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Viktiga händelser 2019 

 

 

Mars 2019: Ronny Östin tilldelas NTKs pedagogiska pris för pedagogiska insatser 

2019.  

Ur prismotiveringen: "Ronny Östin är en sådan lärare där man kan gå in på en 

föreläsning med tanken "Vad tråkigt detta verkar" och gå ut med tanken "Detta vill 

jag jobba med". Ronny väcker nyfikenhet och inspirerar på ett sätt som gör att man 

verkligen vill lära sig. När han föreläser så håller han nivån rätt och drar paralleller 

och jämförelser som gör att man förstår. Ronny har även en fantastisk inställning 

till sina studenter och till kåren vilket alltid gläder oss." 

 

 

April 2019: Nils Skoglund erhåller Kungliga Skytteanska samfundets pris till 

”Yngre välförtjänt forskare”. Ur prismotiveringen: ”Hans forskning visar på ett 

ypperligt sätt att tillämpad forskning som belyser mycket komplexa industriella 

problem kan nyttja de modernaste typerna av högklassig internationell 

infrastruktur. Resultaten från hans studier är dessutom starkt eftertraktade som 

en del i utvecklingen av teknikbaserade metoder som främjar ett hållbart fossilfritt 

samhälle.” 

 

Maj 2019: Thomas Mejtoft tilldelas medel från Utbildningskommittén i syfte att etablera nytt 

koncept för internationellt samarbete inom kurs i samverkan med Edith Cowan University, Perth, 

Australien. 

 

 

Maj 2019: Professor Tomas Nordström tillträder profesurern med inriktning mot 

inbyggda intelligenta system. Tomas kommer närmast från Högskolan i Halmstad 

och etablerade samarbeten mot RISE. 

 

 

 

 

 

 

Juni 2019: Ulf Holmgren mottager pris för "För nit och redlighet I rikets tjänst". 

Utdelningsceremonin hölls 12 juni på Sävargården. 

 

 

 

 

 

Juli 2019: Matilda Höök adjungeras som universitetslektor med inrikning mot 

byggproduktion. Matilda kommer från företaget ITid och har akademiska meriter 

från framförallt Luleå tekniska universitet. 
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Juli 2019: Florian Schmidt tillträder anställningen som universitetslektor med 

inriktning mot Tillämpad fysik. Florian arbetar med tillämpad laserspektroskopi och  

utvecklar optiska tekniker för forskning inom medicinsk diagnostik förbränning och 

förgasning av biomassa. 

 

 

 

Juli 2019: Markus Carlborg tillträder anställningen som förste forskningsingenjör. 

Carlborg har doktorsexamen i energiteknik med inriktning mot termisk 

processkemi och grundläggande termokemi och materialkemi. Markus arbetar med 

avancerade termokemiska experiment för karakterisering av olika material. 

 

 

 

Juli 2019: Thomas Olofsson förordnas till Visiting Professor in Built Environment 

& Services Engineering at Xi’an University 

 

 

 

 

 

Juli 2019: Angui Li tillträder anställningen som gästprofessor med inriktning mot 

energieffektivisering. Angui Li kommer från XiánUniversity of Architechture and 

Technology,  Kina. 

 

 

 

Juli 2019: Professor Bin Yang affilieras till institutionen som professor med 

inriktning mot energieffektivisering. Bin Yang har tidigare varit anställd vid Umu 

och kommer nu från XiánUniversity of Architechture and Technology, Kina. 

 

 

 

 

 

Augusti 2019: Kristina Kunert tillträder anställningen som universitetslektor med 

inriktning mot datakommunikation. Kristina rekryterades från SLU i Uppsala och 

arbetar med datakommunikation i inbyggda system.  
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Oktober 2019: Markus Broström befordras till professor i energiteknik. Han har 

varit en av de tongivande krafterna bakom inrättningen av Centrumet för hållbar 

produktion av cement och bränd kalk – CHECK.  

 

 

 

 

Oktober 2019: Årshögtidens ceremoni går av stapeln - Nya professorer installeras och två av TFE:s 

professorer höll presentationer. Zonghua Gu, professor i teknologi för autonoma system 

presenterade ”Cyber-physical systems that your life depends on” och Tomas Nordström, professor i 

inbyggda intelligenta system höll föredraget ”Diversitet är bra, även för datorarkitekturer!” Under 

högtiden fick även Nils Skoglund officiellt mottaga priset från kungl. Skytteanska samfundets pris 

inom teknik/naturvetenskap. 

 

Oktober 2019: Flemming Frandssen tillträder anställningen som gästprofessor med 

inriktning mot energiteknik. Flemming kommer från Technical University of 

Denmark. 

 

 

 

November 2019: Civilingenjörsprogrammet energitekniks 

20-års jubileum firas 7-9/11 med traditionell ÄmPPos by 

Faust, inspirationsdag samt avslutande bankett. 

 

 

November 2019: Ole Norberg rekryteras som universitetslektor i medieteknik. Som 

lektor i medieteknik undervisar och forskar Ole inom ämnet interaktionsdesign. 

De forskningsprojekt som Norberg är inblandad i har ofta en stark koppling till 

industri och offentlig  sektor. 

 

 

 

November 2019: Thomas Mejtoft – universitetslektor i medieteknik vid TFE, 

gästforskade vid School of Computer Science and Engineering vid Nanyang 

Technological University (NTU) i Singapore. Under dessa veckor bedrevs samarbete 

med forskare och doktorander kopplat till interaktionen mellan människor och 

teknik. 
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Disputationer 

 

December 2019: Anders Rebbling försvarar sin avhandling “Application of fuel 

design to mitigate ash-related problems during combustion of biomass”. 

