


Almedalen summering

• Totalt 32 seminarier samt välbesökta morgonsoffor varje 

morgon

• Enormt intresse för seminariet om rasism

• Östersjöveckan med tema säkerhet i Östersjöregionen

• EIT Health diskuterade förutsättningarna för innovation



Terminsstart!

• Tre reccemottagningar

• 9070 nyantagna studenter

• Mottagning tillsammans med kommunen i Uppsala

• Uppskattad mottagning på Arlanda av internationella 

studenter



Mål och strategier

… att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en 

bättre värld genom …

• världsledande forskning

• förstklassig utbildning

• samhällsnytta



Strategiska prioriteringar 

• Kvalitetsarbete 

• Kompetensförsörjning 

• Internationalisering 

• Infrastruktur 

• Uppsala universitet, större synlighet och tydligare universitetsröst på 
flera arenor 

• Brett grepp på samverkansfrågorna 

Metafrågor 

• Omtag i autonomifrågan 

• Konstitution, reviderad arbetsordning 

• Bredda den universitetsövergripande akademiska ledningen 

• Forsknings- och utbildningsstrategier 



Ledningsinternat och kick off i 

augusti

• Kick – off för läsåret 2015-16

• Omvärldsanalys

• Knäcka vissa frågor

• Sätta agendan för RLR 2015-16

• Fortsätta utveckla ledningsrådets roll och vårt eget 

ledarskap

• Välkomna nya ledamöter och lära känna varandra bättre



Vad uppnådde vi på internatet?
• Samsyn kring ramarna för Campus Gotland

• Veta hur vi hanterar medel för senare fördelning 

• Process för hur vi går vidare med meritering/karriär

• Börjat reflektera över vår resursfördelningsmodell

• Bearbetat UU’s inspel till proppen

• De mest centrala frågorna för ledningsrådets arbete har 

identifierats

• Samsynen kring ledningsrådets roll och arbetssätt har 

vidareutvecklats



Utredning avseende karriärvägar 

och meriteringsanställningar 

Leds av Mats Larhed

• att ta fram kriterier för användning av de medel 

konsistoriet avsatt för särskilda satsningar på 

meriteringsanställningar under 2016 

• att ge förslag på hur ett tydligare ”tenure track”-system 

kan utformas 

• att ge förslag på incitament för att öka antalet 

meriteringsanställningar 

• att identifiera behov av revidering av universitetets 

anställningsordning 



Utvärdering Campus Gotland HT15

• Lars Haikola och Lars Burstedt

– Mål och strategier för Campus Gotland 2013-2016.

– Analysera över huruvida den organisation som valts för Campus 

Gotland är den organisering av verksamheten som både ur ett 

kvalitets- och ett effektivitetsperspektiv bäst stödjer det fortsatta 

utvecklingsarbetet 

– analysera vilka resultat som uppnåtts genom rektors fördelning 

av strategiska utvecklingsmedel för verksamheten vid Campus 

Gotland 



Haikolas utredning menar att:

• studenters efterfrågan är bästa grunden utbildningsutbudet 

• studenterna är med och skapar sin egen arbetsmarknad

• enskilda studenter har ansvar för att planera sin egen framtid 

• dimensioneringen behöver justeras för arbetsmarknadens behov 

– arenor behövs för samverkan med såväl arbetsliv som andra 

lärosäten om dimensionering av högskolans utbildning. 

