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Mål och stategier för institutionen för 
informationsteknologi, Uppsala universitet. 
 
 
Detta dokument utgår från Uppsala universitets mål och strategier. Avsikten är att ange hur vi 
bäst anser oss kunna bidra till måluppfyllelse inom våra ämnesområden. Dokumentet är 
fastställt av institutionsstyrelsen 041209. 
 
En bärande tanke bakom dokumentet är att åstadkomma en gemensam bas för hur vi vill 
utveckla verksamheterna inom institutionen. Det ska vara vägledande vid utformning av 
utvecklingsplaner och handlingsplaner inom institutionen. 
 
Dokumentet är organiserat efter universitetets tre verksamhetsområden. Det finns också en 
rad grundförutsättningar för att verksamheten ska kunna drivas på ett framgångsrikt sätt, vilka 
här benämns centrala faktorer. 
 
Målen och strategierna är angivna utan inbördes prioriteringar. I förteckningen över strategier 
har nummer på motsvarande mål markerats för att en tydlig koppling ska finnas mellan mål 
och strategier. När en strategi är tydligt kopplat till övergripande universitetsmål har den 
markerats med UU. 
 
Meningen är att detta dokument ska vara levande och vid behov lätt kunna ändras genom 
beslut i institutionsstyrelsen. 
 
 



Mål 

Grundutbildning 
UUUU.. Universitetets mål innebär bl a att utbildningen ska vara forskningsanknuten, yrkesutbildningarna ska vara 
konkurrenskraftiga, att universitetet ska vara en eftertraktad partner för studentutbyte och att individer ska 
lockas att återvända till universitetet. 
 
Lokala tilläggsmål på institutionsnivå är att: 
GGUU11.. ha en väl samordad grundutbildning med både djup och bredd 
GGUU22.. våra utbildningar och kurser framgångsrikt ska kunna mäta sig med de bästa i världen. 
GGUU33.. våra utbildningar ska i hög grad bidra till de tekniska utbildningarnas identitet  
GGUU44.. vår rekryteringsbas ska vara så bred att vi fyller tillgängliga platser med kvalificerade 

studenter. En jämn könsfördelning bland lärare och studenter är av största vikt 
GGUU55.. vi ska utnyttja tillgängliga resurser effektivt, och åstadkomma bästa möjliga utbildning 

per satsad krona 

Forskarutbildning 
UUUU.. I universitetets måldokument framhålls att dagens arbetsmarknad kräver djupa ämneskunskaper men även 
samarbetsförmåga och breda kunskaper hos en forskarutbildad person.  
De övergripande målen innebär att de doktorer som examineras ska vara väl förberedda och konkurrenskraftiga 
nationellt och internationellt, ska ha dokumenterad förmåga till kritiska analys och diskussion, ska ha tillägnat 
sig ett vetenskapligt förhållningssätt och ha god förmåga att förstå och hantera etiska frågeställningar. Vidare 
ska utbildningen vara upplagd så att doktoranderna kan avlägga examen inom angivna tidsramar. 
 
Lokala tilläggsmål på institutionsnivå är att: 
FFUU11.. Det ska finnas ett rikt utbud av grundläggande forskarutbildningskurser som 

regelbundet ges vid institutionen. 
FFUU22.. Forskarutbildningen ska i huvudsak vara direktfinansierad med statliga medel  på 

motsvarande sätt som grundutbildningen. 

Forskning 
UUUU.. I universitetets måldokument framhålls att all forskning ska kvalitetsmässigt hävda sig väl med de bästa 
universiteten i världen, och att den tillämpade forskningen ska ha sådan kvalitet och relevans att den tillmäts 
allra största betydelse av näringsliv, myndigheter och näringsliv i övrigt. 
 
Lokala tilläggsmål på institutionsnivå är att: 
FFOO11.. Alla lärare vid institutionen ska beredas möjlighet till så kallad nyfikenhetsforskning, 

som är oberoende av extern finansiering. Omfattningen av detta ska motsvara 
genomsnittet för vetenskapsområdet. 

FFOO22.. All forskning vid institutionen ska hålla hög internationell kvalitet. 

