del i fakultetens satsning på arbetsmiljö, lika villkor och jämställdhet rekryterades en 
HR-specialist med inriktning mot arbetsmiljö och lika villkor (hädanefter benämnd HR-
specialist) till fakultetskansliet i början av året 2022. HR-specialistens huvudsakliga uppdrag 
är att driva arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid fakulteten samt att integrera lika 
villkorsarbetet med arbetsmiljöarbetet. 

Fakultetens arbetsmiljö- och lika villkorsgrupp ombildades under våren och kom att bestå av 
dekan, prodekan, kanslichef och HR-specialist. 

Arbetsmiljö- och lika villkorsgruppens funktion är att hålla ihop fakultetens arbete med 
arbetsmiljö och lika villkor. Den fungerar som forum för aktuella frågor, planering och 
uppföljning, samt dialog och diskussion mellan fakultetens ledning och HR-specialisten. 

Under året har arbetsmiljö- och lika villkorsgruppen träffats regelbundet och planerat 
fakultetsövergripande aktiviteter, såsom utbildningar och seminarier utifrån fakultetens 
verksamhets- och aktivitetsplan samt med hänsyn till önskemål och behov från 
institutionerna. 
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Nätverk och dialog 

Fakulteten har under året arrangerat två nätverksträffar för fakultetens arbetsmiljöombud och 
lika villkorsföreträdare. Nätverksträffarnas syftar till att informera, utbyta erfarenheter, dela 
goda exempel och öka kunskap.  

Som inspel till fakultetens arbete inom arbetsmiljö- och lika villkorsområdet genomförde HR-
specialisten under våren besök på institutionerna för att ha en dialog om institutionernas 
arbete med arbetsmiljö och lika villkor för medarbetare och studenter. Vid mötena 
diskuterades institutionernas utmaningar, behov och prioriteringar samt behov av stöd från 
fakulteten. Deltagare var prefekt/motsvarande, HR-stöd, arbetsmiljöombud samt lika 
villkorsföreträdare. 

Utbildning, erfarenhetsutbyte och verktyg 

Vid fakulteten arbetar vi aktivt med utveckling av våra chefer, ledare och medarbetare genom 
att erbjuda utbildningar, seminarier, erfarenhetsutbyte och stöd utifrån behov och 
verksamhetens mål.  

Under året har vi genomfört tre prefektseminarier med syfte att stärka ledarskapet och ge 
utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte. Teman var trakasserier, sexuella trakasserier 
och kränkande särbehandling, att leda hybrida arbetsplatser, samt att rekrytera och behålla 
administrativ personal.  

En arbetsgrupp har bildats bestående av HR-stöd från några av fakultetens institutioner och 
fakultetskansliet. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram konkreta verktyg och aktiviteter för 
att arbeta förebyggande med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

6.3.2 Lika villkor och jämställdhetsintegrering 

Utbildning och träning 

Fakulteten anordnade under våren en utbildning inom området sexuella trakasserier för 
prefekterna. Jesper Fundberg, doktor i etnologi och lektor på polisprogrammet vid Malmö 
universitet, höll i den interaktiva workshoppen. Vid workshoppen fick prefekterna träna på att 
identifiera och förhålla sig till, samt stoppa och sätta gränser för, sexuella trakasserier genom 
arbetsmetoden forumspel.  

Under våren genomförde fakulteten föreläsningar dels för studenter, dels för lärare om 
maskulinitetsnormer. Föreläsningarna arrangerades tillsammans med Kyrkan på Campus och 
NTK. Föreläsare var Johan Pettersson från Make Equal. 

En arbetsgrupp bestående av lärare, studentpräst, ordförande i forskarutbildningskommittén, 
ordförande i utbildningskommittén samt HR-specialist bildades med syfte att arbeta vidare 
med att förmedla kunskap inom området maskulinitetsnormer till lärare och studenter. 

