
 1 (4)

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakultetens samverkansberedning

PROTOKOLL
TEKNAT 2020/181
Sammanträde
2021-03-30

Tid: Tisdag den 30 mars, 2021, kl 13.15-16
Plats Zoom

Närvarande ledamöter
Joëlle Rüegg biologiska sektionen
Ida-Maria Sintorn institutionen för informationsteknologi
Ernesto Gutiérrez UU samverkan
Casper Fredriksson de Rond studentrepresentant
Jonas Fransson fysiska sektionen
Ida-Maria Sintorn institutionen för informationsteknologi
Greger Thornell utbildningsberedningens representant
Peter Svedlindh forskningsberedningens representant
Jana Grüttner doktorandrepresentant
Lina-Mtwana Nordlund geovetenskapliga sektionen  (frånvarande under
§ 5 och § 11)
Máté Erdélyi kemiska sektionen (frånvarande under §1-5 samt
11)
Marcus Lindahl prodekan för samverkan (ordförande)
Jordi-Lluís Figueras matematiska institutionen

 Adjungerade
Mikael Jonsson Upptech

Frånvarande ledamöter
Karin Thomas tekniska sektionen

 Övriga närvarande
Johanna Lundmark kansliet för teknik och naturvetenskap

Ärende-
nummer Ärende Föredragande

§ 1 Justeringsperson
Beslut:

- att utse Jordi-Lluis Figueras till justeringsperson

Föredragande:
Prodekan för samverkan
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande

§ 2 Adjungering
Beslut:

- att adjungera Mikael Jonsson med närvaro och yttranderätt.

Föredragande:
 Prodekan för samverkan

§ 3 Ledamöter i utskottet för lika villkor

Joëlle Rüegg är samverkansberedningens representant i utskottet för
lika villkor.

Föredragande:
 Prodekan för samverkan

§ 4 Internremiss: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens mål och
strategier
Beslut:

- att med vissa justeringar fastställa remissyttrande enligt
bifogat förslag.

TEKNAT 2020/31
Föredragande:
 Prodekan för samverkan

§ 5 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
– Forsknings- och innovationspropositionen 2021-2024

Diskussion om hur samverkan lyfts i forskningspropositionen och
vad det kan få för betydelse.

Prop. 2020/21:60
Föredragande:
Prodekan för samverkan

§ 6 Kommunikation av samverkan och innovation
Information om kansliets arbete på LinkedIN med att sprida
samverkansnyheter.

Föredragande: Johanna
Lundmark

§ 7 Fakultetskansliets arbete med kommunikation och
skolsamverkan
Information om fakultetens arbete med kommunikations- och
skolsamverkansfrågor.

Föredragande: Johanna
Lundmark

§ 8 Samverkansaktiviteter inom sektionerna

Sektionsrepresentanterna redovisade sektionernas deltagande på
SciFest.

Föredragande:
 Sektionsledamöterna

§ 9 Pilotprojekt om att dokumentera och beskriva
samverkansmeriter

Ett pilotprojekt kommer att initieras inom fakulteten som handlar
om att dokumentera och beskriva samverkansmeriter.

Samverkansberedningen ställde sig positiv till piloten och att
institutionerna blir involverade redan från början.

Föredragande: Prodekan
för samverkan

§ 10 Partnerskap med NCC och Hitachi ABB PG
Lägesrapport om partnerskapen.

Föredragande:

 Ernesto Gutierrez

§ 11 Livslångt lärande Föredragande:
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande

Lägesrapport om fakultetens och universitetets projekt som precis
har kommit igång.

Lena Strålsjö

§ 12 Meddelanden

- Rapport från Samverkansrådet och
Internationaliseringsrådet

Föredragande:
 Prodekan för samverkan

§ 13 Höstterminens sammanträdestider
Information.
Tisdag eftermiddagar kl 13.15-16.00.

· 24 augusti
· 5-6 oktober (internat lunch till lunch)
· 9 november

Extra möte under vårterminen för behandling av äskanden från
centrumbildningar: Doodle skickas ut för 22 alternativt 23 april.

Föredragande:
 Prodekan för samverkan

§ 14 Övriga frågor Föredragande:
 Prodekan för samverkan

§ 15 Sammanträdets avslutning Föredragande:
Prodekan för samverkan

Vid protokollet

Johanna Lundmark

Justeras

Marcus Lindahl
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Jordi-Lluis Figueras



 

MÅL OCH STRATEGIER FÖR TEKNISK-
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UPPSALA UNIVERSITET MÅL OCH STRATEGIER FÖR TEKNISK-
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 

 Remiss 2021-02-09                  TEKNAT 2020/31 
 

Remissfrågor 

Där så är lämpligt, lägg gärna in förslag till ändringar direkt i word-dokumentet med 
Spåra ändringar: 

1. Mål och strategier för fakulteten föreslås beskrivas i rullande treårsperioder, med 
uppdatering vart tredje år. Synpunkter på detta upplägg? 

Samverkanberedningen tillstyrker förslaget om treårsperioder. 

2. I de första treårsperioderna föreslås några övergripande fokusområden (arbets-
namn). Dessa föreslås vara högst fem, åtminstone för den närmast kommande 
perioden.  
• Om ni har förslag på annat fokusområde, ange då detta och föreslå samtidigt 

vilket av de föreslagna fokusområdena som istället bör tas bort. 
• Om ni vill se färre fokusområden, föreslå vilket av de föreslagna fokus-

områdena som kan tas bort eller flyttas framåt i tiden. 

Samverkanberedningen tillstyrker förslaget med fem fokusområden. 

3. Under resp. fokusområde föreslås ett eller flera mål. Kommentera gärna formu-
leringarna av dessa och föreslå tillkommande mål om ni saknar något mål med 
koppling till fokusområdet (med beaktande av att också målen bör vara rimligt få 
till antalet). 

Samverkanberedningen tillstyrker förslagen till mål. 

4. Under resp. mål beskrivs exempel på åtgärder som bedöms vara relevanta när det 
gäller för fakulteten att arbeta mot målet. Dessa är markerade med kursiv stil och 
är exempel på det som kan omsättas i tydliga och uppföljningsbara mål/aktiviteter 
på fakultets- och institutionsnivå. Här kan institutionerna och fakulteten vilja 
fokusera på olika aktiviteter under olika år varför de beskrivs ganska översiktligt 
för att kunna konkretiseras i verksamhetsplaner på olika nivåer, efter sedvanliga 
dialoger och beredningsarbete. Kommentera gärna formuleringarna av exempel 
på åtgärder och föreslå kompletteringar. 

Samverkansberedningen har infogat förslag till förändringar i texten. 

5. Under resp. mål kan måltal och/eller indikatorer lägga till. Förslaget är att ett fåtal 
måltal och indikatorer ska lyftas in i texten under respektive tidsperiod, men i 
huvudsak konkretiseras i verksamhetsplanerna för kommande år. Exempel på 
indikatorer finns samlade i det sista avsnittet – några av dessa kan också formu-
leras som måltal för perioden och fakulteten som helhet. Föreslå om möjligt något 
måltal eller indikator för de olika målen. 

Samverkansberedningen ansåg det svårt att förhålla sig till indikatorerna och såg 
både risker och möjligheter i att ha indikatorer/måltal. Indikatorerna och måltalen 
blir väldigt lätt styrande, så det är viktigt att det blir en bra balans mellan kvalitet 
och kvantitet. Ett förslag är att göra en särskild beredning där man fokuserar på 
måltal/indikatorer, efter det att mål och strategidokumentet är fastställt.  
Väldigt få av de indikatorerna som finns föreslagna har med samverkan att göra.  
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UPPSALA UNIVERSITET MÅL OCH STRATEGIER FÖR TEKNISK-
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 

 Remiss 2021-02-09                  TEKNAT 2020/31 
 

6. En specifik fråga: ”Industridoktorander” används ofta som samlingsbegrepp för 
doktorander som har en anställning utanför universitetet när de antas till forskar-
utbildning. Begreppet ”industri” är i sammanhanget något smalt (men inarbetat), 
det finns andra typer av företag, myndigheter, kommuner, regioner, småföretag 
eller organisationer där doktorander kan ha sin anställning och som inte direkt 
kan sägas vara industri. Begreppet ”samverkansdoktorander” har i stället före-
slagits. Synpunkter på detta förslag – nackdelar/fördelar i relation till andra 
lärosäten, finansiärer, arbetsgivare, internt etc? 

Samverkanberedningen föreslår att fakulteten utreder vilket begrepp som skulle 
kunna användas som samlingsbegrepp.  