Biomassa spelar en nyckelroll i utfasningen av fossila bränslen. Anders Rebbling 

presenterar i sin avhandling ett verktyg för att hantera askrelaterade drift- och 

miljöproblem vid förbränning av biomassa genom så kallad bränsledesign. 
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1. Det goda och effektiva universitetet 

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, TFE, bedriver forskning och forskarutbildning inom 

huvudområdena energiteknik och elektroteknik och har även ansvar för 8 av fakultetens 

ingenjörsprogram, se figur 1. Ledningen består av prefekt som tillsammans med två biträdande 

prefekter, med uppdelat ansvar för grundutbildning (GU) samt forskning och forskarutbildning 

(FO), står för planering och ledning av verksamheten. Biträdande prefekter ansvarar även för 

kärnverksamhetens två beredande råd, GU-rådet och rådet för forskning och forskarutbildning 

(FFU). FFU består för närvarande av fyra professorer, två från energiområdet och två från elektro-

systemteknik, samt studierektor för forskarutbildningen, samt en doktorandrepresentant. FFU 

adjungerar personer eller kompetens vid behov. GU-rådet leds av biträdande prefekt där 

studierektorer från GU samt åtta programansvariga ingår. TFE har totalt tre studierektorer, två med 

ansvar för grundutbildningen och en med ansvar för forskarutbildningen. 

Ledningens dagliga arbete styrs framförallt via veckomöten (måndagar 8:30) där ledningen 

adjungerar in studierektorerna, ekonomisamordnare, HR-administratör och projektadministratör 

att deltaga. Dialog med institutionens personal sker formellt andra onsdagen varje månad via APT 

men även informellt varje vecka då ledningen via morgonträffar onsdagar kl. 8:00 – 8:30 närvarar 

för att ge personal möjlighet att lyfta frågor och synpunkter. Lokal samverkan (LSG) och 

beslutsmöten hålls månatligen. Institutionen arrangerar två institutionsdagar per år.  

 

. 

Figur 1: Institutionens två forskningsområden, energi och elektro- och systemteknik, överbygger 
grundutbildningens utbildningsområden som består av kurser inom 8 program samt ett antal fristående 
kurser 
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På institutionen har det under året initierats ett flertal aktiviteter med syfte att ytterligare höja 

kvalitetsnivån inom både GU och FO. En ny omgång kvalitetsamanuenser har anställts kopplade till 

utbildningsprogrammen inom grundutbildningen i syfte att stödja programansvariga i 

kvalitetsarbetet. Under året har också GU-rådet ombildats för att, förutom bitr. prefekt och 

studierektorer, omfattas av 8 programansvariga lärare. Det skapar bl.a. ett forum för ökad möjlighet 

till samverkan mellan programmen. Inom forskarutbildningen har arbetet med att höja kvalitén 

fortsatt, bland annat med nya rutiner för anställning av forskarstuderande och obligatoriska 

mittseminarium. Som ett led i att stärka institutionens forskning, samt grundutbildningens 

forskningsöverbyggnad anställdes i maj 2019 en professor i inbyggda intelligenta system. Vidare har 

en medarbetare befordrats till professor i energiteknik och institutionen har anställt två 

gästprofessorer samt affilierat en, alla med inriktning mot energiteknik. Arbetet med att stärka 

forskningen och öka forskningsvolymen kommer vara centralt under de kommande 

verksamhetsåren, därför avser TFE att utlysa ytterligare en professur under 2020, med inriktning 

mot digital byggproduktion.  

Personal och personalförsörjning 
Antalet anställda på institutionen uppgick i oktober 2019 till 88 personer varav 22 kvinnor. 

Fortlöpande diskussioner kring rekryteringsprocessen och möjligheten att öka andelen  sökande 

kvinnor till våraanställningar i allmänhet och våra läraranställningar i synnerhet har förts. 

Ambitionen är att dessa diskussioner ska vara en naturlig del i kompetensförsörjningen även 

fortsättningsvis. Andelen kvinnor på institutionen ökar vilket speglar våra ambitioner. Även vid 

marknadsföringen av våra studieplatser försöker vi hitta åtgärder för att öka andelen fler kvinnor 

till våra utbildningar vilket långsiktigt kan innebära att fler kvinnor söker våra anställningar. .  

 

 
Figur 2: Antal anställda TFE 2014-2019 

 

Som kan utläsas ur tabellen nedan har antalet anställda minskat på institutionen men detta sker 

utan att antalet årsarbetskrafter förändras nämnvärt, Tabell 1. Årsarbetskrafter som undervisar har 

dock minskat (inställda kurser, ökat antal inköpta tjänster), dvs. detta visar på en ökad forsknings-

verksamhet. Dessutom indikerar det   att nyanställda genomgår en inskolningsperiod innan de 

25 23 23 19 18 22

81 77 71 73 69 66

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Män

Kvinnor

106
100 94 87 8892
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kommer upp i full produktion. Andelen  kvinnor, disputerade lärare och antalet professorer ökar 

vilket varit en strategi som institutionen haft. 

 

Tabell 1: Antal anställda TFE 2014-2019 uppdelat i årsarbetskrafter, andel kvinnor bland lärare, andel 
disputerade lärare samt antal professorer (fokus). 

År Antal 
anställda 

Årsarbetskrafte
r med 

läraranställning 

Andel kvinnor 
med 

läraranställnin
g 

Andel disp. 
lärare 

Antal 
professorer 

2015 100 51 12% 59% 3 

2016 94 50 11% 63% 5 

2017 92 48 7% 63% 5 

2018 90 48 8% 68% 6 

2019 88 51 14% 75% 10 

 

En av institutionens utmaningar är de omfattande pensionsavgångarna inom lärar-/forskarkåren. 

Under perioden 2018 – 2019 har två professorer anställts med avsikt att stärka 

forskningsöverbyggnaden för elektro- systemteknikområdet. Utöver dessa har energiteknik 

förstärkts via både befordran och gästprofessurer men även via affiliering. Under 2019 har 5 

universitetslektorer rekryterats, varav två stycken påbörjar sin anställning under första halvan av 

2020. TFE har under 2019 även rekryterat en adjungerad och en vikarierande universitetslektor. 

Utöver detta anställdes under 2019 också tre postdoktorer, en förste forskningsingenjör samt ett 

antal kvalitetsamanuenser. Arbete med generationsväxling på lärarsidan fortsätter och institutionen 

har ambitionen att utlysa ytterligare två till sex lektorat under 2020. En viktig del i detta arbete är 

institutionens kompetensförsörjningsplan samt fastställda strategier och mål. För varje utlyst 

lektorat har det ingått forskningstid motsvarande 40 % under anställningarnas inledande treårs 

period. 

