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Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten samverkansberedning

PROTOKOLL
2020-11-09

TEKNAT 2020/181

Tid: Måndag den 9 november kl 13.15-16
Plats Zoom

Närvarande ledamöter
Marcus Lindahl prodekan för samverkan
Joelle Ruegg biologiska sektionen
Jordi-Lluis Figueras matematiska institutionen
Ida-Maria Sintorn institutionen för informationsteknologi
Ernesto Guitiérrez UU Innovation
Fredrik Jonasson studentrepresentant
Máté Erdélyi kemiska sektionen
Carla Puglia fysiska sektionen
Klas Hjort tekniska sektionen

Adjungerade
Mikael Jonsson Upptech
Lina-Mtwana Nordlund geovetenskapliga sektionen
Jana Gruttner doktorandrepresentant

 Frånvarande ledamöter
Steffi Burchardt geovetenskapliga sektionen
Greger Thornell utbildningsberedningens representant
Christian Dahlmann extern ledamot, Uppsala kommun

Övriga närvarande
Johanna Lundmark sekreterare, kansliet för teknik och
naturvetenskap
Lena Strålsjö kansliet för teknik och naturvetenskap

Ärende-
nummer Ärende Föredragande

§ 1 Justeringsperson
Beslut: att utse Klas Hjort

Föredragande:
Prodekan för samverkan

§ 2 Adjungeringar
Beslut:

Föredragande:
 Prodekan för samverkan
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande

- att adjungera Mikael Jonsson och Lina Mtwana Nordlund
med närvaro och yttranderätt.

§ 3 Meritvärde för samverkan
 Information från Vinnovaprojektet meritvärde för samverkan.

Inom ramen för projektet undersöks olika aspekter av
samverkansmeriter och samverkansskicklighet som:

· Hur formuleras samverkansmeriter och
samverkansskicklighet i lärosätenas styrande dokument?

· Hur beskrivs samverkansskicklighet vid rekrytering och
befordran?

· Hur värderas och bedöms samverkansmeriter och
samverkansskicklighet?

Föredragande:
 Prodekan för samverkan

§ 4 MIRAI 2.0
MIRAI 2.0 är ett svensk-japanskt samarbete som Uppsala

universitet tillsammans med 18 andra universitet deltar i.
Tidigare finansierat av STINT. MIRAI 2.0 koordineras från
Göteborgs universitet. Konceptet ska utvecklas under de
kommande två åren inom bl.a. forskningssamarbete, mobilitet,
förståelse för kulturella skillnader m.m. Teman inom områdena
Åldrande, materialvetenskap, hållbarhet, innovation och
entreprenörskap samt AI.

Forskare kan delta vid seminarier och workshoppar för att utveckla
forskningssamarbete inom MIRAI, samt söka såddfinansiering,
doktorander kan delta i doktorandkurser.

Föredragande:
Peter Lindblad och
Miriam Tardell

§ 5 Partnerskap med NCC
Diskussioner pågår just nu om att omarbeta överenskommelsen

mellan Uppsala universitet och NCC till ett strategiskt
partnerskap som tillgodoser båda parternas behov genom
konkreta samarbeten inom utbildning och forskning.

Det föreligger ett förslag från Uppsala universitet Innovation att
utse teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden till
värdområde för partnerskapet.

 Beslut:
- att föreslå fakultetsnämnden att föreslå rektor att teknisk-

naturvetenskapliga fakultetsnämnden är värdområde för ett
partnerskap med NCC.

UFV 2016/931
Föredragande:
 Jenny Nordqvist

§ 6 Uppsala universitet innovations verksamhet

Inför dialog mellan fakultetsledning och UUI har
samverkansberedningen fått möjlighet att komma med inspel.
Synpunkter från samverkansberedningen diskuterades.