7. Övriga synpunkter på förslaget till Mål och strategier för fakulteten? 
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Tidsplan (som information i remissomgången, tas bort i 
slutversionen – det grönmarkerade är genomfört) 

 
 Aktivitet/mål Anm. 
VT20 
 

Beslut om inriktning i stort för att ta fram 
fakultetens mål och strategier 

Arbetsutskott 4 feb 
Fakultetsnämnd 11 feb 

Ta fram/samla underlag som stöd för 
formulering av mål m.m. (även HT20) 

Fakultetskansliet, institu-
tioner, planeringsavdelningen 

Diskutera processen för att ta fram mål och 
indikatorer 

Fakultetsledning, prefekter, 
sektionsdekaner 

Beslut/uppdrag om att omsätta UUs nya 
Mål och strategier på fakultetsnivå m.m. 

Rektor 19 maj 

Beslut om process och tidsplan för 
fakultetens egna Mål och strategier 

Arbetsutskott 2 juni 
Fakultetsnämnd 9 juni  
(rev. i arbetsutskottet 1 sept) 

HT20 
 

Institutionerna föreslår prioriterade mål på 
kort och lång sikt som institution och fakul-
tet bör ha, indikatorer, måltal etc. (sep-okt) 

Institutioner (inkl. studenter). 
Sektionsdekaner ansvarar för 
process inom resp. sektion 

Beredningsomgång 1: Sammanställning av 
institutionernas underlag samt ev. klustring 
av dessa (under nov) 

Vicerektor, stf vicerektor, 
sektionsdekaner, studenter 

Beredningsomgång 2: Beredningar tar del 
av underlagen och kompletterar dessa uti-
från respektive ansvarsområde (nov-dec) 

Respektive beredning (forsk-
ning, utb, samverkan), men 
även NUN, TUN och FUN 

Beredningsomgång 3: Sammanställning av 
kompletterade underlag och förslag till prio-
ritering (dec-jan) 

Vicerektor, stf vicerektor, 
sektionsdekaner, studenter 

VT21 Beslut om utkast till Mål och strategier 
(strategisk plan) samt remissförfarande 

Arbetsutskottet 2 feb 
Fakultetsnämnd 9 feb  

Internremiss inom fakulteten  
(feb-mar) 

Institutioner, beredningar, 
NUN, TUN, FUN, UTN 

Sammanställning av remissyttranden och 
revidering av förslaget (april) 

Till fakultetsnämnd 20 april 

Avrapportering till rektor - Mål och strate-
gier för fakulteten (ev. preliminär version) 

Till rektor 3 maj 

Beslut om ev. slutjustering av fakultetens 
Mål och strategier 

Arbetsutskott 25 maj 
Fakultetsnämnd 1-2 juni 

Beslut om universitetsgemensamma 
indikatorer och måltal 

Rektor, juni 

HT21 
 

Fakultetens Mål och strategier blir grund 
för fakultetens och institutionernas verk-
samhetsplanering från 2022 

 

2022- Årlig uppföljning av mål och indikatorer. 
Vid behov revidering av dessa, en gång per 
mandatperiod 
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Fakultetens process i stort (som information i remissomgången, tas 
bort i slutversionen) 

• Områdesnämnden har att besluta om mål samt indikatorer och tidsatta måltal, 
kopplade till universitetets sex gemensamma utvecklingsmål och fem 
strategiska prioriteringar samt områdets egna prioriteringar. 

• Mål ska inte i första hand röra enskilda ämnen eller prioritering/förslag 
gällande nya utbildnings- eller forskningsprogram. Sådant hanteras i 
fakultetens löpande arbete eller i särskilda projekt. 

• Arbetet sker i en bottom-up-process där institutionerna först föreslår priori-
terade mål, indikatorer och måltal för fakulteten på kortare (< 3 år) eller längre 
sikt. Dessa förslag togs fram under hösten 2020. 

• Efter sammanställning av institutionernas förslag har underlaget kompletterats 
av utbildnings-, forsknings- och samverkansberedningen. NUN, TUN och 
FUN har i samband med detta haft tillfälle att komma med synpunkter. 

• En styrgrupp bestående av vicerektor, ställföreträdande vicerektor, sektions-
dekaner och studentrepresentanter har diskuterat prioriteringar av inkomna 
förslag som underlag för att ta fram ett slutförslag. 

• Internremiss av slutförslag genomförs under våren 2021 [denna handling]. 

• Mål och strategier (strategisk plan) för fakulteten ska fastställas av fakultets-
nämnden senast vid dess junimöte 2021. Avrapportering ska också ske till 
rektor senast den 3 maj. 

• Mål och strategier (strategisk plan) kommer att fastställas på svenska och 
därefter kompletteras med en version översatt till engelska. 

• Mål och strategier (strategisk plan) ska vara utgångspunkt för verksamhets-
planeringen för 2022 och framåt, såväl för fakultet som för institutioner, och i 
VP årligen kompletteras med aktiviteter, resursbehov, aktuella måltal, detaljer 
kring uppföljning osv. 

• En årlig uppföljning av fakultetens mål, valda indikatorer och beslutade 
aktiviteter ska genomföras från och med 2022. 

• Inriktningen är att Mål och strategier (strategisk plan) för fakulteten ska ses 
över och vid behov revideras en gång per mandat-/treårsperiod, med början 
2024. 
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Förord 
Mål och strategier ska peka ut några fokusområden och mål som fakulteten kraft-
samlar mot de kommande åren. Sådana ansatser har gjorts tidigare, ibland för något 
specifikt område och andra gånger mer brett. Det kan därför vara tankeväckande att 
byta perspektiv och också snegla bakåt i tiden. Kommande fokusområden och mål 
sträcker sig sex år framåt, men vad har fakulteten satsat på under de senaste sex åren 
och hur har det lyckats? Några exempel kan lyftas fram: 

En likavillkors-fråga har länge varit att attrahera fler kvinnliga studenter till fakulteten. 
För att nå dit har många insatser gjorts för olika målgrupper och 2020 var 46 % av de 
antagna programstudenterna kvinnor, att jämföra med 40 % år 2014. Vad gäller 
förstahandssökande är andelen kvinnor också nära 50 % för fakulteten som helhet.   
Av de professorer som tillträtt under 2018-20 var 39 % kvinnor, vilket bidragit till att 
andelen kvinnliga professorer ökat från 16 % (2014) till 23 % (2020).  

En annan fokusfråga har varit att bättre synliggöra den omfattande verksamhet som 
bedrivs inom teknikområdet. Uppsala har länge varit framgångsrikt inom naturveten-
skap, men universitet har förbisetts av viktiga aktörer när det gäller teknisk utbildning 
och forskning. Fakulteten startade därför Upptech, en centrumbildning för teknik-
profilering. Enligt en extern utvärdering har denna satsning varit framgångsrik i 
synliggörandet av teknik. Exempelvis ökade vår andel av antalet förstahandssökande i 
Sverige till civilingenjörsutbildningar, från 5 % (2014) till 8 % (2020). 

För att fortsatt kunna utveckla forskningen inom teknik och naturvetenskap är fakul-
teten beroende av extern forskningsfinansiering. En medveten satsning de senaste 
åren har varit att i högre utsträckning närma oss forskningsfinansiärer där vi tidigare 
varit mindre framgångsrika. Fakulteten har behållit sin starka ställning när det gäller 
finansiering från t.ex. Vetenskapsrådet, med nära 20 % av det totala antalet projekt-
bidrag inom NT till universitetet. Samtidigt finns en positiv trend när det gäller t.ex. 
Vinnovastöd, med bl.a. två av totalt åtta nya kompetenscentrum till fakulteten 2019. 

Som ett sista exempel kan satsningen på betalstudenter lyftas. För att bidra till mer 
blandade studentgrupper, ökad internationalisering på hemmaplan och utveckling av 
nya masterprogram inom områden där vi har spetsforskning har fakulteten satt upp 
ett inriktningsmål om 1000 avgiftsskyldiga studenter år 2025. År 2020 är vi mer än 
halvvägs mot detta mål, från ett läge med 100 studenter 2014. En kommande ut-
maning blir att behålla en hög kvalitet i utbildningen när såväl programutbud som 
volymer ökar, och studenter med nya förväntningar och behov tillkommer. 

Med denna korta återblick för reflektion presenteras nedan de fokusområden och mål 
som fakulteten ska kraftsamla mot de närmsta åren. Fakulteten har ett bra utgångs-
läge för att lyckas även med dessa. 

 
Johan Tysk, Vicerektor 
 

     “L'avenir est un présent que nous fait le passé” (André Malraux) 
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Inledning och läsanvisning 
Förutom den årliga uppföljningen av målen är inriktningen att uppdatera fakul-
tetens Mål och strategier vart tredje år. Den första period som beskrivs nedan 
omfattar därför åren 2022-2024. Därefter tas perioden 2025-2027 upp, men mer 
kortfattat och utifrån de förutsättningar som råder idag. Detta avsnitt ska vidare-
utvecklas i samband med uppdateringen 2024. Slutligen tas några aspekter upp 
som berör perioden 2028-2030, men det är inte meningsfullt att nu formulera vare 
sig fokusområden eller mål för denna period. 