 

Totalt fem lärare har under 2019 lämnat institutionen, tre avgick i pension och en till industrin och  

en till ett annat uppdrag vid Umu.  

 

Institutionen står inför en utmaning vad gäller rekryteringen till läraranställningar då söktrycket 

har varit lågt trots ett omfattande rekryteringsarbete och utlovad forskningstid. Den starka 

konkurrensen från industrin är en utmålad orsak. Via de miljöer som är under uppbyggnad finns 

det dock signaler på ökat intresse från omgivningen vilket ger gott hopp om att kunna besätta 

framtida utlysningar.  
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Figur 3: Antal anställda per åldersgrupp och kategori December 2019 

 

Figur 3 visar att 14 läraranställda har passerat en ålder av 60 år och där ett flertal beviljats 

delpension.  

Arbetsmiljö och lika villkor 
Under året har arbetsgruppen för arbetsmiljö och lika villkorsfrågor återskapats (GALV) och 

gruppen har tagit fram handlingsplan och årshjul för att strukturera upp arbetet med aktuella frågor. 

För att få en väl fungerande arbetsgrupp strävar institutionen efter att stärka gruppen med 

ytterligare ett arbetsmiljöombud då institutionens verksamhet är uppdelad på två lokaliseringar, 

Teknikhuset och KBC-huset, rekryteringsförsök till den posten fortgår.  

 

Ett institutionsövergripande arbete för att analysera och arbeta med resultatet av den senaste 

medarbetarundersökningen görs dels via utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar men även via 

institutionsdag våren 2018. Tanken är att det arbetet ska  mynna ut i en handlingsplan som införlivas 

i den ordinarie handlingsplanen för arbetsmiljö och lika villkor som tagits fram under 2019. Planlagt 

är också att ta fram en enklare enkät för att mäta temperaturen på institutionens organisatoriska- 

och sociala arbetsmiljö som är en del av resultatet som framkom i medarbetarundersökningen med 

tydlig förbättringspotential. 

 

Sjukfrånvaron var under året 0,3 % varav 0 % bestod av långtidssjukfrånvaro (>60 dagar), en 

minskning från 0,7 respektive 18,8 % jämfört med 2018. Snittet för fakulteten var 2,2 % respektive 

63 %. Det faktum att sjukfrånvaron sjunker även detta år stärker vår tro på att sättet institutionen 

jobbar  gynnar hälsa och välmående trots att arbetsbördan är stor hos många av medarbetarna. 

Tidiga insatser där tendenser till ohälsa kan skönjas, samt åtgärder för att komma tillrätta med 

personalbrist på vissa områden, tror vi kan vara orsaken till att vi fortsätter att ha sjunkande sjuktal. 

Dock kan man misstänka att läraravtalet som medger en viss flexibilitet i närvaro bygger upp ett 

mörkertal rörande korttidssjukskrivningar som är svårt att uppskatta. 
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Det tidigare lunchrummet har genomgått en ombyggnation som under 2019 färdigställts till ett 

konferensrum med videosystem som stimulerar till kreativa möten men även erbjuder goda 

möjligheter till resfria möten. 

 

 

Värdegrundsarbete 
Det centralt initierade värdegrundsarbetet har givits utrymme under en institutionsdag (aug 2019) 

där ledningen i dialog med medarbetarna bearbetat olika dilemman och scenarion för att träna 

förmågan att reflektera, hantera och beakta situationer som utmanar den statliga värdegrunden. 

Målsättningen är att skapa en arbetsplats med en gemensam värdegrund där alla medarbetare trivs 

och känner delaktighet. Prefekt har tillsammans med projektgruppen som utvecklat Umu:s 

värdegrundsmaterial även arrangerat workshops för universitetets övriga ledare och HR-stöd.  

 

2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

En stark forsknings- och utbildningsmiljö vid universitet fyller en viktig roll i att stärka regionen 

samtidigt som regionen fyller en viktig roll i att forskning och utbildning blir mer excellent och större 

i volym. Samverkan mellan regionen och universitetet är således ömsesidigt stärkande och här är 

TFE ett föredöme. Institutionens utbildningsverksamhet på grundnivå utgörs i huvudsak av 

huvuddelen av kurser inom två civilingenjörsprogram, fem högskoleingenjörsprogram och ett 

masterprogram där alla program har en väl utvecklad samverkan med näringsliv och omgivande 

samhälle. Tillsammans med ett antal fristående kurser sker också en stor utbildningsverksamhet 

inom de institutionsöverskridande kurserna ”Teknik för hållbar utveckling” och ”Projektledning”. 

De senaste åren har institutionen producerat ca 630 HST vilket utgör 21% av fakultetens 

utbildningsplatser.  

Institutionens arbete med kursutvärderingar 
Kursutvärderingar sker med olika metoder. På våra kurser genomförs en enkät vars resultat sedan 

förs in i kursrapportsystemet. De senaste åren, när kvalitetsamanuenser har varit kopplade till våra 

program, har också djupare analyser av kursinnehåll och kursgenomförande gjorts under ledning av 

våra amanuenser. På några program genomförs också en årlig utvärdering av programmet som 

helhet där studenter på de senare åren av programmen deltar – exempelvis på 

civilingenjörsprogrammet i Energiteknik. 

Institutionens implementering av de sex perspektiven från 

Umu:s kvalitetssystem 
Grundutbildningens forskningsanknytning har identifierats som ett område som TFE behöver 

stärka och har under de senaste två åren genomfört flera strategiska rekryteringar av seniora 

forskare. Det har stärkt upp miljöerna mot både elektro- och systemteknik och energiteknik och 

ligger i linje med den strategi som institutionen har för att stärka balansen mellan forskning och 

grundutbildning.  Rekryteringarna stärker också grunden för vårt arbete att inrättandet av ett nytt 

civilingenjörsprogram inom inbyggda intelligenta. För att ytterligare stärka forsknings-

anknytningen till grundutbildningen uppmuntrar institutionen alla lärare att delta i båda 

kärnverksamheterna. Institutionen stödjer och uppmuntrar personal att meritera sig pedagogiskt 

och understryker även att det är viktigt att doktorander meriterar sig pedagogiskt bl.a. genom att 

delta i undervisning.  
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I begreppet internationalisering ingår bl.a. antalet in- och utresande studenter, seminarier, 

internationella lärare och gästföreläsare samt internationella projektgrupper. Vid institutionen 

finns ett flertal internationella forskargrupper och internationella lärare och det förväntas att öka 

under den generationsväxling som pågår. En analys av publikationer mellan 2009 – 2018 

(SciVal/Scopus) visar också att 40,4% av alla publikationer sker i internationella samarbeten.  