Föredragande: prodekan
för samverkan

§ 7 Partnerskap och övriga samarbeten Föredragande: prodekan
för samverkan

https://k3-projekten.se/project/mersam/
https://www.mirai.nu/
https://www.mirai.nu/
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Ärende-
nummer Ärende Föredragande

Information om de samtal som pågår med olika organisationer,
exempelvis Hitachi ABB Power Grids, Heidelberg (Cementa),
Ericsson.

§ 8 Kommunikationsarbete
Beslut:
- att föreslå fakultetsnämnden att fastställa

Kommunikationsarbete 2021 enligt bifogat förslag.

TEKNAT 2020/218
Föredragande: Johanna
Lundmark

Mål och strategier
Fakultetens beredningar har fått möjlighet att komplettera
underlaget till fakultetens mål och strategier och lämna förslag till
prioriteringar.

Beslut:
- att utse en arbetsgrupp bestående av Joelle Ruegg, Klas Hjort,

Ida-Maria, Marcus Lindahl och Fredrik Jonasson.
- att arbetsgruppen får i uppdrag att avge

samverkansberedningens yttrande senast den 22 december efter
hörande med samverkansberedningens ledamöter.

Föredragande: prodekan
för samverkan

§ 9 Samverkansaktiviteter inom sektionerna

Information.

§ 10 Mötestider för vårterminen
26-27/1 (preliminärt lunch till lunchinternat)
30/3, kl 13.15-16
18/5, kl 13.15-16

§ 11 Övriga frågor
- Innovation som drivkraft – från forskning till nytta (SOU

2020:59). Sammanfattning finns på 12 sidor. (länk till
webbsida)

- Tokyo Tech – öppen breakoutsession för nya samarbeten
att föreslå fakultetsnämnden att/rektor/.?… <enligt bilaga>

< Dnr>
Föredragande:
< Förnamn Efternamn>

Vid protokollet

Johanna Lundmark

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/10/sou-202059/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/10/sou-202059/
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Justeras

 Marcus Lindahl Klas Hjort
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Inledning
Den 1 januari 2020 uppdaterades Uppsala universitets mål och strategier1 som beskriver
universitetets riktning och ambitioner för att uppnå universitetets uppgift; att vinna och förmedla
kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld.

Mål och strategier för Uppsala universitet innehåller sex utvecklingsmål och fem strategiska
prioriteringar för hela universitetet. Konkretiseringen av målen och utformningen av strategierna för
att nå dessa är ålagda vetenskapsområdena, fakulteterna och institutionerna.

För enheten för kommunikation och skolsamverkan (enheten) är de utvecklingsmål och strategiska
prioriteringar som rör kommunikation, samverkan och stöd av störst vikt.

”Samverkan är ett medel för att den akademiska kunskapsbasen ska få genomslag och komma till
nytta i samhället, och inspirerar samtidigt utbildningens och forskningens förnyelse. Samverkan med
det omgivande samhället, lokalt, nationellt och internationellt är en självklart och integrerad del av
utbildningen och forskningen”.2

Enheten tillhör kansliet för teknik och naturvetenskap (kansliet). Kansliets mål och strategier ska
uppdateras under 2021. De mål och strategier som presenteras nedan härrör från de mål och
strategier som togs fram 2015.

Det övergripande målet för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten  är: ”Vi ska gemensamt, i
samverkan med det omgivande samhället, ytterligare stärka verksamheten vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten. Studenter, lärare och forskare från hela världen ska söka sig hit.
Fakultetens studenter, personal och alumner ska känna stolthet över att vara en del av Uppsala
universitet.”3

Kansliets övergripande strategi för att nå detta är att verka för att olika verksamheters behov styr
utvecklingen av stödfunktionerna så att forskning, utbildning och samverkan stöds på bästa sätt.3

Enhetens övergripande strategi är att vara tillgängliga, professionella, serviceinriktade, rättssäkra
och kommunikativa/informativa. Vi lyssnar och utvecklar vår kommunikation och vi arbetar med att
marknadsföra vår kompetens och vårt stöd till fakulteten, dess institutioner och medarbetare.