Under hösten utfördes en utbildning inom området jämställdhet i bedömningsprocesser för 
anställningskommittéerna vid Umeå universitet, där fakultetens anställningskommitté deltog. 
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Minna Salminen-Karlsson, forskare och jämställdhetsspecialist från Uppsala universitet och 
författare till ”Lärobok för rekryteringsgrupper på universitet och högskolor”, höll i 
utbildningen. Utbildningen syftade till att höja kompetensen hos anställningskommittéernas 
ledamöter för att få en ännu skarpare, professionellare, mer jämställd och inkluderande samt 
träffsäker rekryteringsprocess.  

Översyn av processer 

Parallellt med jämställdhetsutbildningen till Anställningskommittén inleddes en översyn av 
rekryteringsprocessen för lärare. För att skapa en mer inkluderande, likformig, och effektiv 
process, så har hittills ett par åtgärder genomförts. Ansökningsbrevet har ersatts med frågor 
som sökande besvarar direkt i universitetets rekryteringssystem. Instruktionerna till 
sakkunniga har setts över i syfte att få en tydligare bedömning som är relevant, strukturerad, 
objektiv och på lika villkor. 

Vid fakultetens fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid har en årlig analys av hur 
resursen fördelats utifrån kön, antal sökande och utfall genomförts. Beslut har fattats att 
genomföra en översyn av bedömningskriterierna och förtydliga vad som gäller vid 
föräldraledighet, för att inte missgynna sökande med anledning av det.  
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7. Ekonomi 

7.1 Takbelopp, helårsstudenter och helårsprestationer 

Det totala antalet helårsstudenter (HSTK) uppgick kalenderåret 2022 till 3 146 HSTK 
exklusive de HSTK som ges inom ramen för lärarutbildningen via Lärarhögskolan. Det innebär 
en minskning från 2022 med 61 HST. Sedan 2019 har antalet HST ökat med 140 HST. 
Utvecklingen av HSTK mellan år 2019–2022 framgår av figur 7.1. Antalet helårsprestationer11 
(HPRK) uppgick 2022 till 2 595. Genomströmningen för år 2022 uppgick till cirka 82 procent 
vilket är samma nivå året innan och under snittet för de senaste fem åren. Antalet studenter 
som läser vid fakulteten har mellan 2021 och 2022 minskat med 152. Andelen helårsstudenter 
som studerar på avancerad nivå har sjunkit från 23 procent 2021 till 21 procent 2022. 

 

Figur 7.1. Utveckling av antal HSTK, HPRK samt antal studenter 2019–2022. Källa: Fokus 
fakultetsavräkning. 
 
Fakultetens takbelopp för HSTK och HPRK uppgick till 365 miljoner kronor 2022, vilket är 3,3 
miljoner kronor lägre än 2021. För att kunna avräkna hela anslaget krävdes omkring 3 364 
HST och budgeten för 2022 innehöll en överproduktion motsvarande 58 HST. Trots att antalet 
HST ökat kraftigt inom fakulteten den senaste tioårsperioden underskreds takbeloppet 2022. 
Utfallet för HST blev lägre än budgeterat och dessutom blev genomströmningen lägre än 
förväntat vilket innebär att fakulteten underskrider takbeloppet med preliminärt 19 miljoner 
kronor. Treårsavräkning tillämpas inom Umeå universitet och för perioden 2020–2022 sker 
slutgiltig avräkning under våren 2023. 

 

11 En helårsprestation utgör en student som avklarat 60 högskolepoäng. 
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HSTK kopplat till avgiftsfinansiering kan inte avräknas mot takbeloppet. Utfallet för 
avgiftsfinansierade HSTK blev närmare 47 HSTK (2021: 46 HSTK), vilket motsvarar en intäkt 
på 7,8 miljoner utöver takbeloppet, se tabell 7.1. Designhögskolan stod för 35 procent av 
avgiftsfinansierade HSTK vid fakulteten år 2022, Institutionen för molekylärbiologi cirka 14 
procent och Institutionen för datavetenskap för 10 procent. 