Ansatsen är att utgå från några fokusområden för varje period. Ett fokusområde är 
avsett att samla fakulteten kring något som är särskilt prioriterat utifrån aktuellt 
läge och behov. Inom fokusområdet anges ett eller flera mål för vilka olika aktivi-
teter ska genomföras under perioden. För några av målen kan explicita måltal 
och/eller indikatorer anges [dessa kompletteras utifrån remissyttrandena].  

För att inte tynga ner dokumentet med siffermål, som i sig riskerar att ta blicken 
från fokusområde och faktiska mål, är dock avsikten att göra de nödvändiga kon-
kretiseringarna främst i de årliga verksamhetsplanerna. Aktiviteter, resursbehov, 
måltal och liknande tas då fram i samband med de återkommande institutions-
dialogerna samt i beredningarnas arbete och fastställs i verksamhetsplanerna på 
fakultets- och institutionsnivå. Där ska också detaljerna kring uppföljning framgå. 

Att utgå från fakultetens prioriteringar på detta sätt innebär att det inte finns någon 
entydig koppling mellan ett av universitetets sex övergripande och delvis över-
lappande utvecklingsmål, och ett av fakultetens egna mål. Snarare bidrar de flesta 
av fakultetens mål samtidigt till flera av universitetets utvecklingsmål och strate-
giska prioriteringar, vilket också har indikerats i beskrivningarna nedan. 

I det sista avsnittet nedan redovisas ett antal indikatorer som kan vara relevanta för 
att följa utvecklingen inom fakulteten också i ett bredare perspektiv, snarare än 
kopplade till olika enskilda mål. Under 2021-22 tas nuläge m.m. fram för dessa 
indikatorer, och samtidigt görs en uppskattning av resurs- och tidsåtgång för en 
eventuell löpande uppföljning. En uppföljning av faktisk tidsåtgång och resursbehov 
för att följa utvalda indikatorer kan göras t.ex. i samband med uppdateringen 2024. 
En intern utvärdering av arbetet med indikatorer ska ske innan nästa uppdatering. 

Utgångsläge 
År 2021 kan fakulteten blicka tillbaka på en omvälvande period. Inte minst under 
2020 har digitaliseringens möjligheter och svårigheter satts under lupp inom alla 
verksamheter, kopplat till den pandemi som förändrat förutsättningarna för utbild-
ning, forskning, samarbeten och utbyten. Många medarbetare har snabbt, oväntat 
och ofta under tidspress fått ställa om sin vardag till att använda olika nya hjälp-
medel och metoder för att lösa arbetsuppgifterna.  
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Förutom dessa förändringar på det individuella planet är verksamheten i sig under 
förvandling på flera sätt. Nya egna utbildningar, forskningsprogram, samarbeten 
osv. har formerats, men även ny universitetsledning, nationella satsningar och 
omvärldsutveckling är sådant som i olika stor utsträckning påverkar vad vi bör och 
kan prioritera i olika perioder. Ofta kan det bli ett val mellan att initiera nya sats-
ningar eller att mer konsolidera sådant som redan är igångsatt. 

Perioden 2022-2024 
För perioden 2022-2024 prioriterar fakulteten fem fokusområden. 

Fokusområde: Att fakultetens utbildningar vidareutvecklas 
i takt med förändringar i studentpopulation och tekniska 
förutsättningar 

Fakultetens utbildningsutbud och utbildningsvolym har ökat1 och ytterligare nya 
utbildningar övervägs. Samtidigt finns en hög ambition kring att bidra till att till-
godose samhälleliga behov av livslångt lärande för nya mål- och studentgrupper. 

Studentpopulationen förändras också genom att fler och fler internationella studenter 
antas till fakultetens utbildningar. Välkomnandet och mottagandet av såväl utom-
europeiska som europeiska studenter är avgörande för att ömsesidigt kunna berika 
utbildningen med stöd av dessa. 

Periodmål: Sambanden mellan utbildning och forskning stärks 
ytterligare 
(Detta mål bidrar till universitetets utvecklingsmål 1 respektive 4) 

Forskning närmar sig än mer excellens genom att dess utövare också undervisar på 
olika nivåer. Undervisning närmar sig än mer excellens genom att dess utövare 
också deltar i forskningsprojekt. En tydlig koppling mellan forskning och utbild-
ning är viktig för att bl.a. stärka det vetenskapliga förhållningssättet, säkra ämnes-
aktualiteten i undervisningen och attrahera studenter från andra länder. 

Exempel på åtgärder under perioden 

I kvalitet ingår här att erbjuda ett brett utbud av attraktiva kurser som ligger nära 
forskningsfronten. Detta attraherar också utländska studenter och gör att det inte 
minst på avancerad nivå finns ett rikt urval av kurser att välja mellan för att kunna 
anpassa den individuella studiegången. 

                                                   
1 Jämfört med 2015 har 2021 antalet helårsstudenter ökat med ca 20 % och ett antal nya utbildningsprogram 
inrättats (1 kandidatprogram, 11 masterprogram, 2 högskoleingenjörsprogram och 1 civilingenjörsprogram). 
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Fakulteten ska också sträva mot att fler institutioner och forskningsprogram erbjuder 
nivåanpassade seminarier för studenter på olika nivåer. Från utbildningens pers-
pektiv ska fler program planera in årliga och kullvisa forskningsseminarier. 

Fakulteten har generellt sett en stor andel forskning i förhållande till utbildning. En 
ambition ska vara ökad delaktighet i utbildningen, vilket tillsammans med stöd för 
pedagogisk fortbildning också öppnar upp för karriärväxling. 

Forskningsinfrastrukturer ska i ökande omfattning kunna utnyttjas även i under-
visningen och bidra till att sambandet mellan utbildning och forskning ytterligare 
stärks. I detta ingår att fler utbildningsprogram ska använda universitetets 
gemensamma forsknings- och utbildningsinfrastrukturer och instrument  i kurser 
och kursmoment. 

Måltal och indikatorer 

(Eventuella måltal för perioden formuleras efter förslag i remissomgången…) 

Några indikatorer med koppling till samband mellan utbildning och forskning 
redovisas i det sista avsnittet nedan. 

Periodmål: Yrkeslivsanknytningen i utbildningen förstärks 
(Detta mål bidrar till universitetets utvecklingsmål 1, 4 respektive 6) 

Utbildningarna ska möta studenternas efterfrågan och det lokala såväl som globala 
samhällets förväntningar och behov. I en tid när samhället utvecklas snabbt behöver 
studenterna förberedas för morgondagens utmaningar. Detta måste avspeglas i 
utbildningens innehåll, utformning och tillgänglighet till ett livslångt lärande. 

Exempel på åtgärder under perioden 

Utbildningarnas kontakter och engagemang med alumner, näringsliv och omgivan-
de samhälle ska förstärkas. Detta bidrar till en ökad kvalitet i utbildningen och att 
den blir relevant för olika externa intressenter. 

Stödmaterial behöver tas fram med goda exempel på utbildning i samverkan med 
relevanta samhällsaktörer. Lärares meritportfölj kompletteras med hur samverkan 
används i lärarens pedagogik. 

För att fakulteten ska uppnå ambitionerna kring livslångt lärande behövs en snabb 
inventering av kunskapsbehoven inom olika tematiska områden, samt etableringen 
av en process för att säkerställa fortsatt löpande kunskapsinhämtning . Dessa ska ta 
sin utgångspunkt i samverkan med externa aktörer, för att undvika en närsynt och 
internt problemdriven utveckling och säkerställa att vi skapar ett relevant 
erbjudande för denna form av kompetensutveckling. Utvecklingen kräver även en 
dialog mellan lärosäten. 

Antalet doktorander med koppling till företag eller offentliga aktörer (professions-
doktorander/samverkansdoktorander) är relativt begränsat och nyantagning av 

Borttaget: beräkning

Kommenterad [JL1]: Bredda begreppet 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv

Borttaget: kan 

Kommenterad [JL2]: Det behöver också tas fram en 
process för att utveckla LLL-erbjudandet. Det behöver 
tydliggöras att det inte bara är kunskapsläget just nu, utan vi 
behöver blicka framåt. Vi behöver ha en samordning mellan 
lärosätena. 

Borttaget: industridoktorander
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denna kategori ska öka. Även antalet anställda i adjungeringstjänster, samt 
omvänd adjungering (dvs att våra lärare jobbar del av sin tid inom extern 
organisation) ska öka för att bidra till förstärkt yrkeslivskoppling i utbildning (och 
forskning). 

Måltal och indikatorer 

(Eventuella måltal efter förslag i remissomgången…) 

Några indikatorer med koppling till yrkeslivsanknytning i utbildning redovisas i det 
sista avsnittet nedan. 