 

Aktiviteter under 2019 som är kopplade till utbildningens internationalisering är bland annat: 

 Nya Erasmus+ avtal med Budapest University of Technology and Economics. 

www.bme.hu samt Reykjavik University, www.ru.is.  

 Institutionen har varit drivande i processen att teckna ett Umu-centralt MoU-avtal med 

National Cheng Kung University, Taiwan. Avtalet har initierat ett samarbete mellan 

universiteten och en gemensam kurs är under utveckling. 

 Internationellt samarbete inom kurs i samverkan med Edith Cowan University, Perth, 

Australien.   

 En praktikant från Riga Technical University, Jēkabs Jaunslavietis har samarbetat med 

våra studenter på Masterprogrammet, kursen Telerobotik och tillämpad sensorfusion, 

samt var en resurs till högstadiestudenter som driver robotförening. 

 Via olika avtal (ffa Erasmus+) har institutionen under 2019 haft 16 inresande och 10 

utresande studenter samt en student från Frankrike på ett internship.  

 

Jämställdhet är en ständigt aktuell utmaning då teknik- och ingenjörsutbildningar traditionellt 

haft en stor andel manliga sökande vilket också avspeglas i personalstrukturen som till största delen 

består av män (75%). En orsak till situationen har varit att de yrken som inryms inom 

teknikområden kräver högskoleutbildning och att det historiskt har varit en ojämn fördelning 

mellan män och kvinnor som ansökt till teknikutbildningarna. På nationell bas inom 

högskoleutbildningen är det endast inriktningen naturvetenskap, matematik och data som har en 

jämn könsfördelning (44,6% kvinnor och 55,4% män). Teknik och tillverkning har fortfarande en 

övervikt av män (66,8% män respektive 33,8% kvinnor), men andelen kvinnor har ökat stadigt sedan 

70-talet (då 10%) (Universitetskanslersämbetet och ”Lathund om jämställdhet 2018”, SCB). 

Institutionen har stöttat initiativ som riktar sig mot att fler kvinnor söker.  

Institutionens samverkan och arbetslivsanknytning är välutvecklad så till vida att nära 

samtliga programstudenter (96%) genomför sina examensarbeten i samverkan med näringsliv, 

kommun eller hälso- och sjukvården och de flesta program har, förutom ett programråd, också ett 

branschråd där de direkta kopplingarna mellan våra utbildningar och näringslivet avhandlas. Vidare 

finns så kallade CO-OP-kurser på tre av våra högskoleprogram där studenter får genomföra projekt 

i industrin. Dessutom arbetar institutionen kontinuerligt med att rekrytera adjungerade lärare från 

näringslivet. Tre lyckade rekryteringar har genomförts under 2019. 
 

Institutionen har under en längre tid varit värd för den fakultetsgemensamma kursen ”Teknik för 

hållbar utveckling”, en kurs som de flesta av fakultetens civilingenjörsstudenter går. Under 2019 

har kursen ”Hållbar utveckling för ingenjörer” utvecklats av TFE tillsammans med EMG. Vi avser 

att ge kursen från 2020 och ska läggas in i blockschemat för fakultetens alla civilingenjörsprogram. 

Många av TFEs program och kurser har också ett direkt eller indirekt samband med hur samhället 

ska ställas om i hållbar riktning.  
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Det finns ett stort mått av studentinflytande och studentcentrerat lärande vid institutionen. 

Utbildningsprogrammen med koppling till institutionen har programråd där studentrepresentanter 

deltar och bidrar. Vidare har TFE sedan 2017 anställt kvalitetsamanuenser vid alla program som 

indirekt ger ett ökat studentinflytande. Vid institutionen finns också sedan länge en tradition att 

utmana traditionella undervisningsformer för ökat studentcentrerat lärande, kurser bedrivs ofta 

problembaserat enl. PBL eller med så kallat ”flipped classroom” metodik där många kurser har 

videoinspelade moment och använder moderna hjälpmedel. TFE har ett flertal undervisande 

medarbetare som är utvärderade enligt pedagogiska meriteringssystemet där fem är bedömda 

excellenta och tre bedömda som meriterade lärare varav M Brorström bedömdes som meriterad 

under 2019. 

Studenttillströmning och genomströmning på institutionens 

kurser 
Under 2019 deltog motsvarande 98 helårsstudenter på avancerade kurser varav 88 fullföljde, dvs. 

en genomströmning på 90%. 

På grundnivå deltog motsvarande 486 helårsstudenter varav 396 fullföljde, dvs en 

genomströmning på 82%. 

Totala antalet HST var alltså 584 med HPR lika med 484 vilket motsvarar en total 

genomströmning på 83%. 

Frågeställningar 
 

Institutionens synpunkter på nuvarande utbildningsutbud 
Utbildningsutbudet bör ständigt vara föremål för utvärdering. Vi anser att vårt utbud har hög 

samhällsrelevans med stor efterfrågan från industrin. För att möta ett samhällsbehov i linje med 

identifierade trender och samtidigt på längre sikt möjliggöra rekrytering av doktorander till 

forskningsmiljöerna arbetar TFE med ett förslag på ett nytt civilingenjörsprogram med inriktning 

mot intelligenta system. Den forskningsmiljö som är under uppbyggnad kommer stärka 

forskningsöverbyggnaden till institutionens utbildningsutbud i stort, och det nya utbildnings-

programmet specifikt. Underlag för en formell ansökan utvecklas i samarbete med institutionerna 

datavetenskap, fysik och NMD och ska vara färdigt till december 2020 med målsättning att starta 

det nya programmet HT2022. Lågt antagningstal på programmet för högskoleingenjörer mot 

energiteknik är adresserat och utökade marknadsföringsinsatser i samverkan med fakulteten 

föreslås. 