Tabell 7.1. Avgiftsfinansierade studenter 2020–2022. Källa ÅR 2022 

 

Antalet helårsstudenter per institution baserat på kalenderåret 2022 framgår av figur 7.2. 
Liksom föregående år är det Institutionen för tillämpad fysik och elektronik som är fakultetens 
största institution, sett till antalet helårsstudenter. Institutionen för matematik och 
matematisk statistik är den näst största, följt av Institutionen för datavetenskap. Antalet 
helårsprestationer är hög vid framför allt Designhögskolan och Institutionen för fysiologisk 
botanik. I beräkningen ingår helårsstudenter inom ordinarie anslagsfinansiering, exklusive 
Lärarhögskolan. Uppdragsutbildning och avgiftsfinansierade studenter ingår ej. 

 

Figur 7.2. Antal helårsstudenter och helårsprestationer per kalenderår, uppdelat på institution 2022. 
Källa: Fokus fakultetsavräkning 
 

Antal 
studenter HSTK

Antal 
studenter HSTK

Antal 
studenter HSTK

kvinna 44 24,42 42 23,40 44 23,97
man 50 28,81 41 22,50 43 22,79
Total 94 53,23 83 45,90 87 46,76

2020 2021 2022
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7.2 Resultat, intäkter och kostnader 

Fakultetens samlade ekonomiska resultat 2022 var för andra året i rad negativt och uppgick 
till totalt -43,5 miljoner kronor för samtliga verksamheter. Resultatet är 33,8 miljoner lägre än 
föregående år, vilket framgår av tabell 7.2. Intäkterna uppgick till 1 262 miljoner kronor vilket 
innebär en ökning från 2021 med 57,5 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till 1 305 miljoner 
kronor vilket är en ökning av kostnader från 2021 motsvarande 91,2 miljoner kronor. 

Tabell 7.2. Ekonomisk resultat 2020–2022, samt budget och prognos avseende år 2022. Källa: Fokus.

 
 

 

Utfall Utfall Utfall Budget Prognos
tkr 2020 2021 2022 2022 2022

Verksamhetens intäkter
Anslag 723 959 770 193 766 479 794 567 772 093
Medfinansiering 79 102 122 159 200
Bidrag 310 836 329 228 367 410 344 747 391 465
Uppdrag 41 862 38 897 33 846 42 476 33 599
Periodiserade externa medel -18 173 -25 381 3 803 8 029 -21 205
Försäljningsintäkt 87 264 91 267 90 067 67 519 76 104
Finansiella intäkter 182 56 128 0 17
Summa 1 146 009 1 204 363 1 261 856 1 257 498 1 252 272

Verksamhetens kostnader
Lönekostnader -626 231 -675 954 -705 083 -734 248 -722 276
Övriga personalkostnader -5 029 -5 949 -5 572 -2 378 -2 814
Lokalkostnader -161 600 -166 638 -172 982 -170 105 -170 304
Driftskostnader -170 412 -188 595 -222 832 -213 277 -218 729
Universitetsgem kostnader -126 086 -133 193 -150 259 -153 680 -152 414
Fakultetsgem kostnader 3 0 0 -3 381 -1 301
Institutionsgem kostnader 403 452 748 -11 -121
Finansiella kostnader -96 -88 -360 36 -21
Avskrivningar -42 704 -44 123 -48 988 -42 899 -47 313
Medel för transfereringar 59 946 69 906 67 691 53 058 64 637
Transfereringar -59 946 -69 906 -67 691 -53 058 -64 638
Summa -1 131 752 -1 214 089 -1 305 329 -1 319 942 -1 315 293

Årets resultat
Årets resultat 14 257 -9 726 -43 474 -62 444 -63 021
Summa 14 257 -9 726 -43 474 -62 444 -63 021

Ej förbrukade projektmedel
Ej förbrukade projektmedel 132 538 158 159 154 355 103 506 127 352
Summa 132 538 158 159 154 355 103 506 127 352

Myndighetskapital
Årets kapitalförändring 14 257 -9 726 -43 474 -62 444 -63 021
Balanserat kapital 316 854 331 111 321 050 321 050 321 050
Summa 331 111 321 386 277 576 258 606 258 029
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Av tabell 7.3 framgår fördelning av intäkter och kostnader per verksamhetsgren. Inom 
verksamhetsgren 1, utbildning på grundnivå och avancerad nivå, visade fakulteten ett negativt 
resultat på cirka 20,7 miljoner kronor (år 2021: +4,8 miljoner kronor). Fakultetens totala 
bokförda intäkter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgick till 380 miljoner 
kronor vilket är drygt 13 miljoner lägre än år 2021. Inom verksamhetsgren 2, forskning och 
utbildning på forskarnivå, visade fakulteten ett resultat på -22,1 miljoner kronor (år 2021: 
+13,7 miljoner kronor). De totala intäkterna uppgick till 854 miljoner kronor.  