Periodmål: Prioriterade aspekter kopplade till kvalitet i utbildning 
vidareutvecklas under perioden 
(Detta mål bidrar till universitetets utvecklingsmål 1 och de strategiska priorite-
ringarna Kvalitetsarbete respektive Stöd och miljö) 

Den modell för kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling inom utbildning som 
fakulteten tillämpar är välutvecklad, men det måste säkerställas att utbildningarnas 
kvalitet kan bibehållas när såväl utbildningsutbud som volymer ökar.  

Exempel på åtgärder under perioden 

En högkvalitativ utbildning är också attraktiv för studenter med olika bakgrund, 
såväl nationella och internationella som kvinnor och män. En blandad student-
grupp ger en bättre dynamik i och utanför klassrummet och en studiemiljö som 
inbjuder till ett bredare perspektiv i undervisningen. 

En god arbetsmiljö för såväl studenter som lärare är en annan grundläggande 
förutsättning för att kunna bedriva utbildning av hög kvalitet. För studenter ska 
fakulteten kunna erbjuda en god studiemiljö, såväl fysiskt i form av studieplatser 
och studiesociala ytor som digitalt. För doktorander gäller att sjukskrivningar på 
grund av negativ stress måste minska.  

Lärarnas skicklighet är avgörande för utbildningens kvalitet. Samverkansskicklighet 
blir en naturlig del av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten och verktyg 
för att dokumentera samverkansskickligheten utvecklas och används vid anställning 
av lärare vid fakulteten. Det krävs också goda förutsättningar för såväl löpande 
kompetensutveckling i ämnet som t.ex. stöd till pedagogisk utveckling.  

Ambitionen att bredda den ämnesdidaktiska forskningen kvarstår och i detta arbete 
finns en handlingsplan 2019-2023 för ämnesdidaktik (TEKNAT 2018/320). 

Måltal och indikatorer 

(Eventuella måltal för perioden formuleras efter förslag i remissomgången…) 

Några indikatorer med koppling till kvalitet i utbildning redovisas i det sista 
avsnittet nedan. 

Borttaget:  

Borttaget: Förutom att ta hänsyn till såväl vetenskaplig 
som pedagogisk
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Fokusområde: Att förutsättningarna förbättras för 
rekryteringen av excellenta lärare och forskare  

För att svara upp mot övriga fokusområden är det avgörande att rätt kompetens i 
form av forskare och lärare kan anställas och behållas vid fakulteten. Konkurren-
sen ökar mellan olika lärosäten inom detta område, samtidigt som ett generations-
skifte sker de närmsta åren bland fakultetens seniora forskare. 

Även tidsbegränsade anställningar, t.ex. inom ramen för Marie Curie-program 
(forskare, doktorander) är viktiga kanaler för att attrahera medarbetare. 

Periodmål: Arbetet med rekrytering av forskare och lärare vidare-
utvecklas 
(Detta mål bidrar till universitetets utvecklingsmål 2, 3, 4 respektive 5 och den 
strategiska prioriteringen Kompetens och karriär) 

Förutom att erbjuda stimulerande och inkluderande arbetsmiljöer har vi en konkur-
rensfördel i ett internationellt perspektiv genom svenska förutsättningar avseende 
t.ex. levnadsmiljö, social trygghet, demokratiska traditioner och språkkunnighet. 
Dessa faktorer måste matchas av bra förutsättningar i anställningsprocesserna. 

Exempel på åtgärder under perioden 

Rekryteringsprocesserna vid fakultet och institutioner behöver granskas för att 
identifiera svagheter. Särskilt viktigt är att klargöra orsakerna i de fall kandidater 
tackar nej till anställningserbjudanden. De paketlösningar som seniora kandidater 
ofta förväntar sig kan inte alltid erbjudas av fakulteten och behöver ses över.  

En snabb hantering av rekryteringsärenden är en viktig konkurrensfördel, särskilt 
när välmeriterade kandidater också fått erbjudanden från andra lärosäten. Tidigare 
utredningar har identifierat flera flaskhalsar i rekryteringsprocessen och fortsatta 
åtgärder måste vidtas för att komma tillrätta med dessa. 

Nya tjänstekategorier är komplicerade att införa lokalt, men kan förenkla rekry-
tering av värdefulla medarbetare. Tjänster av typ industriprofessor eller industri-
forskare är exempel, där krav på pedagogisk utbildning eller erfarenhet kan an-
passas. Nya former av adjungerade tjänster kan också övervägas. 
Samverkansskicklighet ska tillmätas större betydelse vid tillsättning av alla tjänster 
där samverkan bedöms som relevant.  

För att anställa utländska medarbetare krävs ofta särskilt stöd kring visum, boende, 
pensionsfrågor, medföljande osv. Detta stöd behöver säkerställas så centralt som 
möjligt inom universitetet, för att begränsa behoven av institutionsvisa stödresurser. 

Fakultetens lärare ska kunna arbeta på lika villkor oavsett om man kan svenska eller 
inte. Icke-svenskspråkiga ska kunna ta del av universitetet på samma sätt som sina 
svenskspråkiga kollegor. 

Borttaget: För de tjänster där 

Borttaget: s
Borttaget:  är centrala 

Borttaget: denna kompetens

Borttaget:  

Borttaget: det

Borttaget: inte 

Borttaget: irr
Borttaget: .

Kommenterad [IS3]: Samverkansskicklighet ska 
tillmätas  betydelse vid tillsättning av alla tjänster förutom de 
där samverkan bedöms som irrelevant. 
 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv
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Måltal och indikatorer 

(Eventuella måltal för perioden formuleras efter förslag i remissomgången…) 

Några indikatorer med koppling till rekrytering redovisas i det sista avsnittet nedan. 

Fokusområde: Att förutsättningarna förbättras för att 
bredda forskningsfinansieringen  

Genom att rekrytera excellenta forskare och fortsätta bygga upp framgångsrik 
forskning förbättras förutsättningarna för att nå större framgång i internationella 
utlysningar av forskningsmedel, t.ex. inom ERC och Horizon Europe.  

Det finns även en vilja inom fakulteten att gå fram med fler konkurrenskraftiga 
ansökningar kopplade till utmaningsdriven forskning, t.ex. vid Vinnova och SSF. 

Fakulteten är beroende av tillgång till kvalificerad forskningsinfrastruktur och 
deltar i utveckling av många sådana. Frågor om infrastruktur kommer därför att bli 
viktiga att hantera under perioden, liksom t.ex. hantering av forskningsdata och 
frågor kring publiceringsprinciper som fortfarande delvis hänger i luften. 

Periodmål: Fakulteten ska bli ännu mer framgångsrik i inter-
nationella utlysningar av forskningsmedel samt i utlysningar 
från utvalda nationella aktörer 
(Detta mål bidrar till universitetets utvecklingsmål 2, 3 respektive 4 och den 
strategiska prioriteringen Infrastruktur) 

För att fortsatt kunna utveckla forskningen inom teknik och naturvetenskap är 
fakulteten beroende av extern forskningsfinansiering. Förutom att bibehålla 
framgångsrika nivåer av stöd från Vetenskapsrådet (såväl för projekt som för 
infrastruktur) och vissa privata stiftelser finns potential att nå bättre framgångar 
även hos andra finansiärer och tillsammans med externa samarbetspartners. 

Exempel på åtgärder under perioden 

Att underlätta gruppering av forskare och stödfunktioner från olika institutioner 
(och fakulteter) inom ramen för bredare ansökningar är ett område som behöver 
förbättras. Detta ansluter även till föregående fokusområde. 

För att utveckla forskningsstödet i takt med verksamhetens behov behöver behovet 
analyseras och  vidareutvecklas såväl på institutions- som fakultetsnivå. Det gäller 
allt från intern peer-review, workshoppar och administration till benchmarking 
mot andra lärosäten. Riktat stöd mot ansökningar till specifika bidragsgivare där vi 
vill förbättra oss exempelvis Vinnova bör införas. 

 

Borttaget: Stödet vid framtagning av välunderbyggda 
ansökningar kan 
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Förutsättningarna för vår forskningsinfrastruktur avseende t.ex. prioriteringar, 
ansvar och finansiering behöver landa under perioden 2022-2024. 

Måltal och indikatorer 

(Eventuella måltal för perioden formuleras efter förslag i remissomgången…) 

Indikatorer med koppling till forskningsfinansiering redovisas i det sista avsnittet 
nedan. 

Fokusområde: Att förutsättningarna förbättras för att 
underlätta samarbeten i en tid av förändring  

Vi ser samverkan som en naturlig och kvalitetsdrivande aktivitet som genomsyrar 
fakultetens verksamhet som helhet och som del i arbetet för en bättre värld. Vid 
fakulteten definierar vi samverkansuppgiften som samarbete2, informationsspridning3 
och utbyte4 med omgivande samhället5 samt nyttiggörande6 av forsknings- och 
utvecklingsresultat.  