• hinder som identifierats beträffande vård- och lärarutbildningar 

måste upplösas gemensamt 

• lärosätena inte ytterligare bör minska utbudet av fristående kurser 



Haikolas utredning menar att:

• lärosätena bör värna utbudet av fristående kurser 

• fortbildning och vidareutbildning bör göras tydligare i 
lärosätenas strategiska utbildningsplanering 

• regeringen senast 2020 ska ha fulla ansvaret för att 
utfärda examina efter fullgjorda fordringar för examen 

• lärosätet inte bör få utfärda två examina som grundar sig 
på samma studiemeriter 

• regeringen utreder tolkning av högskolelagens krav på 
forskningsanknytning – krävs för att bedöma om vissa 
högskoleutbildningar  bör ges inom andra 
utbildningsformer 



UU:s hantering av Haikolas utredning

Remissgrupp tar fram ett förslag till remissvar till 

rektorssammanträdet den 3 november



QS-ranking 2015/16

Analys 



UU:s utveckling i QS ranking 

2004-2015

71

63

75

62

83 81 79 81

102

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UU

UU



UU förlorar 21 placeringar jämfört 

med 2014/15
• Förändring av metod för citeringsindikatorn största 

orsaken, dock spelar även sjunkande andel 

internationella anställda in

• QS ranking består av sex indikatorer:

Indikator

Academic
Reputation

Employer
Reputation

Citations per 
Faculty Faculty Student

International 
Faculty

International 
Students Totalt

Beskrivning

Enkät, rykte 
bland 

akademiker

Enkät, rykte 
bland 

arbetsgivare

Citeringar per 
anställda

(forskare och
lärare)

Studenter per 
anställda

(forskare och
lärare)

Proportion 
anställda med 

utländsk
bakgrund

Proportion 
studenter med

utländsk bakgrund

Värde 40% 10% 20% 20% 5% 5% 100%

Placering 2015 85 183 193 342 401+ 156 102

Förändring i 

placeringar jmf 

med 2014 -10 +23 -140 +>50 ->50 +24 -21 



Ny metod för citeringar per 

anställda

• Citeringar per forskare delas upp i följande områden (siffran 
inom parentes anger andelen av den totala summan av 
samtliga citeringar i Scopus)

– Arts & Humanities (1 %)

– Engineering & Technology (17 %)

– Life Sciences & Medicine (49  %)

– Natural Sciences (27 %)

– Social Sciences & Management (6 %)

• Tidigare har varje områdes citeringar vägt lika tungt men 
eftersom citeringarna är betydligt fler inom Life Sciences & 
Medicine än inom de andra områdena har QS beslutat att 
vikta så att varje område bidrar med 20 % vardera till den 
totala värdet på indikatorn



Breda universitet förlorare

• Innebörden av denna förändring är att breda universitet 
med relativ stor andel Medicine & Life Science förlorar 
medan specialiserade universitet inom teknik och 
naturvetenskap vinner  

• Exempel:
– KTH, +18 placeringar till 92

– Chalmers, +43 placeringar till 132

– Delft University of Tech, +22 placeringar till 64

– Karlsruhe Inst of Tech, +34 placeringar till 93

– Uppsala Univ, - 21 placeringar till 102

– Göteborgs univ - 41 placeringar till 247

– Univ of Helsinki, - 29 placeringar till 96

– Univ of Oslo, - 34 till 135



USA resan

• University of Minnesota, Minneapolis

• Gustavus Adolphus

• Dartmouth

• Washington

• Alumnevent, fundraising, utbyte, internationalisering, 

forskningsfinansiärer, innovation och nyttiggörande



Internationellt andra resor

• SACF – Shanghai och Singapore under hösten

• Japan – prorektor

• Korea OECD konferens

• U4 möte i Uppsala 

• SANORD - Namibia



Budgetproppen 16

Utbildning 

Fler i högskolan / utbyggnad av vissa utbildningar (UU 

+36,5 mnkr)

Kompletterande utbildningar 

personer med utländsk examen

pedagogisk utbildning och vidareutbildning ej 

behöriga lärare



BP 16 Utbildning 

Kvalitetssatning 2016-18 höjda prislappar HSJT samt VFU

(+23,3 mnkr)

UU uppdrag nationell samordnare:  Utbildning Hållbar 

utveckling

Totalt takbelopp UU + 89 958 tkr (i jmfr med 2014 dec 

beslut) 



BP 16 Forskning

Omfördelning av medel som aviserades i FP 

100 milj fördelas till högskolor (minst 5 milj)