  

Institutionens arbete med digital salstentamen 
Det finns idag inte någon riktad aktivitet som syftar till att våra kurser ska gå mot digitala 

salstentamen. Det finns dock kurser där digital tentamen genomförs och ett antal lärare har 

fördjupat sig i området. 

 

3. Forskning 

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs forskning inom två huvudområden, 

Elektro- och systemteknik samt Energiteknik. Forskningsmiljön i elektro- och systemteknik spänner 
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över områdena elektronik, tillämpad fysik,  systemteknik, reglerteknik och medicinteknik. Denna 

forskning knyter an till några av de starkaste trenderna i dagens samhälle – det som i bred mening 

betecknats med digitaliseringen. Verksamheten i energiteknik som fokuserar på utveckling av 

uthålliga och resurssäkrade energisystem är en av det globala samhällets största utmaningar. 

Energifrågan är nära kopplad till ekonomisk utveckling, levnadsstandard och livsvillkor. 

Utmaningarna för forskningen i energiteknik består bland annat i utveckling av ny kunskap kring 

tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det 

stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar. 

 

Under 2020 har TFE bidragit till etableringen av en ny centrumbildning, Centrum för hållbar 

produktion av cement och bränd kalk. Centrumet är inrättat tillsammans med Cementa AB, SMA 

Mineral AB, Nordkalk AB och Föreningen Mineralteknisk Forskning som parter. Verksamheten 

syftar bland annat till att ta fram ny kunskap relaterad till produktion av cementklinker, bränd kalk 

och dolomit, samt stödja industrin med tillämpning av kunskap. Aktiviteter finansieras 

huvudsakligen av Ellen, Walter och Lennart Hesselmans Stiftelse, Umeå universitet - Institutionen 

för tillämpad fysik och elektronik, Energimyndigheten samt Företagsforskarskolan vid Umeå 

universitet. 

 

TFE har under 2019 deltagit i inrättandet av The Sino-Nordic Research Center for Indoor 

Environment and Energy. Det är ett Nordiskt-Kinesiskt centrum för forskning hållbart byggande. 

Förutom Umeå universitet ingår Aalto universitet, Danmarks Tekniska Universitet och Universitet 

i Tromsö, samt Xi’an University of Architecture and Technology, Kina, som är värduniversitet. 

  

Under 2019 har institutionen erhållit externa bidrag på ca 12 mSEK (se Tabell 2). Den största 

finansiären är Energimyndigheten, följt av EU och Vinnova. Under verksamhetsåret erhölls inga nya 

bidrag från VR eller Formas, vilket normalt är fallet. TFE uppmuntrar på olika sätt ansökningar till 

2020 års VR- och Formasutlysningar. TFE:s råd för forskning och forskarutbildning, FFU har ansvar 

för det strategiska arbetet att stödja forskarnas arbete med bidragsansökningar.  

 

Under de senaste åren har TFE gjort en kraftig satsning på forskande personal och ökat antalet 

professorer från 6 till 10 st. Därtill har flera nya forskningsmeriterade lektorer och postdoktorer 

rekryterats, där också institutionen finansierar forskning under de inledande åren. För kommande 

år är därför förväntningen att volymen på beviljande bidrag ska öka betydligt. 

 

 

Tabell 2 Externa forskningsbidrag till TFE 

 
 

Benämning Proj.ledare Titel ans. Kontraktsbel. Finansiär

JC Kempe AÅ resebidrag Anders Åstrand Kempestiftelsen resebidrag 9 400 Kempe

JC Kempe ET resebidrag Emil Thorin Kempestiftelsen resebidrag 9 400 Kempe

UCCork NPAPEnergyPathf 19-22 Gireesh Nair Approaching Naer Zero Energy in Historic 943 735 EU

KSLA 19 AS Anna Strandberg Karaktärisering av porositet och mikrost 186 000 KSLA

STEM E2B2 19-21 Thomas Olofsson Energieffektivisering av byggnader med n 2 133 935 Energimyndigheten

UmeåKommun Förstudie Kina Xian Thomas Olofsson INCEPTION PHASE Thermal Comfort and Ener 25 000 Umeå kommun

UiT Kolarctic GrAB 18-20 Thomas Olofsson Green Arctic Buildings 3 800 456 EU

SLU FEM NGL 1902-1905 Christoffer Boman Preparation and conduction of field work 86 486 SLU

Nordkalk EM Ind.klivet 19-21 Markus Broström Förnybara energibärare vid produktion av 3 582 000 Energimyndigheten

Vinnova NordkalkKalksten 19-20 Markus Broström Karaktärisering av kalksten med synkrotr 499 000 Vinnova

LTU/EM Bäddpart 19-23 Nils Skoglund Utveckl av egensk hos lager på bäddparti 544 045 Energimyndigheten

11 819 457 0
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Volymen, utifrån finansiering, av institutionens forskning2019 har ökat något sedan föregående år 

(se figur 4, kostnader per verksamhet). Efter att den långsiktiga trenden varit svagt vikande så har 

den återhämtat sig och är ungefär som tidigare år. Beträffande fakultetens forskningsfinansiering 

(FFT) finns en inbyggd tröghet som motverkar snabba förändringar. Sedan 2015 har dock TFE ökat 

sin andel i absoluta tal (se figur 5). I den senaste ansökningsomgången (2019) blev utfallet ytterligare 

bättre vilket innebär att TFE år 2020 har en större nominell FFT volym än något år tidigare. Dock 

ingår från 2019 ett professorspaket som ligger utanför ordinarie FFT-ram.  

 

   
Figur 4: Kostnader (tkr) för forskning  (VH21: anslagsfinansiering, VH22: externa bidrag, 
VH23: externa uppdrag) 

 

  
Figur 5.  Erhållen FFT den senaste 5-årsperioden. 
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I figur 6 visas antal publikationer i form av journalartiklar, konferensbidrag, böcker eller bokkapitel 

samt rapporter och populärvetenskapliga artiklar som publicerats de senaste 11 åren. Siffrorna är 

tagna ur DiVA. 