Tabell 7.3. Fördelning av intäkter och kostnader per verksamhetsgren 

 

Det ekonomiska resultatet vid fakultetens institutioner och enheter framgår av tabell 7.4. 
Samtliga institutioner, med undandtag för Institutionen för molekylärbiologi och 
Högpresterande beräkningscentrum Norr (HPC2N), redovisade negativa resultat 2022. 
Siffrorna i tabellen avser samtliga verksamhetsgrenar. Variationer mellan 
verksamhetsgrenarna förekommer.  

  

Intäkter Kostnader Resultat
Myndighets-

kapital
Ej förbrukade 
projektmedel

1 Grundutbildning m stödfunktion
10 Grundutbildningens stödverksam 17 3 710 3 728 1 141
11 Grundutbildning med anslag 376 039 -400 465 -24 425 61 952
12 Grundutbildning med bidrag 3 493 -3 244 249 679 -213
13 Uppdragsutbildning 785 -991 -206 1 550
Summa 380 335 -400 989 -20 654 65 323 -213

2 Forskn o fo utb m stödfunktion
20 Forskn, forskarutb stödv-het 0 -1 093 -1 093 -935
21 Forskn o fo utb med fak.anslag 424 849 -445 850 -21 001 202 815
22 Bidragsforskning 402 040 -400 681 1 359 -5 388 153 137
23 Uppdragsforskning 26 790 -28 147 -1 357 11 037 1 431
Summa 853 679 -875 771 -22 092 207 528 154 568

7 Övrigt
90 Univ gemensam stödverksamhet 233 233 233
91 Universitetsgemensamt ö budget -345 -345 1 981
97 Universitetsgem försälj int/ex 27 841 -28 456 -615 2 512
Summa 27 841 -28 569 -727 4 725
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Tabell 7.4. Intäkter, kostnader och balanserade medel per institution per 2022-12-31. Källa: Fokus. 

 

Hur stor andel av intäkterna som härrör till utbildning respektive forskning varierar i stor grad 
mellan fakulteternas institutioner. Arkitekthögskolans verksamhet bedrivs i huvudsak inom 
utbildningsverksamheten med 87 procent av intäkterna inom utbildning. För Institutionen för 
fysiologisk botanik står forskningsverksamheten för 94 procent av de totala intäkterna år 
2022, vilket framgår av figur 7.3. 

 

Figur 7.3. Andel av intäkter inom de olika verksamhetsgrenarna i förhållande till totala intäkter vid 
varje institution. Källa: Fokus 

tkr Intäkter Kostnader Resultat 
Myndighets-

kapital
Ej förbrukade 
projektmedel

Myndighets-
kapital %

TekNat central* -16 730 -6 176 -22 907 1 383 511 22,39
Fysbot 111 541 -112 212 -671 16 226 -6 848 14,46
TFE 116 359 -119 183 -2 824 32 425 20 117 27,21
Kemi 269 525 -271 506 -1 981 50 488 47 775 18,60
Datavetenskap 142 124 -145 144 -3 020 19 321 -550 13,31
Företagsforskarskolan 8 824 -14 266 -5 443 14 458 101,34
UMF 39 237 -41 408 -2 171 4 611 -848 11,14
EMG 138 012 -144 891 -6 880 37 932 42 421 26,18
MolBio 69 511 -58 306 11 205 50 010 13 257 85,77
Design 59 611 -59 648 -37 8 560 3 017 14,35
Fysik 110 981 -113 177 -2 196 1 724 8 546 1,52
MaMS 87 852 -91 698 -3 847 17 018 7 361 18,56
NMD 48 114 -50 877 -2 762 14 447 8 559 28,40
Arkitekt 52 245 -52 491 -246 1 825 1 902 3,48
HPC2N 24 650 -24 345 305 7 149 9 135 29,37
Summa 1 261 856 -1 305 329 -43 474 277 576 154 355 21,26