Att fullt ut kunna utnyttja universitetets och fakultetens bredd stödjer bl.a. vår 
ambition att närma oss nya forskningsfinansiärer och att kunna matcha samhällets 
behov av lösningar på aktuella problem, inte minst inom hållbar utveckling. 

Exempel på initiativ inom detta område är fakultetens profilområden, där vi runt 
ett utifrånperspektiv och samhällets efterfrågan samlar framgångsrik forskning 
inom olika ämnen och sektioner. För närvarande (2021) finns två profilområden, 
och nya sådana utvecklas i takt med efterfrågan. 

Periodmål: Fler samarbeten har inletts genom att hinder minskats 
och incitament förbättrats   
(Detta mål bidrar till universitetets utvecklingsmål 1, 2, 3 respektive 4 och de 
strategiska prioriteringarna Infrastruktur respektive Stöd och miljö) 

                                                   
2 Med samarbete menas t.ex. uppdragsforskning, uppdragsutbildning, samarbetsprojekt 
inom forskning och utveckling, skolsamarbeten, citizen science. 
3 Med informationsspridning menas t.ex. populärvetenskapliga artiklar, böcker, delta i 
den offentliga debatten, information i olika typer av media, besöka skolor, företag och 
myndigheter, delta i offentliga aktiviteter för allmänheten som SciFest och kulturnatten, 
folkbildning. 
4 Med utbyte menas t.ex. mobilitet, adjungerade professorer, gästföreläsare, 
alumnverksamhet, tillhandahållande av infrastruktur, studiebesök. 
5 Med det omgivande samhället menas allt utom universitet och högskolesektorn t.ex. 
näringsliv, myndigheter, allmänheten och politiker. 
6 Med nyttiggörande menas t.ex. innovationer, produkter, bolag eller tjänster, att förbättra 
omvärlden, att verka för vetenskapligt grundade beslut i samhället. 

 

Kommenterad [JL4]: Otydligt om det endast är interna 
samarbeten denna rubrik handlar om. 

Kommenterad [JL5]: Fakultetens definition av samverkan 
(beslutad 2018-12-11) ska den vara med i detta dokument 
eller i VP? 

Kommenterad [JL6]: Ordet profilområden används på 
olika ställen i dokumentet, men med olika betydelse(?). Se 
nedan under Gotland. 

Kommenterad [JL7]: Dela upp i två periodmål. En som 
handlar om interna samarbeten och en som handlar om extern 
samverkan. 
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Goda initiativ bromsas ibland av de faktiska förutsättningarna för samarbete 
mellan olika institutioner (och fakulteter) inom forskning, undervisning och 
samverkan.  

Exempel på åtgärder under perioden 

Förutom olika initiativ för att facilitera samarbeten behöver förutsättningarna för 
informella möten förbättras. De mer formaliserade plattformarna såsom Upptech 
har varit framgångsrika och erfarenheterna från dessa ska tas tillvara. Förtätningen 
vid Ångströmlaboratoriet som slutförs under 2022 är också ett unikt tillfälle för 
olika initiativ till att underlätta samarbeten i olika former. 

Fakulteten ska utveckla stödformer för horisontella teman med målet att genom-
föra och koordinera fler tvärvetenskapliga projekt. För att underlätta samarbete 
med externa aktörer ska fakulteten verka för att öka antalet industridoktorander 
samt antalet adjungerade professorer och lektorer samt omvänd adjungerade (dvs 
att våra lärare jobbar del av sin tid inom extern organisation). 

Fakulteten ska verka för att meritvärden för samverkan tydliggörs, att lärarnas 
samverkansmeriter dokumenteras och att förutsättningar för initiativ till och 
deltagande i samverkansaktiviteter utvecklas. 

Det är också viktigt att minska de hinder som fortfarande existerar mellan t.ex. 
vetenskapsområden, fakulteter och campusområden. 

Måltal och indikatorer 

(Eventuella måltal för perioden formuleras efter förslag i remissomgången…) 

Indikatorer med koppling till samarbete redovisas i det sista avsnittet nedan. 

 
 

Fokusområde: Att formerna klarläggs för fakultetens 
engagemang vid Campus Gotland  

För närvarande hanteras många ärenden inom fakulteten med koppling till Gotland 
ad hoc. Särskilt viktigt är därför att under perioden lägga fast en långsiktighet och 
tydlighet kring engagemanget vid Campus Gotland, där även finansieringsfrågorna 
klarläggs. 

Periodmål: Frågor av organisatorisk, verksamhetsrelaterad och 
ekonomisk karaktär med koppling till Campus Gotland är lösta  
(Detta mål bidrar till universitetets utvecklingsmål 3, 4, 5 respektive 6 och de 
strategiska prioriteringarna Infrastruktur respektive Stöd och miljö) 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv

Kommenterad [JL8]: Ändra till professionsdoktorand eller 
samverkansdoktorand, eller det vi kommit fram till att det ska 
heta. 

Kommenterad [IS9]: Gör om till ett eget periodmål, dvs 
dela det som finns nu till 2: med skillnad bara på extern 
samverkan och interna samarbeten. Med tillägget (som är bra) 
av samverkansdefinitionen så blir det lite otydligt annars och 
kan tolkas som att vi bara menar externa samarbeten. 
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Fakultetens åtgärder i förhållande till Campus Gotland hanteras i särskild ordning, 
bl.a. utifrån den utredning som genomfördes under 2020. Fakulteten måste också 
förhålla sig till eventuella nya handlingsplaner för Campus Gotland på universitets-
nivå.  

Exempel på åtgärder under perioden 

Det är sannolikt nödvändigt att identifiera och satsa på ett begränsat antal tydliga 
profilområden för att därigenom skapa en tillräckligt stor forskande och under-
visande lärarkår. Detta skulle bidra till att Campus Gotland ses som ett mer attrak-
tivt alternativ för lärare och campusstudenter. 

På Gotland finns goda förutsättningar för att skapa plattformar för teknisk och 
annan utveckling mot framtidens samhälle. Exempel på sådana, för vilka fakul-
tetens engagemang också behöver konkretiseras under perioden, är Blått Centrum, 
den nya tvärvetenskapliga forskarskolan och olika energisatsningar. 

Måltal och indikatorer 

(Eventuella måltal för perioden formuleras efter förslag i remissomgången…) 

Indikatorer med koppling till Campus Gotland redovisas i det sista avsnittet nedan. 
Mål och måltal avseende Campus Gotland behöver till stora delar också tas fram 
universitetsgemensamt. 

 

  

Kommenterad [JL10]: Ordet profilområden används på 
olika ställen i dokumentet, men med olika betydelse(?).  
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Perioden 2025-2027 
En ny fakultetsledning tillträder i juli 2023 och nya mandatperioder för huvuddelen 
av fakultetens kollegiala organ startar 2024. Förutom den årliga uppföljningen av 
mål och indikatorer är det lämpligt att se över och revidera fakultetens Mål och 
strategier våren 2024, inför perioden 2025-2027, och därefter vart tredje år. Mål 
som ännu ej uppnåtts bibehålls eller revideras, uppfyllda eller inaktuella mål tas bort 
och ersätts av nya mål enligt de förutsättningar som då råder.  

Förberedelser för detta arbete kan börja redan under perioden 2022-2024, exempelvis 
genom att nya indikatorer prövas för att få en god uppfattning om då- och nuläge.  

Exempel på fokusområden som (våren 2022) bedöms vara relevanta för perioden 
2025-2027 redovisas nedan. 

Preliminärt fokusområde: Att formerna för internationellt 
samarbete vidareutvecklas i takt med omvärldsförändringen 

Covid-19 har inneburit att förutsättningarna för internationellt samarbete i många 
avseenden förändrats. Hur länge effekterna av detta finns kvar är omöjligt att 
förutspå. Det som att går att hantera på distans har funnit nya och andra samarbets-
vägar, och en återgång till status quo är osannolik. Fysiska utbyten och resor 
kommer att kunna återupptas på allvar inför denna period, men formerna generellt 
för samarbeten kan komma att ta nya och oväntade vägar. 

Preliminärt periodmål: Formerna för internationella samarbeten och 
utbyten vidareutvecklas 

Ett globalt samhälle kräver att fakultetens verksamhet också är globalt orienterad.  
I ett globalt samhälle finns en mångfald av värderingar samt olika geografiska och 
politiska förutsättningar. För att underlätta för studenterna på en global arbets-
marknad är utbyten och internationalisering på hemmaplan betydelsefulla. En 
förutsättning för att till fullo kunna tillvarata internationella medarbetares perspek-
tiv och erfarenheter är att språkbarriärerna reduceras. 