 

Publikationerna tenderar att komma något efter finansieringsperiod. Eftersom finansieringen 

tidigare haft en nedåtgående trend under några år så visas det i att antalet publikationer nu går 

ner. Att finansieringen börjat öka något de senaste två åren har ännu inte slagit igenom i en ökning 

i antalet publikationer.  
 

 
Figur 6. Publiceringsfrekvens mellan 2009 och 2019 (DIVA). 

 

En viktig fråga under 2020 har varit TFE:s arbete med forskningsdatalagring. I slutet på året deltog 

biträdande prefekten på en utbildning för forskningsdatalagring. Därtill beaktas datalagring i TFE:s 

IT-policy. 

 

4. Forskarutbildning 

 
1. Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs forskarutbildning inom 
tre huvudämnen, och ett antal inriktningar.  
 
•Energiteknik- med inriktningarna: Termisk processkemi, Energieffektivisering 
•Tillämpad elektronik - med inriktningarna: Reglerteknik, signalbehandling 
eller medicinsk teknik 
•Tillämpad fysik  
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2. Forskarutbildningsmiljö 
  
Antal doktorander 
Antalet doktorander som antas vid institutionen har stadigt minskat under de 
senaste åren, och i december 2018 hade vi bara 8 aktiva doktorander. En förklaring 
är att tre professorer slutade runt 2012, och deras grupper avvecklades de 
kommande åren. Återanställningen av dessa professurer har dragit ut på tiden, och 
två nya var på plats först under slutet av 2018 och 2019. Förutom att dessa två nya 
professorer kommer att bygga upp verksamhet har institutionen sedan 2018 
utarbetat en strategi för finansiering av doktorander som ska uppmuntra till att fler 
doktorander anställs. Dessutom genomgår institutionen en generationsväxling, 
vilket innebär att flera nya lektorer kommer att anställas under 2019-2020. Inom 
dessa lektorat har institutionen tryckt särskilt på att forskningsverksamhet ska 
utvecklas och finansierar delvis detta de första tre åren.  
 
I december 2019 har vi emellertid 11 doktorander, med minst 2 st i varje 
forskarutbildningsämne, figur 6. Samtidigt förväntas minst ytterligare 4 st börja 
under VT-20. 
 
 

 
Figur 7 Antalet doktorander vid TFE 2010- 2019, per 31 december. 

 

 
Handledarresurser 
Institutionen har för närvarande 10 professorer och 5 docenter, 4 postdoktorer och 
ett antal lektorer och andra disputerade som bedriver forskning och som bidrar till 
handledning av doktorander.  
 
I tabellen nedan beskrivs vilka handledarresurser inom respektive ämnesområde 
som finns vid institutionen. Då vi för närvarande (dec 2019) har relativt få 
doktorander är långt ifrån alla möjliga handledarresurser aktiva inom utbildningen, 
vilket framgår av tabellen. Observera att tabellen summerar antalet ”kompetenser” 
vilket innebär att en individ kan vara en resurs i mer än ett ämnesområde. 
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Tabell 3. Handledarresurser inom institutionen för respektive ämnesområde. 

 
 
 
 
Särskilda forskningsprojekt eller program 
Institutionen är värd för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd 
kalk, som inrättades 1 januari 2019 och utgör en plattform där forskningsprojekt 
och industri i samverkan bidrar till en hållbar utveckling av mineralindustrin. Två 
doktorandprojekt pågår för närvarande inom centrumets aktiviteter, och ytterligare 
projekt planeras starta inom miljön under VT-20. 
 
Strategi gällande gästforskare och andra aktörer som kan stärka 
forskningsmiljön i ämnet 
Under 2019 -2021 kommer institutionen finansiera tre postdoktorer för projekt 
som knyter ihop forskargrupper inom institutionen, varav två kommer att börja 
under vt-20. Detta för att stärka ämnesområdena och forskningsmiljöerna genom 
nya interna samarbeten. För närvarande finns ytterligare tre postdoktorer och två 
gästprofessorer vid institutionen, som bidrar till att stärka miljöerna. 
 
Samverkan med andra institutioner 
För närvarande finns etablerade samarbeten inom pågående doktorandprojekt vid 
institutionen med Institutionen för fysik och Kemiinstitutionen vid UmU och med 
SLU.  
 
Doktorandprojekt inom området Medicinsk teknik har ofta drivits i samarbete med 
Medicinteknik FoU vid Norrlands universitetssjukhus och Institutionen för 
Strålningsvetenskaper, Medfak. Samarbetet har pågått sedan 1999 och är idag väl 
etablerat, och ger en utökad forskningsmiljö för doktorander i dessa projekt. 

 
Återkommande aktiviteter för att stärka forskarutbildningen  
 
Handledarkollegium 
Institutionen har ett handledarkollegium, ”handledarklubben”, som träffas ca två 
gånger per år, eller vid behov. Här diskuteras i första hand frågor som berör 
kvaliteten i forskarutbildningen. 
 
Seminariekurs  
Institutionen driver en seminariekurs som pågår kontinuerligt, och doktoranderna 
deltar vanligtvis under hela sin utbildningstid. Där tränas presentation av egen 
forskning och diskussion av egen och andras forskning.  
 

Ämne

Handledares kompetenser 

(dvs en person kan ha mer 

än en kompetens)

Kompetenser 

bland 

handledare 

med handl. 31 

dec 2019

Övriga utan 

handl. 31 dec 

2019, men 

som kan 

handleda

varav         

Professorer

varav 

Docenter Postdocs

Gäst-

professor
Antal 

doktorander  

Energieffektivisering (EE) 6 6 1 2 2 1 3

Termisk processkemi (EP) 8 9 4 1 1 1 4

Reglerteknik (TER) 1 3 0 1 1 0

Signalbehandling (TES) 4 10 2 2 2

Medicinsk teknik (TEMT) 2 3 1 2 0
Tillämpad  

fysik (TF) Tillämpad  fysik (TF) 7 14 2 5 2

Energiteknik

Tillämpad 

elektronik
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Doktoranddag 
Ungefär en gång per år ordnar doktoranderna en doktoranddag. Några år 
presenterade doktoranderna sin forskning med posters, och anordnade muntliga 
presentationer från de olika forskargrupperna för att sprida kunskap om 
institutionens olika forskningsområden. Senare år har doktoranderna haft teman 
och diskuterat, samt bjudit in t ex studierektor för forskarutbildningen för vissa 
aktiviteter. Institutionen uppmuntrar och stödjer detta initiativ. 
 