* Varav semesterlöneskuld 40 973
 Myndighetskapital exkl semesterlöneskuld 42 356



 

Verksamhetsberättelse 2022 
FS 1.3.3-365-23 

 

Sid 70 (74)  

 

 

 

 Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

7.3 Myndighetskapital 

Med myndighetskapital avses det balanserade kapitalet och årets kapitalförändring. 
Myndighetskapitalet minskade med närmare 48,8 miljoner kronor och låg vid utgången av 
2022 på 277,6 miljoner kronor totalt för fakulteten. Störst är det balanserade kapitalet inom 
verksamhetsgren 2, forskning och forskarutbildning på cirka 207 miljoner kronor 2022, vilket 
är en minskning med 22 miljoner. Inom verksamhetsgren 1, utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå ligger det balanserade kapitalet på 65 miljoner kronor vilket är 21 miljoner 
lägre än året innan. Inom övrig verksamhet uppgår myndighetskapitalet till drygt 4,7 miljoner. 

Figur 7.4 visar utvecklingen av det totala myndighetskapitalet på fakulteten mellan 2012 och 
2022. Ökningen sedan 2012 är 121 miljoner kronor även om de senaste två åren inneburit en 
minskning av myndighetskapitalet inom både utbildning och forskning. För 2022 utgör det 
totala myndighetskapitalet för fakulteten 21,3 procent av kostnaderna (år 2021: 26,5 procent). 
Inom verksamhetsgren 2 utgör det balanserade kapitalet 23,7 procent av kostnaderna (2021: 
28,8 procent) och inom verksamhetsgren 1 cirka 16 procent av kostnaderna (2021: 22,2 
procent).  

 
 
Figur 7.4. Myndighetskapital 2012–2022, tkr. Källa: Fokus.  
 
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 i myndighetskapitalets storlek mellan institutionerna 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 7.5 och 7.6 framgår storleken på 
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myndighetskapitalet per 31 december 2022 inom verksamhetsgren utbildning respektive 
verksamhetsgren forskning.  

 

Figur 7.5. Myndighetskapital i tusen kronor (tkr) per institution/motsvarande per 31 december 2022 
inom utbildning. Källa: Fokus. 
  

 
Figur 7.6. Myndighetskapital i tusen kronor (tkr) per institution/motsvarande per 31 december 2022 
inom forskning och utbildning på forskarnivå. Källa: Fokus. 
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8. Intern och extern kommunikation 

Pressmeddelanden och nyheter 

Fakulteten har under året kommunicerat nyheter om utbildning och forskning, såväl inom 
universitetet som externt. Särskilt fokus har lagts på att kommunicera akvatisk forskning och 
klimatforskning. 

Fakulteten skickade ut sammanlagt 52 pressmeddelanden under 2022: 

• 43 pressmeddelanden om forskning, varav 13 översatta till engelska. 
• 9 pressmeddelanden om utbildning och övrig verksamhet, varav 3 översatta till 

engelska. 

Några av de nyheter som fick mest uppmärksamhet i media var: 

• Miljöåtgärder i reglerade älvar med liten förlust i kraftproduktion 
• Ny studie avslöjar omfattande kalhuggning av naturliga skogar 
• Unikt lasersystem invigs i Umeå 
• ERC Starting Grant till två forskningsprojekt i Umeå 
• Våra tarmar reglerar hur sött julmusten smakar 

Internt har fakulteten bland annat satsat särskilt på att lyfta fram enskilda medarbetare på 
intranätet Aurora. 

Sociala medier 

Nyheter om fakulteten har under året spridits via egna konton på sociala medier. Fakulteten 
hade vid årets slut 2 300 följare på Facebook (+1,5 procent jämfört med 2021), 577 följare på 
LinkedIn (+155 procent jämfört med 2021, då kontot startades i augusti) och 614 följare på 
Instagram (+16 procent). 