Det är viktigt att fakulteten fortsätter att bygga upp och underhålla samarbeten 
med utländska lärosäten, dels för forsknings- och utbildningssamarbeten men 
också som en del av universitetets och fakultetens outreach-arbete i utvecklings-
länder. 

Behov kan förutses av en ökad flexibilitet för medarbetare när det gäller formerna 
för vistelser vid lärosäten och institut utomlands (sabbaticals med sammanhängande 
vistelser, vistelse t.ex. en vecka per månad, virtuella vistelser, gästprofessurer osv). 

Kommenterad [IS11]: Antingen så borde det stå nu (dvs 
2021) eller som vi tror kommer vara relevant för perioden 
2025-2027. 
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Preliminärt fokusområde: Att utbildningarnas attraktion 
säkerställs och volymanpassningar görs inom utvalda 
områden 

Expansion av våra utbildningar måste föregås av ett tydligt kvalitetsarbete där 
expansionen bygger på erkänd excellens och efterfrågan, vilket hänger samman 
med bl.a. högt söktryck och god genomströmning.  

Med hänsyn till ökad extern konkurrens och nya demografiska förutsättningar kan 
förutses en period med mer av konsolidering av befintlig utbildning. Expansion sker 
främst på avancerad nivå och där det finns god forskningskompetens och tydliga 
samhällsbehov. Strävan ska vara att bibehålla ett högt söktryck för att kunna anta de 
mest motiverade studenterna till våra utbildningar. 

Preliminärt periodmål: Utbildningarna är fortsatt attraktiva och 
efterfrågade och utbildningsvolymerna anpassas till gällande 
förutsättningar 

År 2025 har vi förhoppningsvis nått målet med 1000 betalstudenter och nya utbild-
ningar och kurser kopplade till livslångt lärande finns på plats. Arbetet mot de mål 
som enligt ovan gällt för perioden 2022-2024 har också bidragit till att resurser 
finns på plats och att förutsättningarna är goda för att kunna erbjuda attraktiva 
utbildningar. Att fakultetens utbildningar är attraktiva och efterfrågade kan inte 
bara ses som ett kvitto på dess höga kvalitet utan ger också verksamheten bättre 
förutsättningar för att självständigt utveckla och planera dessa utbildningar.  

Ett högt söktryck ger fakulteten goda argument för ett utökat samhällsansvar 
genom att utbilda fler studenter. En ökad utbildningsvolym kan uppnås genom en 
högre retention. Det är t.ex. viktigt att studenterna inte genom kursuppläggen 
låses in i sin utbildning under det första året, utan att valmöjligheter finns för att 
möjliggöra byte av utbildningsspår. 

 

Preliminärt fokusområde: Att vidareutveckla fakultetens 
profilområden inom forskning 

Inför 2025 har modellen med profilområden prövats under en period, där fakulteten 
samlat framgångsrik forskning inom olika ämnen runt områden med stor samhälls-
relevans och -efterfrågan. Det finns då anledning att utvärdera modellen och över-
väga vilka fortsatta satsningar som bör göras.  
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Preliminärt fokusområde: Att byggandet av långsiktiga 
och ömsesidiga samverkansrelationer med relevanta 
samhällsaktörer fortsatt bär frukt 

Fakulteten ska fortsätta byggandet av samverkansrelationer med relevanta 
samhällsaktörer. Detta omfattar att utveckla partnerskap och samverkansrelationer 
med näringsliv, myndigheter, skola och övrigt samhälle. 

Partnerskap och formaliserade samverkansrelationer skall ha tydliga syften och 
mål där verksamheterna enkelt kan förstå vad dessa innehåller, hur de kan an-
vändas och hur de ska prioriteras. Fakulteten skall också stödja forskare och 
forskargrupper i att initiera, bygga upp och underhålla samverkansrelationer med 
näringsliv och samhälle när sådant behov föreligger. 

 

Perioden 2028-2030 
De yngsta studenter vi får till oss fr.o.m. 2028 är nu (2021) ännu inte tonåringar. 
Nya förväntningar från dessa kan finnas gällande t.ex. utbud, möjligheter till 
individuellt och flexibelt lärande och tillgång till stöd och service från lärosätet. 
Andra kategorier av äldre studenter har också tillkommit med andra typer av behov 
och förväntningar. 

Samtidigt sker det en fortsatt generationsväxling bland våra medarbetare. Så t.ex. 
kommer ca 90 av de 230 professorer som är anställda vid fakulteten 2020 att ha 
uppnått pensionsålder under perioden 2021-2028. Sannolikt har fakultetens interna 
organisation också genomgått förändringar inför denna period. 

Megatrender som är aktuella 2021 och som inför perioden 2028-2030 kommer 
att ha påverkat såväl omvärlden i stort som landskapet för högre utbildning och 
forskning är bl.a. hållbarhetsfrågan. Denna strävan mot ett samhälle som för-
bättrar såväl miljö och välfärd som människors välbefinnande kan få stora följd-
verkningar för vår utbildning och forskning.  

Andra betydelsefulla trender är kopplade till demografi, att befolkningen främst i 
västvärlden blir äldre och mer heterogen, och fortsatt teknisk utveckling. Teknik i 
olika former kopplar t.ex. ihop människor och produkter på nya sätt, samt genererar 
mängder av data och information som kan vara både till nytta och till skada.  

 

”Stenåldern tog inte slut på grund av brist på sten” 

 

Kommenterad [IS12]: Förslag till nytt fokusområde: 
framtidsanalys med mål att bättre förstå framtida studenters 
och samhällets  krav och förväntningar…för att kunna tillsätta 
universitetets framtida ledare och anpassa vår struktur och 
verksamhet. 
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Indikatorer med koppling till universitetets 
och fakultetens mål 
Nedan redovisas ett antal indikatorer som bedöms vara relevanta för att följa 
utvecklingen inom fakulteten också i ett bredare perspektiv. Under 2021-22 tas 
nuläge m.m. fram för dessa indikatorer, och samtidigt görs en uppskattning av 
nyttan av varje indikator och resurs- och tidsåtgång för en eventuell löpande 
uppföljning. En uppföljning av faktisk tidsåtgång och resursbehov för att följa 
utvalda indikatorer kan göras t.ex. i samband med uppdateringen 2024. 

Arbete med uppföljning av föreslagna indikatorer torde i ett flertal fall kunna sam-
ordnas med planeringsavdelningen eller övriga vetenskapsområden då de är av 
intresse att följa upp även utanför fakulteten. 

Valda delar av indikatorernas utveckling ska redovisas i fakultetens årsredovis-
ning, behandlas vid institutionsdialoger och också göras tillgängliga på webbsidor 
m.m. Det rekommenderas att institutionerna vid behov specificerar egna målsätt-
ningar för valda indikatorer. 

Färgmarkerade indikatorer nedan har tydlig koppling till något eller några av de 
periodmål som tidigare beskrivits och kan omformuleras som måltal. 

 

Indikatorer som bedöms kunna följas upp enkelt 

Indikator [koppling 
till UU utvecklings-
mål /prioritering] 

Koppling till fråge-
ställning  

Målsättning 
 
Eventuell vision 

Princip för 
uppföljning 
 

Dåläge och Nuläge 
 
(ska kompletteras!) 

Källa 

Antal studenter (hstk) 
på grundnivå och 
avancerad nivå [1] 

Hur utvecklas utbild-
ningsvolymen? 

Ökar (med bibehållen 
kvalitet), inget kvanti-
tativt mål 

Följs över tid 
(årligen) 
 

2011: 
2014: 
2017: 4 900 
2018: 4 965 
2019: 5 292 
2020: 5 796 

GLIS  

Antal tredjelands-
studenter (hstk) på 
grundnivå och avan-
cerad nivå [1, Int] 

Hur utvecklas utbild-
ningsvolymen? 

1000 år 2025 Följs över tid 
(årligen) 
 

2011: 17 
2014: 102 
2017: 195 
2018: 305 
2019: 460 
2020: 532 

GLIS (avgiftsskyldiga 
studenter) 

Antal studenter på 
forskarnivå [1] 

Hur utvecklas utbild-
ningsvolymen? 

Ökar (med bibehållen 
kvalitet), inget kvanti-
tativt mål. 
 

Antalen fluktuerar 
också av yttre orsaker 

Följs över tid 
(årligen) 
 

2011: 
2014: 
2017: 925 
2018: 907 
2019: 848 
2020: 829 

GLIS (minst 10 % 
aktivitet i utbildning) 

Antal nya program 
med examen på avan-
cerad nivå [1] 

Hur utvecklas utbild-
ningsutbudet? 

Ökar inom områden 
där det finns forsk-
ningskompetens och 
samhällsbehov, inget 
kvantitativt mål 

Följs över tid 
(årligen) 
 

2017: 
2018: 
2019: 
2020: 

Beslut av områdes-
nämnd/rektor 
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Antal ”industridokto-
rander” [3, 6] 

Förstärks yrkeslivs-
anknytningen i utbild-
ning och forskning? 