Detta dokument beskriver enhetens kommunikativa fokusområden för 2021 samt löpande
kommunikationsarbete utifrån fakultetens mål och strategier.

Kommunikativa fokusområden 2021
Teknik, naturvetenskap och matematik är av central betydelse för samhällsutvecklingen och är
grundläggande för samhällets satsningar på universiteten, som i gengäld bidrar med ny kunskap och
bildande individer.

En del av visionen för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är att fakulteten i stort ska vara en
attraktiv partner för samverkan med företag, organisationer, samhälle och lärosäten i Sverige och
internationellt.

1 https://mp.uu.se/web/nyheter/-/klart-med-mal-och-strategier-for-uppsala-universitet
2 Mål och strategier för Uppsala universitet. UFV 2018/641 sidan 5
3 Mål och strategier för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, TEKNAT 2015/6

https://mp.uu.se/web/nyheter/-/klart-med-mal-och-strategier-for-uppsala-universitet
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För att uppnå detta ska följande kommunikativa fokusområden för 2021 vara i fokus:
Kommunikationsstrategi för naturvetenskap, Synlighet av teknik, samt Forskningskommunikation
riktat mot grundskolan.

Kommunikationsstrategi för naturvetenskap
För att ytterligare tydliggöra naturvetenskapens betydelse för samhället och dess framstående
ställning vid Uppsala universitet ska en kommunikationsstrategi tas fram. Strategin ska identifiera
och tydliggöra målgrupper och kommunikations- och samverkansbehov för naturvetenskap, samt
utgöra grund för ett förslag till långsiktig kommunikationsplan.

Synlighet av teknik
Fakulteten satsar särskilt på att profilera teknik vid Uppsala universitet. Den primära målgruppen är
näringsliv, myndigheter och finansiärer, men även studenter och presumtiva studenter är viktiga
målgrupper. Satsningen koordineras genom fakultetens tekniksatsning: Upptech. Det kommunikativa
fokusmålet adresserar ett flertal av universitetets och fakultetens mål:

· Synligheten av Uppsala universitets teknik ska öka och samverkan med det omgivande
samhället ska öka. Detta ska bidra till att Uppsala universitet bli en attraktivare
studiedestination och arbetsgivare.

· Teknik ska synliggöras med syftet att bredda rekryteringen till fakultetens utbildningar.

· Kommunikationsarbetet ska lyfta fram Uppsala universitets styrkor och tydliggöra
forskningens och utbildningens betydelse för att lösa samhällets framtida utmaningar och
bidra positivt till samhällets fortsatta utveckling. Universitetets teknikforskning, utbildning
och utveckling utgör en naturlig del i detta arbete. Detta ska bidra till att stärka studenternas
stolthet kopplat till teknik och Uppsala universitet. Studenter ska känna tillhörighet och vilja
bidra till universitetets verksamhet och få verktyg för att bli bra ambassadörer för
universitetet.

Forskningskommunikation riktat mot grundskolan
I två decennier har utställningen Augusta Ångström genom sina montrar demonstrerat såväl
fysikaliska grundprinciper, som exempel på aktuell forskning på Ångströmlaboratoriet. Montrarna
har använts vid studiebesök från skolor och allmänhet, på SciFest och event, och även för
lättillgängliga forskningsexempel vid nationella och internationella besök.