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. Under 2022 lämnade 
fakultetens kommunikatörer 24 tips (lika många som 2021). 

Populärvetenskapliga arrangemang 

Fakultetens forskare har deltagit i flera populärvetenskapliga arrangemang för att nå en bred 
spridning av kunskap.  

Vetenskapsluncher är en föreläsningsserie som under 2021 bytte lokal till Curiosum, vilket 
visade sig vara en framgångsfaktor. I snitt 70 personer har följt föreläsningarna på plats och 
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de har även följts live på webben, samt kunnat ses i efterhand. Forskare från fakulteten höll tre 
föredrag under 2022. 

Kunskapsveckan (konferens för lärare) under höstlovet kunde återigen hållas på plats på 
campus. Huvudtalare var WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

ForskarFredag på Curiosum (populärvetenskap och experiment där målgruppen är 
barnfamiljer) var ett uppskattat arrangemang med många besökare, där flera av fakultetens 
forskare medverkade. 

Öppet hus för gymnasieelever hölls för första gången på hösten i stället för på våren och 
fakultetens program fick möjlighet att visa upp sig. Totalt kom drygt 3 000 besökare. 
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2020 2021 2022
Ekonomi 

Intäkter totalt (tkr) 1 146 009 1 204 363 1 261 856

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 373 119 393 440 380 335

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

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

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 744 451 783 167 853 679

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 53% 52% 50%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 47% 48% 50%

       Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97) 28 439 27 756 27 841

         - varav andel anslag (%) 0% 0% 0%

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

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

Kostnader totalt (tkr) -1 131 752 -1 214 089 -1 305 329

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

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

       - varav andel driftskostnader (%) 15% 16% 17%

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

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 463 649 479 544 431 931

       Myndighetskapital (tkr) 331 111 321 386 277 576

       - Varav årets kapitalförändring 14 257 -9 726 -43 474

       - Varav balanserat kapital 316 854 331 111 321 050

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  29% 26% 21%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 132 538 158 159 154 355

Andel extern finansiering (%) 37% 36% 39%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antal helårsstudenter 3 542 3 612 3 558

         - varav Lärarhögskolan 11% 10% 10%

         - varav andel kvinnor (%) 43,2% 44,2% 45,0%

         - varav andel män (%) 56,8% 55,8% 55,0%

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

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

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

Antal helårsprestationer 3 041 2 978 2 923

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 53 46 47

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 129 143 160

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 36 26 44

Prestationsgrad (%) 83% 83% 82%

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Antal nyantagna doktorander 52 42 50

         - varav andel kvinnor (%) 48% 43% 42%

         - varav andel män (%) 52% 57% 58%

Antal aktiva doktorander 237 239 262

         - varav andel kvinnor (%) 44% 44% 46%

         - varav andel män (%) 56% 56% 54%

Antal doktorsexamina 33 31 28

         - varav andel kvinnor (%) 39% 39% 32%

         - varav andel män (%) 61% 61% 68%

Antal licentiatexamina 4 1 0

         - varav andel kvinnor (%) 25% 0% 0%

         - varav andel män (%) 75% 100% 0%

Erhållna forskningsbidrag (tkr) 336 500 364 900 403 697

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 280 303 278

Personal 

Antal anställda 978 996 1 032

Antal anställda (årsarbetskrafter) 820 850 881

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

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

       Varav andel lärare/forskare 59% 60% 58%

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

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

       Varav andel professorer 10% 10% 10%

         - varav andel kvinnor (%) 21% 21% 23%

         - varav andel män (%) 79% 79% 77%

       Andel disputerade lärare 86% 87% 87%

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

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

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 184 179 133

         - varav andel anställda postdoktorer 40% 36% 47%

         - varav andel anknutna postdoktorer 60% 64% 53%

Nyckeltal 2020-2022 för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
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EMG Fysbot Molbio Design Fysik TFE

Ekonomi 

Intäkter totalt (tkr) 138 012 111 541 69 511 59 611 110 981 116 359

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 35 845 6 397 23 253 47 358 30 154 69 001