Minst 10 nyantagna 
per år fr.o.m. 2023 
 
Vision: Andelen ökar 
till 15 % (2020: 6 %) 

Följs över tid 
(årligen) 
 

2011: 
2014: 
2017: 8 antagna 
2018: 5 antagna 
2019: 12 antagna 
2020: 6 antagna 

GLIS, antagna med 
finansieringsform 
FTG eller AUH 

Antal adjungerade 
professorer [3, 6] 

Förstärks yrkeslivs-
anknytningen i utbild-
ning och forskning? 

Minst 10 anställda 
(vid minst 6 institu-
tioner) år 2025 

Följs över tid 
(årligen) 
 

2020: Totalt 6 an-
ställda (vid 3 institu-
tioner)  

GLIS 

Antal adjungerade 
lektorer [3, 6] 

Förstärks yrkeslivs-
anknytningen i utbild-
ning och forskning? 

Minst 5 anställda (vid 
minst 3 institutioner) 
år 2025 

Följs över tid 
(årligen) 
 

2020: Totalt 2 an-
ställda (vid 2 institu-
tioner) 

GLIS 

Nationell andel av 
förstahandsansök-
ningar till civilingen-
jörsutbildningar [1] 

Är fakultetens utbild-
ningar attraktiva och 
efterfrågade? 

Ökar med målet att nå 
10 % år 2025 

Följs över tid + 
avstämning 2025 

HT14: 5,1 % 
HT17: 5,3 % 
HT18: 5,3 % 
HT19: 5,7 % 
HT20: 7,9 % 

UHR 
 

Nationell andel av 
förstahandsansök-
ningar till högskole-
ingenjörsutbildningar 
[1] 

Är fakultetens utbild-
ningar attraktiva och 
efterfrågade? 

Ökar med målet att nå 
X % år 2025 

Följs över tid + 
avstämning 2025 

HT17: 5,1 % 
HT18: 6,6 % 
HT19: 6,8 % 
HT20: 7,0 % 

UHR 
 

Andel av resp. kön i 
forskarutbildning; per 
sektion [1] 

Attraherar vi studen-
ter av olika kön – 
jämställdhetsperspek-
tivet? 

Minst 40 % av 
respektive kön år 
2025; per sektion 

Följs över tid + 
avstämning 2025 

2020: 37 % totalt 
(Sektioner: 27-51 %) 

GLIS (minst 10 % 
aktivitet i utbildning) 

Kursvärderingarnas 
svarsfrekvens [Kva, 
Stö] 

Bidrar studenterna till 
kvalitetsutveckling-
en? 

90 % av kurserna har 
minst 70 % svarsfre-
kvens… (utvecklas) 

Följs över tid 
(årligen) från 2023? 
 

Nyläge fås år 2023 Kommande system 
för kursvärderingar 

Antal excellenta 
lärare [Kom, Kva] 

Har fakultetens ut-
bildningar (förutsätt-
ningar för att uppnå) 
hög kvalitet?  

Minst 7 nya excel-
lenta lärare antas per 
år från 2023 

Följs över tid 
(årligen) 
 

2016: 5 antagna 
2017: 2 antagna 
2018: 6 antagna 
2019: 5 antagna 
2020: 6 antagna 

Beslut i nämnden för 
antagning av excel-
lenta lärare  

Extern finansiering 
från finansiärer som 
stödjer utmanings-
driven forskning [3] 

Ökar finansiering till 
utmaningsdriven och 
behovsmotiverad 
forskning? 

Totalt belopp/år 
ökande över tid 

Följs över tid 
(årligen) 
 

2017: 122,2 mnkr 
2018: 125,1 mnkr 
2019: 141,9 mnkr 
2020: 138,2 mnkr 
(intäkter tot, Teknat) 

GLIS, definiera vilka 
finansiärer som ska 
räknas med (i nuläge: 
Vinnova, Energi-
myndigheten, SSF, 
Formas, Mistra) 

Extern finansiering i 
internationell konkur-
rens [2] 

Ökar förmågan att 
attrahera excellens-
medel i internationell 
konkurrens? 

Totalt belopp/år 
ökande över tid 

Följs över tid 
(årligen) 
 

2017: 53,0 mnkr 
2018: 42,6 mnkr 
2019: 57,6 mnkr 
2020: 51,3 mnkr 
(intäkter tot, Teknat) 

GLIS, definiera vilka 
finansiärer som ska 
räknas med (i nuläge: 
ERC) 

 
Förklaring till ”koppling till UU utvecklingsmål/prioritering”; [x] i vänsterkolumnerna ovan och nedan:  
[1]:  Expandera utbildningen och stärk sambandet mellan utbildning och forskning 

 [2]:  Utveckla forskningsexcellens och stärk förmågan att attrahera prestigefyllda bidrag i internationell konkurrens 
[3]:  Stärk gränsöverskridande och utmaningsdriven forskning 
[4]:  Samordna och kraftsamla universitetets resurser 
[5]:  Utnyttja potentialen vid Campus Gotland 
[6]:  Utveckla samverkan som en integrerad del av utbildning och forskning 
[Kva]:  Kvalitetsarbete  
[Int]:  Internationalisering 
[Inf]:  Infrastruktur 
[Kom]:  Kompetensförsörjning och karriärsystem 
[Stö]:  Stöd och miljö 
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Indikatorer som bedöms kräva viss manuell analys vid uppföljning 

Indikator [koppling 
till UU utvecklings-
mål /prioritering] 

Koppling till fråge-
ställning  

Målsättning 
 
Eventuell vision 

Princip för 
uppföljning 
 

Dåläge och Nuläge 
 
(ska kompletteras!) 

Källa 

Programstudenter 
(nybörjare) i förhål-
lande till utbildnings-
platser [1] 

Är fakultetens utbild-
ningar attraktiva och 
efterfrågade? 

Kvoten bör ligga runt 
1,1 

Följs över tid 
(årligen) 

Kompletteras GLIS/UHR 
Kräver viss manuell 
analys? 

Antal förstahands-
sökande tredjelands-
studenter per program 
[1, Int] 

Är fakultetens utbild-
ningar attraktiva och 
efterfrågade? 

Ökar minst 25 % 
(2025 rel. 2020) 

Följs över tid + 
jämför 2025 rel. 2020 

Kompletteras GLIS/UHR 
Kräver viss manuell 
analys? 

Antal förstahands-
sökande statligt 
anslagsfinansierade 
studenter per program 
[1] 

Är fakultetens utbild-
ningar attraktiva och 
efterfrågade? 

Ökar minst 15 % 
(2025 rel. 2020) 

Följs över tid + 
jämför 2025 rel. 2020 

Kompletteras GLIS/UHR 
Kräver viss manuell 
analys? 

Nationell andel av 
förstahandsansök-
ningar till kandidat-
program? [1] 

Är fakultetens utbild-
ningar attraktiva och 
efterfrågade? 

Ökar med målet att nå 
X % år 2025 

Följs över tid + 
avstämning 2025 

Kompletteras UKÄ 
Kräver viss manuell 
analys? 
 

Nationell andel av 
förstahandsansök-
ningar till master-
program? [1] 

Är fakultetens utbild-
ningar attraktiva och 
efterfrågade? 

Ökar med målet att nå 
X % år 2025 

Följs över tid + 
avstämning 2025 

Kompletteras UKÄ 
Kräver viss manuell 
analys? 
 

Nationell andel av 
doktorandnybörjare 
[1] 

Är fakultetens utbild-
ningar attraktiva och 
efterfrågade? 

Minsta andel 10 % år 
2025  
(för NV+Teknik) 

Följs över tid + 
avstämning 2025 

HT19: 10,6 % (för 
hela UU) 

UKÄ (eftersläpning) 
Kräver viss manuell 
analys? 

Nationellt sökintresse 
till teknikutbildning 
[1] 

Är fakultetens utbild-
ningar attraktiva och 
efterfrågade? 

Uppsala universitet 
minst på fjärde plats 
2025 

Följs över tid + 
avstämning 2025 

Kompletteras UKÄ 
Kräver viss manuell 
analys? 

Nationellt sökintresse 
till naturvetenskaplig 
utbildning [1] 

Är fakultetens utbild-
ningar attraktiva och 
efterfrågade? 

Uppsala universitet 
minst på tredje plats 
2025 

Följs över tid + 
avstämning 2025 

Kompletteras UKÄ 
Kräver viss manuell 
analys? 

Andel av resp. kön 
per utbildnings-
programs förstaårs-
registreringar och att 
denna bibehålls under 
utbildningstiden [1] 

Attraherar vi studen-
ter av olika kön – 
jämställdhetsperspek-
tivet? 