För att fortsatt kommunicera fakultetens forskning för företrädesvis mellanstadiet ser vi över hur
detta ska göras i framtiden. Tanken är att ha ett uppdaterat besökskoncept till dess att nya Ångström
invigs. Satsningen kommer att involvera institutioner och muséer. Måluppfyllelsen berör såväl
institutionerna som universitetets och fakultetens mål:

· Institutioner och forskare får möjlighet att synliggöra sin forskning

· Genom att synliggöra forskning och teknik på ett sätt som engagerar såväl skolelever som
samhällsaktörer och internationella besökare bidrar vi till att bredda rekryteringen till
fakultetens utbildningar och gör Uppsala universitet till en attraktivare arbetsgivare och
partner

· Genom samverkan med fakultetens studenter, doktorander och lärarprogrammen, i form av
guidningar i utställningen, tar vi ökat ansvar för lärarutbildningen och vårdar relationen med
våra studenter, samt bidrar till tredje uppgiften
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· En välfungerande utställning kan tydliggöra forskningens och utbildningens betydelse för att
lösa samhällets framtida utmaningar och bidra positivt till samhällets fortsatta utveckling.

Löpande kommunikationsarbete utifrån fakultetens
mål och strategier

1. Fakultetens mål: Studenter, lärare och forskare från hela världen ska söka sig hit

Fakultetens strategi: Fakulteten ska verka för tydliga och attraktiva karriärvägar och ge människor
oberoende av kön lika goda förutsättningar för akademisk karriär.

Kansliet satsar på att tydliggöra och ge ökat utrymme för arbetslivsanknytningen i information om
utbildningar och eftersträvar en jämn könsfördelning. Programinformationen på web och i tryck ses
över utifrån ett genusperspektiv.

Fakultetens strategi: Fakulteten ska verka för fortsatt och utökad samverkan med industri och övrigt
näringsliv, nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Kansliet synliggör forskning och utbildning i samarbete med kommunikationsavdelningen centralt
genom framförallt fakultetens nyhetsbrev, press, webb och sociala medier. Kansliet stöttar
institutioner och forskare som önskar synliggöra eller berätta om sin forskning (genom exempelvis
webb, tryckt material, event, kommunikationsplaner, rådgivning m.m.). Kansliet arbetar med att
bibehålla kontakter med fakultetens alumner, nationellt som internationellt, som är en naturlig
brygga mellan universitetet och det omgivande samhället.

2. Fakultetens mål: Fakultetens studenter, personal och alumner ska känna stolthet
över att vara en del av Uppsala universitet.

Fakultetens strategi: Fakulteten ska verka för ökad synlighet av dess utbildning och forskning och
sprida goda exempel och resultat internt och externt.

Kansliet sprider goda exempel internt och goda prestationer uppmärksammas internt. Relationer med
studenter, personal och alumner vårdas och ceremonier utnyttjas för att bygga stolthet. Genom
fakultetens nyhetsbrev sprids aktuell forskning och utbildning internt.

Världsledande forskning
Fakultetens doktorander, forskare, lärare och alumner ska vara attraktiva på en internationell
arbetsmarknad och kunna konkurrera om positioner även på andra prestigefyllda lärosäten.

3. Fakultetens mål: Fakulteten ska stärka sin position internationellt

Fakultetens strategi: Fakulteten ska uppmuntra och gynna tvärvetenskaplig forskning och stärka
kopplingen mellan empirisk och teoretisk verksamhet.

Kansliet stöttar forskare med kommunikationsmaterial (webb- och bildmaterial) och
kommunikationsplaner för att information om de nya områdena snabbt vidareförmedlas.
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Förstklassig utbildning

4. Fakultetens mål:

- Alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och
generella färdigheter.

- Utexaminerade ingenjörsstudenter ska kännetecknas av en hög grad av
ingenjörsmässighet och professionalitet samt att ett naturvetenskapligt
förhållningssätt ska betonas i berörda utbildningar.

Fakultetens strategi: Information om utbildningarna utvecklas och samordnas för att nå strategiska
målgrupper och fakulteten ökar sin synlighet i nationella och internationella sammanhang.

Kansliet satsar på en samordnad utbildningsinformation och utvecklar webbinnehåll för att nå
strategiska målgrupper. Kansliet synliggör utbildningarna i samarbete med
kommunikationsavdelningen, samt stöttar institutioner och program i arbetet med att öka antalet
internationella studenter.