3. Tidigare års VB/VP eller nyligen genomförd extern granskning 
 
Under de senaste tre åren har institutionens arbete med forskarutbildningen 
fokuserat på att tydliggöra utbildningens mål och rutiner. Det har också inneburit 
att en del nya rutiner har skapats och implementerats. Sedan förra året har t ex 
införandet av obligatoriskt mittseminarium diskuterats och håller nu på att 
formuleras. Blanketter, mallar och lathundar har skapats och uppdateras efterhand 
som de provas i det dagliga arbetet.  
  

4. Säkring av nationella examensmål  
Information till doktoranderna 
 
Doktoranderna informeras om examensmålen, och vikten att arbeta mot dessa 
under utbildningen, under ”introduktion av nya doktorander”. I samband med 
ifyllandet av första ISPen används en matris-mall för hur examensmålen mappas 
mot olika aktiviteter under utbildningen, så att det säkerställs att doktoranden får 
chans att tränas mot samtliga mål. Doktoranden och huvudhandledaren diskuterar 
och uppdaterar matrisen vid den årliga uppdateringen av ISPen.  
 
Information till handledare 
Vikten av att doktoranderna uppnår progression mot de nationella målen under sin 
utbildning har diskuterats vid handledarkollegium. Även hur det kan planeras 
aktiviteter i ISP och att det viktigt att detta framgår i ISP vid varje årsuppdatering.  
 
Obligatoriska generiska kurser 
Alla doktorander deltar i fakultetens generiska kurser, eller motsvarande där flera 
av målen adresseras.  
 
Övriga aktiviteter 
Som nämnts ovan driver institutionen en seminariekurs som pågår kontinuerligt, 
och doktoranderna deltar vanligtvis under hela sin utbildningstid. Där tränas 
presentation av egen forskning och diskussion av egen och andras forskning. 
 
Doktoranderna ska delta i två internationella konferenser under utbildningen. Då 
gäller att doktoranden presenterar sin forskning, muntligen eller med poster. 
Institutionens doktorander deltar i regel även i ytterligare konferenser, både lokala, 
nationella eller internationella. Ofta genomför doktoranden en 
övningspresentation i gruppen innan konferensen. Ibland ger också doktoranden 
en presentation av sina erfarenheter från konferensen. 
  
Inom kursdelen (60-90 hp), ryms förutom generiska kurser även teorikurser inom 
doktorandens specialistområde. Normalt genomförs även andra kurser som tränar 
specifika färdigheter som krävs för den enskilde doktoranden, t ex olika instrument- 



 

Verksamhetsberättelse  

 

 

 

2020-03-02 

Sid 18 (24)  

 

18 
 

och analystekniker. Dessa kurser genomförs i regel vid institutionen, individuellt 
eller tillsammans med någon annan doktorand. Vi behov deltar doktoranden i 
kurser vid andra institutioner eller lärosäten. Vilka kurser som ska genomföras 
planeras i samband med utbildningens start, möjlighet att justera denna plan efter 
behov finns.  
 
Publicerade vetenskapliga artiklar 
Institutionen har satt upp riktlinjer för vilken nivå det vetenskapliga arbetet i en 
avhandling ska uppnå. T ex ”krävs” fyra delarbeten som ska ha publicerats i en 
vetenskaplig tidskrift med ett peer review system. Doktoranden ska vara första 
författare på minst två av dessa. Tidskriften bör finnas listad i Web of Science eller 
PubMed, och vara en 1 eller 2 på Norska listan. Endast undantagsvis räknas ett 
konferensbidrag istället för en av artiklarna, då om konferensen håller hög 
vetenskaplig kvalitet med ett peer review-system. T ex är det lämpligt att peer 
review-kommentarerna bifogas materialet som skickas till examinator för 
bedömning om doktoranden är redo att disputera. Det ska påpekas att detta är 
riktlinjer, för att det ska vara tydligt vilken nivå som institutionen anser lämpligt, 
och för att examinator ska ha något att relatera till. Dessutom är det i praktiken ofta 
svårt att hinna få fyra artiklar publicerade inom 48 månader, men då håller vi 
särskilt på att minst de två artiklar där doktoranden är förste författare ska vara 
publicerade. De övriga kan vara inskickade, eller helst i en review-process. 
 
Disputationen 
Det är tradition att doktoranden håller ett 20-30 minuter föredrag om sin 
avhandling som inledning på disputationsakten. 

 
Examinators roll 
När doktoranden vill börja planera för en disputation, skickas underlag till 
examinator i form av hittills uppnådda forskningsresultat (publicerade och ännu ej 
publicerade artiklar och ett utkast till avhandling). Utifrån detta underlag, lista på 
godkända kurser och dialog med handledare bedömer examinator om det är rimligt 
att de nationella examensmålen kan betraktas som uppfyllda efter en i övrigt 
godkänd disputation. I så fall godkänner examinator att doktoranden går vidare 
med planering av disputation. Om inte, så rekommenderar examinator att inte 
genomföra en disputation enligt plan.  

 
5. Internationalisering i utbildningen 

Samtliga doktorander har personer med utländsk bakgrund i handledargruppen, 
eller på annat sätt knutet till doktorandens projekt. 

 
Av de 13 doktorander som varit aktiva under 2019 är ca hälften (7 st) utländska 
medborgare, med grundutbildning i hemlandet, vilket innebär ett visst 
internationellt utbyte mellan doktoranderna i vardagen. Dessutom deltar alla 
doktorander i fakultetens generiska kurser, där de träffar doktorander från 
ytterligare varierande bakgrund.  

 
Internationella samarbeten är vanligt inom forskargrupperna, vilket innebär att de 
flesta doktorander i någon omfattning får erfarenhet av andra internationella 
kontakter, än de som redan finns vid lokalt, under sin doktorandutbildning.  
 