90 milj till nya universitet

100 milj fördelas på övriga

konstnärliga högskolor minst 1 milj

Totalt 24.7milj kr för Uppsala istället för beräknade 38 milj kr

Ökad PLO

utfall totalt forskning  + 1 314 t kr



BP 16 Forskning

Inrättande av nationellt forskningsprogram om rasism, 20 

miljoner from 2016

Verifiering (förinkubation) inom Life Science, till 

innovationskontoren12 milj 2016

Proof of concept VR 14 miljoner 2016



Hett i medierna

• En natts sömnbrist ändrar DNA:t i dina vävnader 

(Benedict)

• Livets träd är en buske. (Ellegren)

• Emaljen uppstod i huden och nådde tänderna långt 

senare (P. Ahlberg)

• Cancersjuka barn vill veta sanningen. (Li Jalmsell)

• Uppsalaforskare sommarpratade i P1 (Maria Strömme)



Den Goda Staden

• Har dragit igång med stadsvandring, seminarier och 

aktiviteter för ungdomar.

• Repetitionerna i full gång för West Side Story. 

• Biljetter säljs!  



På gång …

• Uppsala universitet koordinerar projekt för 

kapacitetsuppbyggnad i Sydafrika

• Sara Danius fick årets Disapris

• Gotlands speldesignstudenter skördar priser och 

prisnomineringar

• Niklas Zennström Årets Alumn

• Unga rymdforskaren Karin Lind får Sofja

Kovalevskajapriset. 1.6 miljoner euro på Max Planck

• Forskarpodd och nytt nyhetsbrev på svenska och 

engelska



På gång…..

• Innovationspriset Hjärnäpplet till Lars Wallentin och 

Stefan James, UCR 

• Ny rapport: det ljusnar på studentbostadsmarknaden

• Universitetet bygger: Segerstedthuset, Humanistiska 

teatern, Rudbecklaboratoriet. Ångström etapp 3 och 

besökspaviljong i Linnéträdgården på gång.



På gång

• Koff16/17

• Akademiska hus 6,5 miljarder

• Internationalisering – nationellt program?

• Inspel till proppen

• Delrapport ledningsutredning

• Hantering av budgetproppen

• Nya i förvaltningsledningen



UU INNOVATION

”Uppsala högar är bara toppen på ett isberg…” 
(John Ljungkvist, Inst. för arkeologi och antik historia)

• Forskningsprojektet i Gamla Uppsala har lett till 
banbrytande forskningsresultat med stor 
nationell och internationell spridning.

• Utgör en stark kompetens- och praktikmiljö för 
studenter.

• Digitala metoder tillgängliggör kunskap, exempel: 
pilot till en mobilapp som ger besökare möjlighet 
att i 3D uppleva Gamla Uppsala.

• Nationell pilot för destinationsutveckling i 
samverkan: Uppsala kommun, Regionförbundet 
Uppsala län och Landstinget i Uppsala län.

• Arkeologerna får stöd av UU Innovation med 
affärsutveckling av mobilapp samt samverkan 
med de regionala aktörerna.

Levande historia ökar 

Uppsalas attraktionskraft

Stort medialt intresse

I augusti filmades i Gamla

Uppsala för en kommande 

dokumentär på History 

Channel.



Arocell AB

• Listat på Aktietorget

• Utnämnt till ett av de mest 

innovativa företagen inom 

EU

• EU-kommissionen stöd för 

sitt test om solida tumörer 

(exempelvis bröstcancer, 

tarmcancer och 

prostatacancer). 

IMINT AB 

• Bildbehandlingsteknik som 

stabiliserar videofilmning i 

mobiltelefoner har väckt ett 

mycket stort intresse från 

flera telefontillverkare

• Bolaget förbereds för en 

notering på Aktietorget som 

beräknas ske kring 

årsskiftet.

UU Holding AB

2 av våra 45 portfoliobolag
HOLDING AB