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 100% 100% 100% 98% 100% 100%

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

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 102 167 105 143 46 258 12 254 80 827 47 358

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 55% 47% 56% 74% 47% 64%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 45% 53% 44% 26% 53% 36%

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

         - varav andel anslag (%) 

         - varav andel försäljningsintäkter (%) 

         - varav andel övriga intäkter (%) 

Kostnader totalt (tkr) -144 891 -112 212 -58 306 -59 648 -113 177 -119 183

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 56% 46% 56% 47% 57% 58%

       - varav andel lokalkostnader (%) 13% 9% 12% 25% 14% 15%

       - varav andel driftskostnader (%) 14% 31% 16% 11% 9% 9%

       - varav andel övriga kostnader (%) 16% 14% 17% 17% 20% 19%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 80 353 9 377 63 267 11 577 10 270 52 542

       Myndighetskapital (tkr) 37 932 16 226 50 010 8 560 1 724 32 425

       - Varav årets kapitalförändring -6 880 -671 11 205 -37 -2 196 -2 824

       - Varav balanserat kapital 44 811 16 897 38 805 8 597 3 920 35 249

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  26% 14% 86% 14% 2% 27%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 42 421 -6 848 13 257 3 017 8 546 20 117

Andel extern finansiering (%) 35% 55% 33% 7% 41% 18%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antal helårsstudenter 319 41 200 175 248 651

         - varav Lärarhögskolan 3% 6% 2%

         - varav andel kvinnor (%) 65,0% 57,7% 74,2% 51,7% 31,2% 25,9%

         - varav andel män (%) 35,0% 42,3% 25,8% 48,3% 68,8% 74,1%

         - varav andel program (%) 71% 77% 76% 79% 78% 76%

         - varav andel avancerad nivå (%) 19% 67% 27% 35% 38% 13%

         - varav andel distans/nät (%) 17% 0% 21% 0% 2% 24%

Antal helårsprestationer 273 39 151 176 185 515

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 2 2 8 17 1 3

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 20 4 36 9 29 2

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 1 0 2 1 4 10

Prestationsgrad (%) 86% 97% 76% 100% 75% 79%

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Antal nyantagna doktorander 11 1 7 3

         - varav andel kvinnor (%) 64% 100% 14% 33%

         - varav andel män (%) 36% 86% 67%

Antal aktiva doktorander 37 16 5 8 43 20

         - varav andel kvinnor (%) 57% 56% 60% 75% 28% 35%

         - varav andel män (%) 43% 44% 40% 25% 72% 65%

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 41 21 4 3 51 20

Personal 

Antal anställda 116 71 46 42 92 100

Antal anställda (årsarbetskrafter) 104 65 39 31 81 80

         - varav andel kvinnor (%) 44% 49% 59% 44% 22% 21%

         - varav andel män (%) 56% 51% 41% 56% 78% 79%

       Varav andel lärare/forskare 59% 67% 71% 65% 55% 70%

         - varav andel kvinnor (%) 37% 43% 52% 43% 13% 14%

         - varav andel män (%) 63% 57% 48% 57% 87% 86%

       Varav andel professorer 13% 9% 22% 9% 8% 8%

         - varav andel kvinnor (%) 21% 32% 50% 66% 4%

         - varav andel män (%) 79% 68% 50% 34% 96% 100%

       Andel disputerade lärare 96% 100% 100% 57% 100% 78%

         - varav andel kvinnor (%) 37% 37% 52% 54% 11% 12%

         - varav andel män (%) 63% 63% 48% 46% 89% 88%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 20 22 8 0 16 7

         - varav andel anställda postdoktorer 85% 41% 100% 31% 29%

         - varav andel anknutna postdoktorer 15% 59% 69% 71%

Nyckeltal 2022 för institutioner vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet



Nyckeltal 2022 för institutioner vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kemi Datavet MaMS NMD Arkitekt

Ekonomi 

Intäkter totalt (tkr) 269 525 142 124 87 852 48 114 52 245

       Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr, vh 10-13) 24 869 42 126 48 812 21 886 45 382