Under 2019 genomförde en av doktoranderna en 6 månaders vistelse vid ett 
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universitet i Seoul, Sydkorea. En annan doktorand genomför halva utbildningen vid 
ett universitet i Rwanda. 
 

6. Jämställdhetsintegrering  
Under 2019 var 13 doktorander aktiva hela eller delar av året. Av dessa var 5 kvinnor 
och 8 män. Dessa doktorander handleddes av 9 olika huvudhandledare varav 1 
kvinna och 8 män.  
 
Institutionen har vid årsskiftet 2019/2020 totalt 10 professorer samtliga män. 
Utöver det finns 5 lektorer eller forskare med docentkompetens, varav 2 är kvinnor. 
Av övriga ca 20 lektorer/forskare som kan ingå i handledargrupper för en 
doktorand är ca 18 män, och 3 kvinnor. Utöver detta fanns ytterligare 8 disputerade 
forskare (postdoktorer, gästprofessorer, etc.). som ingår i olika forskargrupper runt 
doktoranderna och handleder eller på annat sätt bidrar till miljön. Av dessa var 2 
kvinnor och 6 män.  
 
Att vi har förhållandevis stor andel kvinnor bland doktoranderna, avspeglar en 
relativt hög andel kvinnor bland de sökande till de utannonserade 
doktorandanställningarna. Däremot har andelen/antalet kvinnor bland sökande till 
våra lektorat och professurer varit mycket lågt under senare åren. Det kan påpekas 
att även det totala antalet kompetenta sökanden till dessa anställningar under varit 
mycket låg.  

 
Vid disputation tillämpas fakultetens regler avseende könssammansättning av 
betygsnämnd.  
 
De obligatoriska generiska doktorandkurserna som ges av fakulteten har jämställd-
hetsaspekter integrerat i kursplanerna. 

 
7. Samverkan och arbetslivsanknytning i utbildningen  

       
Många av våra doktorander samverkar med industrin och omgivande samhälle 
inom sina projekt, eller ingår i en forskargrupp med samverkan. Det är vanligt att 
doktoranderna träffar representanter från omgivande samhället vid möten, besök 
och vid forskningsförsök förlagda i industrin. En del av doktoranderna ingår i 
Umu:s företagsforskarskola (3 st under 2019), där kontakten med företagen är 
integrerat i utbildningen. Vi har även doktorander som delfinansieras av industrin, 
sk. industridoktorander (1 st under 2019). Våra doktorander är normalt snabbt ute 
i arbetslivet efter disputationen, antingen inom akademin eller inom industrin. 
  
 

8. Perspektiv på hållbar utveckling 
I de allmänna studieplanerna finns följande lokala mål för aktuell examen: 
  

  Kunskap och förståelse; För doktorsexamen skall doktoranden 
• visa tvärvetenskaplig förståelse för socio-tekniska systems funktion i ett 

uthålligt samhälle. 
 

Färdighet och förmåga; För doktorsexamen skall doktoranden 
• visa på färdigheter i systemanalys och livscykelanalyser. 
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   Värderingsförmåga och förhållningssätt; För doktorsexamen skall doktoranden 
• visa insikt om teknikens betydelse för utvecklingen av det moderna 

samhället och de antropogena effekterna på den globala miljön. 
• visa förmåga att kritiskt reflektera över sin roll i utveckling av uthålliga 

tekniksystem. 
 

Dessutom har särskilt de två inriktningarna inom ämnet energiteknik, ett direkt 
fokus på dessa frågor inom forskningsprojekten och de vetenskapliga 
frågeställningarna. 
 

9. Doktoranders inflytande  
En doktorandrepresentant sitter med i institutionens råd för forskning, FFU. Alla 
doktorander inbjuds, som alla övriga anställda att delta i institutionens 
arbetsplatsträffar, APT, som hålls ca en gång i månaden. En representant från NTK 
kallas också till prefektens beslutsmöten.  
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Tabell 4. Några nyckeltal för forskarutbildningsämnet 

 2018 2019 

Aktiva doktorander 13 13 

Varav kvinnor 4 5 

Varav män 9 8 

Under året antagna 
doktorander 

0 5 

Varav kvinnor - 2 

Varav män - 3 

Examina 6 1 

Varav kvinnor 1 0 

Varav män 5 1 

Doktorander i 
forskarskola (ange namn på 
forskarskolan här, lägg till fler 
rader om ni har flera skolor) 

1 UmU Företagsfo.sk  3 UmU Företagsfo.sk 

Varav kvinnor 1 2 

Varav män 0 1 

Industridoktorander 2 1 

Varav kvinnor 0 0 

Varav män 2 1 

Huvudhandledare 7 8 

Varav kvinnor 0 1 

Varav män 7 7 

Professorer 6 10 

Varav kvinnor 0 0 

Varav män 6 10 

Lektorer 29 33 

Varav kvinnor 4 5 

Varav män 25 28 

Biträdande lektorer 0 0 

Varav kvinnor - - 

Varav män - - 

Docenter* 7 5 

Varav kvinnor 1 2 

Varav män 6 3 

 * Detta avser utsedda docenter per 31/12, ej professorer. 
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5. Ekonomi 

Tabell 5. Balanserat kapital från de tre senaste åren där förändring avser år 2019 mot 2017. 

Balanserat 

kapital 

År 2017 tkr År 2018 tkr År 2019 tkr Förändring tkr 

GU, 1* 7195 8489 8502 +1307 

FO, 2* 13817 19021 19970 +6153 

Totalt 21012 27510 28472 +7460 

 

Efter 2019 motsvarar det balanserade kapitalet 13,5 % av kostnaderna för 
grundutbildningen och 51,5 % av kostnaderna för forskningen. Under det balanserade 
kapitalet för forskning är ca 8900 tkr (45 %) bundet i interna forskningsprojekt, tabell 5.  
Institutionen har en färdig plan för nyttjande av det balanserade kapitalet i form av 
strategiska satsningar där delar ska finansieras av det innestående kapitalet under de 
närmaste åren. För tillfället pågår också en generationsväxling då många av institutionens 
lärare/forskare har valt delpension och  inom kort kommer att sluta sin anställning vid 
Umu. Den generationsväxling som pågår kommer under en övergångsperiod att ge ökade 
kostnader. 

 