Minst 40 % av 
respektive kön år 
2025 

Följs över tid + 
avstämning 2025 

HT20: 
För program med fler 
än 30 reg: 10 program 
har färre än 40 % 
kvinnor, 7 program 
har färre än 40 % män 
och 6 program upp-
fyller målsättningen 

GLIS 

Nybörjarstudenter på 
grundnivå och avan-
cerad nivå som tar 
examen inom sitt pro-
gram inom två år efter 
ordinarie studietid  
[1, Kva] 

Slutför studenterna 
sin utbildning? 

Andelen ökar Följs över tid 
(årligen) 
 

Kompletteras GLIS 

Resultat av utbild-
ningsutvärderingarna 
[Kva] 

Har fakultetens ut-
bildningar (förutsätt-
ningar för att uppnå) 
hög kvalitet?  

100 % av utbildning-
arna godkända utan 
åtgärder (från 2025?) 

Följs över tid 
(årligen) 
 

Kompletteras Beslut i områdes-
nämnden, kräver viss 
manuell analys 
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Indikatorer som kan kräva mer omfattande manuell analys vid uppföljning 

Indikator [koppling 
till UU utvecklings-
mål /prioritering] 

Koppling till fråge-
ställning  

Målsättning 
 
Eventuell vision 

Princip för 
uppföljning 
 

Nuläge Källa 

Antal utexaminerade 
programstudenter 
som studerat utom-
lands minst tre måna-
der under sin studietid 
vid UU [Int] 

Tillvaratas möjlig-
heterna med inter-
nationella samarbeten 
och utbyten? 

Ökar minst 25 % 
(2025 rel. 2020) 
 
Vision: Minst 50 % av 
studenterna 

Följs över tid + 
jämför 2025 rel. 2020 

2020: 
2023: 
2025: 

Kräver manuell 
analys? 

Antal utexaminerade 
forskarutbildnings-
studenter som stude-
rat utomlands minst 
tre månader under sin 
studietid vid UU 
[Int] 

Tillvaratas möjlig-
heterna med inter-
nationella samarbeten 
och utbyten? 

Ökar minst 25 % 
(2025 rel. 2020) 
 
Vision: Minst 50 % av 
doktoranderna 

Följs över tid + 
jämför 2025 rel. 2020  
 

En aspekt är att en 
stor del av doktoran-
derna har utländsk 
bakgrund… 

2020: 
2023: 
2025: 

Kräver manuell 
analys? 
 

Andel civilingenjörs-
studenter som sam-
läser minst en kurs 
med ett internationellt 
masterprogram, och 
vice versa [1, 6, Int] 

Tillvaratas möjlig-
heterna med inter-
nationalisering på 
hemmaplan? 

Uppgår till 100 % år 
2025 
(berörda kurser förut-
sätts utnyttja student-
bredden för att adres-
sera komplexa mål 
och uppgifter, t.ex. ut-
ländska eller globala 
företeelser) 

Avstämning 2025 
 
Måste bäddas för i 
studieplansrevisioner 
fr.o.m. 2021 

2020: 
2023: 
2025: 

Manuell uppföljning 
2025 för att få nyläge 

Andel program där 
studenterna har möj-
lighet att delta i minst 
en kurs baserad på 
”experter i team”-
metodik [1, 6] 

Tillvaratas möjlig-
heterna med gräns-
överskridande utbild-
ning? 

Uppgår till 50 % år 
2025 

Avstämning 2025 
 
Måste bäddas för i 
studieplansrevisioner 
fr.o.m. 2021 

2020: 
2023: 
2025: 

Manuell uppföljning 
2025 för att få nyläge 

Andel utbildnings-
program med projekt-
kurs med tydlig sam-
hällsanknytning [6] 

Stärks utbytet mellan 
utbildning och olika 
samhällsaktörer (före-
tag, myndigheter 
osv)? 

Uppgår till X % år 
2025 

Avstämning 2025 
(utöver examens-
arbete) 

2020: 
2023: 
2025: 

Manuell uppföljning 
2025 för att få nyläge 

Andel forsknings-
program med årliga 
nivåanpassade semi-
narier för studenter på 
grundnivå [1, Kva] 

Stärks sambandet 
mellan utbildning och 
forskning? 

Uppgår till 50 % år 
2025 

Avstämning 2025 2020: 
2023: 
2025: 

Manuell uppföljning 
2025 för att få nyläge 

Andel forsknings-
program med årliga 
nivåanpassade semi-
narier för studenter på 
avancerad nivå  
[1, Kva] 

Stärks sambandet 
mellan utbildning och 
forskning? 

Uppgår till 90 % år 
2025 

Avstämning 2025 2020: 
2023: 
2025: 

Manuell uppföljning 
2025 för att få nyläge 

Andel utbildnings-
program med inpla-
nerade årliga och 
kullvisa forsknings-
seminarier [1, Kva] 

Stärks sambandet 
mellan utbildning och 
forskning? 

Uppgår till 80 % år 
2025 

Avstämning 2025 2020: 
2023: 
2025: 

Manuell uppföljning 
2025 för att få nyläge 

Andel utbildnings-
program med kurs(er) 
som använder univer-
sitetets gemensamma 
infrastruktur i utbild-
ningen [1, Inf] 

Stärks sambandet 
mellan utbildning och 
forskning? 

Uppgår till 50 % år 
2025 

Avstämning 2025 2020: 
2023: 
2025: 

Manuell uppföljning 
2025 för att få nyläge 

Andel publikationer 
med externa medför-
fattare utanför aka-
demi [3, 6] 

Förstärks yrkeslivs-
anknytningen i utbild-
ning och forskning? 

”Ökande”  2020: 
2023: 
2025: 

Oklart om det enkelt 
går att följa upp 
denna indikator som 
den formuleras? 

Borttaget: beräknings
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Andel studenter på 
forskarnivå med digi-
tal individuell studie-
plan [Kva] 

Utnyttjas digitali-
seringens möjlig-
heter? 

Uppgår till 100 % år 
2025 

Avstämning 2025 2023: 
2025: 

Manuell uppföljning 
2023 resp. 2025 för 
att få nyläge 

Tillgång till själv-
studieplatser och 
studiesociala ytor 
[Kva, Inf, Stö] 

Erbjuder fakulteten en 
bra studiemiljö för 
studenterna?  

80 % av studenterna 
”positiva” (utveckla 
målet) 2025 

Beskrivande/kvanti-
tativ indikator – följs 
per campusområde? 

2023: 
2025: 

Följs upp med enkäter 
2023, 2025 osv. för 
att få nyläge 

Tillgång till studie- 
och karriärvägledning 
för studenter [Kva, 
Stö] 

Erbjuder fakulteten en 
bra studiemiljö för 
studenterna? 

80 % av studenterna 
”positiva” (utveckla 
målet) 2025 

Beskrivande/kvanti-
tativ indikator – följs 
per utbildningspro-
gram? 

2023: 
2025: 

Följs upp med enkäter 
2023, 2025 osv. för 
att få nyläge 

Sjukskrivningar pga 
negativ stress [1] 

Erbjuder fakulteten en 
bra studiemiljö för 
studenterna? 

Antalet doktorander 
sjukskrivna pga nega-
tiv stress minskar 
Vision: Noll 

Går detta att följa upp 
(sjukskrivningsorsak, 
individ, GDPR osv)? 

2020: 
2023: 
2025: 

Manuell uppföljning 
för att få nyläge 

 

Andra indikatorer som kan övervägas (exempel) 

• Antal kurser (per institution) inom livslångt lärande. 
• Andel/antal utbildningar eller kurser kopplade till livslångt lärande. 
• Tidsåtgång för att rekrytera medarbetare till olika typer av tjänster. 
• Antal forskningsaktiviteter eller -ansökningar kopplade till horisontella teman. 
• Antal forskare anställda med stöd av Marie Skłodowska Curie Actions (motsv.) 
• Antal doktorander anställda med stöd av Marie Skłodowska Curie Actions (motsv.) 
• Andel av fakultetens lärare som undervisat på annat lärosäte, fysiskt eller 

virtuellt (definiera undervisningsomfånget). 
• Andel/antal forskningsinfrastrukturer som används i minst en projektkurs för 

studenter på grundnivå eller avancerad nivå. 
• Antal genomförda interna sabbaticals från/till Campus Gotland. 
• Antal genomförda studentutbyten mellan Uppsala och Gotland. 
• Andel sektioner med ämnesdidaktisk utbildning på forskarnivå (doktorander 

eller doktorandkurser). 
• Exempel på sätt att följa upp hur studenterna bidrar till utbildningens kvalitet 

(löpande kurssamråd, halvtidsuppföljningar etc.). 
• Andel av undervisande personal som deltar i pedagogiska utvecklingsaktiviteter 

(TUR-seminarier etc.). 
• Andel utländska anställda resp. studenter som deltagit i svenskundervisning. 
• Andel utbildningsprogram med lärandemål gällande stora datamängder. 
• … 
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