          - varav andel anslag (%) vh 10-11 96% 100% 100% 98% 98%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 12-13 4% 0% 2% 2%

       Varav forskning och utbildning på forskarnivå (tkr, vh 20-23) 216 815 99 998 39 040 26 229 6 864

          - varav andel anslag (%) vh 20-21 53% 24% 58% 66% 78%

          - varav andel externa intäkter (%) vh 22-23 47% 76% 42% 34% 22%

       Varav övrig/universitetsgemensam verksamhet (tkr, vh 90-91, vh 97) 27 841

         - varav andel anslag (%) 

         - varav andel försäljningsintäkter (%) 100%

         - varav andel övriga intäkter (%) 0%

Kostnader totalt (tkr) -271 506 -145 144 -91 698 -50 877 -52 491

       - varav andel löne- och övriga personalkostnader (%) 47% 60% 63% 65% 54%

       - varav andel lokalkostnader (%) 12% 11% 10% 9% 21%

       - varav andel driftskostnader (%) 22% 14% 9% 9% 7%

       - varav andel övriga kostnader (%) 19% 15% 18% 16% 18%

Balanserade medel (tkr, summan av myndighetskapital och ej förbrukade projektmedel) 98 263 18 770 24 379 23 006 3 727

       Myndighetskapital (tkr) 50 488 19 321 17 018 14 447 1 825

       - Varav årets kapitalförändring -1 981 -3 020 -3 847 -2 762 -246

       - Varav balanserat kapital 52 469 22 341 20 864 17 209 2 071

       Myndighetskapital/Kostnader (%)  19% 13% 19% 28% 3%

        Ej förbrukade projektmedel (tkr) 47 775 -550 7 361 8 559 1 902

Andel extern finansiering (%) 51% 50% 19% 27% 5%

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antal helårsstudenter 183 454 488 302 297

         - varav Lärarhögskolan 1% 0% 9% 100%

         - varav andel kvinnor (%) 64,9% 21,0% 32,9% 77,1% 65,9%

         - varav andel män (%) 35,1% 79,0% 67,1% 22,9% 34,1%

         - varav andel program (%) 72% 81% 88% 92% 87%

         - varav andel avancerad nivå (%) 30% 20% 18% 30% 30%

         - varav andel distans/nät (%) 25% 8% 1% 28% 7%

Antal helårsprestationer 146 330 392 266 280

Antal studieavgiftsskyldiga studenter (hstk) 5 4 3 0 2

Antal inresande utbytesstudenter (hstk) 22 14 6 0 18

Antal utresande utbytesstudenter (hstk) 0 1 16 0 9

Prestationsgrad (%) 80% 73% 81% 86% 94%

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Antal nyantagna doktorander 9 9 7 3

         - varav andel kvinnor (%) 44% 56% 29%

         - varav andel män (%) 56% 44% 71% 100%

Antal aktiva doktorander 48 57 18 10

         - varav andel kvinnor (%) 56% 40% 33% 60%

         - varav andel män (%) 44% 60% 67% 40%

Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 55 36 27 13 7

Personal 

Antal anställda 176 148 97 51 44

Antal anställda (årsarbetskrafter) 164 125 76 44 28

         - varav andel kvinnor (%) 46% 36% 26% 62% 53%

         - varav andel män (%) 54% 64% 74% 38% 47%

       Varav andel lärare/forskare 57% 42% 71% 67% 69%

         - varav andel kvinnor (%) 37% 20% 16% 60% 51%

         - varav andel män (%) 63% 80% 84% 40% 49%

       Varav andel professorer 12% 10% 8% 8% 9%

         - varav andel kvinnor (%) 15% 23% 17% 29% 43%

         - varav andel män (%) 85% 77% 83% 71% 57%

       Andel disputerade lärare 100% 91% 98% 83% 37%

         - varav andel kvinnor (%) 29% 20% 17% 61% 54%

         - varav andel män (%) 71% 80% 83% 39% 46%

Antal postdoktorer (anställda och anknutna) 38 9 10 1 1

         - varav andel anställda postdoktorer 32% 56% 20% 100% 100%

         - varav andel anknutna postdoktorer 68% 44% 80%
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