Fakultetens strategi: Breddad rekrytering främjas

Elevernas studieinriktning avgörs ofta vid en tidig ålder och är avgörande för deras framtida
högskoleutbildning. För att bredda rekryteringen behöver elever från en tidig ålder förstå att
naturvetenskap och teknik är givande och kan vara något för alla, oavsett kön, förutsättningar och
bakgrund. Kansliet har därför en omfattande verksamhet för samverkan med skolan och dess elever
från en tidig ålder.

Fakultetens strategi: Arbetslivsanknytningen av våra utbildningar ges ökad synlighet.

Kansliet satsar på att tydliggöra och ge ökat utrymme för arbetslivsanknytningen i information om
utbildningarna. Alumner lyfts i utbildningsinformationen för att tydliggöra karriärvägar och skapa ett
bra underlag för presumtiva studenter som ska välja utbildning.

Fakultetens strategi: Fakulteten tar ökat ansvar för lärarutbildningen inom de teknisk-
naturvetenskapliga ämnesområdena i dialog med övriga fakulteter.

I rekryteringsmaterial och i aktiviteter riktade mot skolan synliggörs lärarutbildningen.

Så uppnår vi excellens och samhällsnytta
Samverkan med det omgivande samhället har en lång tradition inom fakulteten och är till ömsesidig
nytta. Samverkan innefattar många kontaktytor mellan akademin och andra delar av samhället som
skolområdet, industri, myndigheter och olika media. Uppdraget är centralt för att synliggöra
pågående forskning, utbildning och samverkan inom dessa områden och utgör därmed en grund för
rekrytering av studenter och lärare.

5. Fakultetens mål: Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera
alla delar av universitetet och bidra både till samhällets utveckling och till
fakultetens vitalitet.

Fakultetens strategi: Fakulteten ska verka för att dess forskare samverkan med det omgivande
samhället för att sprida kunskap, skapa intresse, sprida ett vetenskapligt förhållningssätt och vidga
vyer hos människor utanför universitetet.
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Öppenhet, förtroende och delaktighet är fakultetens ledord. Kansliet har därför en omfattande
verksamhet där allmänheten och skolan kan ta del av forskning och utbildning på olika sätt.
Skolsamverkan utvecklas i takt med att behoven i skolan förändras.

Fakultetens strategi: Fakulteten ska vidareutveckla sina relationer med alumner, hedersdoktorer
och andra personer knutna till fakulteten.

Kansliet arbetar med att uppmärksamma dessa målgrupper genom event, ceremonier och nyhetsbrev.

Fakultetens strategi: Fakulteten ska tillsammans med andra samhällsaktörer och lärosäten verka för
att människor oberoende av kön och från olika social- och kulturell bakgrund väljer
universitetsstudier i teknik och naturvetenskap.

Se breddad rekrytering under mål 4.

Fakultetens strategi: Verksamhet som relaterar till hållbar utveckling ska ges ökad synlighet och
interaktion med omvärlden.

Kansliet arbetar särskilt för att lyfta verksamheten som relaterar till hållbar utveckling i relevanta
sammanhang.

Fakultetens strategi: Fakultetens webbnärvaro tillmäts stor betydelse och ska kontinuerligt utvecklas
till form och innehåll.

Fakultetens webbplatser är fortsatt samordnade till form och struktur där fokus ligger på
innehållsutveckling.

1. Fakultetens mål: Stödfunktioner och infrastruktur ska vara mot verksamhetens
behov och externa förutsättningar

Fakultetens strategi: Fakulteten ska verka för att olika verksamheters behov styr utvecklingen av
stödfunktionerna så att forskning, utbildning och samverkan stöds på bästa sätt.

Kansliet stöttar forskning med kommunikationsplaner och strategier för att synliggöra
forskningsresultat. Kansliet arbetar med att möjliggöra för externa aktörer att besöka och ta del av
aktuell forskning vid fakulteten och möjliggöra dialog mellan parterna.
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