Samverkan med det omgivande samhället 
UUUU.. Universitetets övergripande mål är att medverka till att forskningsresultat kommer till användning för 
utveckling av medborgarnas välfärd, näringliv och offentlig förvaltning, att bidra till en samhällsutveckling som 
främjar bildning, mångfald och kritiskt tänkande, att tillföra universitetet kunskaper, erfarenheter och kompetens 
från externa organisationer, näringsliv, offentlig förvaltning och enskilda, samt att stödja utbildning och 
forskning i utvecklingsländerna. 
 
Lokalt tilläggsmål på institutionsnivå är 
SS11.. Att ha en tydlig profil som en modern och dynamisk del av Uppsala universitet 



Centrala faktorer för måluppfyllelse 
En utgångspunkt och vision för institutionens utveckling är att institutionen för 
informationsteknologi ska vara en kreativ miljö och en attraktiv arbetsplats. Detta ska gälla 
alla anställda och studenter verksamma vid institutionen. En grundförutsättning för en god 
arbets- och studiemiljö är professionellt bemötande. Härmed avses att alla anställda och 
studenter i sin verksamhet inom institutionen ska bemötas och bemöta varandra respektfullt 
sakligt och lika, oberoende av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
 
Institutionens verksamhet är helt beroende av dess medarbetare, personal och studenter. För 
att utvecklas är det nödvändigt att den fysiska och psykosociala arbets- och studiemiljön är 
god. Det är ledningens primära ansvar att uppnå och bevara trivsel på arbetsplatsen. Vi ser 
jämställdhetsfrågor, och social och etnisk mångfald samt tillgänglighetsfrågor som centrala 
faktorer i arbetsmiljöarbetet. Detta innebär bland annat att vi aktivt verkar för att uppnå jämn 
könsfördelning bland alla personalkategorier och studenter. 
 
Bra lokaler och närmiljö är en viktig del i en god arbets- och studiemiljö. Detta innefattar 
ändamålsenliga utbildningslokaler. En annan del i detta är att ha en tydlig angöringspunkt 
inom MIC-området, vilket kan ordnas genom en länkbyggnad vid huvudentrén till området. 
Kaféer, restauranger och eventuellt en affär är också naturliga delar för att göra MIC-området 
till ett levande campus. 
 
En universitetsinstitution av vår storlek kan jämföras med ett medelstort företag. 
Huvuduppgifterna är grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan med det 
omgivande samhället. För att dessa ska kunna hanteras på ett effektivt sätt krävs också väl 
fungerande administration och teknisk support.  Det är vår ambition att de administrativa och 
tekniska funktionerna ska karakteriseras av 

- hög grad av professionalism 
- backup-funktioner för kritiska uppgifter 
- tydlighet (det ska vara känt vem som ansvarar för vad) 
- kontinuerlig utveckling och förnyelse av verksamheten 

 
Ytterligare en central fråga är utveckling av samspelet mellan institutionen och universitetet. 
Vi ser oss själva i första hand som en del av Uppsala universitet. Uppsala universitet är vårt 
främsta varumärke. Samtidigt ser vi oss som en strategiskt viktig institution för universitetets 
framtida utveckling, varför vi anser att vår institution bör framhållas tydligt i universitetets 
externa profilering. Vi är och strävar efter att också fortsättningsvis vara en av universitetets 
största institutioner, med ambition att mycket aktivt medverka i universitetets utveckling. 
 
Vidare anser vi att god informationshantering är en grundförutsättning för att våra 
kärnverksamheter ska kunna bedrivas på ett bra sätt. Det gäller både intern och extern 
information. Webben intar här en särställning och det är vår ambition att vår nätbaserade 
information ska vara uttömmande, lättillgänglig och korrekt. 



Strategier 
Referenserna nedan syftar på motsvarande punkter i målbeskrivningarna. 

Grundutbildning 
- Lärarrekryteringen ska syfta till att attrahera internationella toppforskare som också är 

mycket goda pedagoger (UUUU). 
- Aktuell forskning ska knytas till grundutbildningen. Detta uppnås bl a genom att 

professorer aktivt deltar i grundutbildningen (UUUU).  
- Studenterna involveras i beslutsprocessen (UUUU).  
- God service ges till studenterna (UUUU).  
- Ökat samarbete med näringslivet stimuleras (UUUU).  
- Ökad samverkan mellan institutionens olika delar stimuleras. Härigenom kan befintlig 

kompetens identifieras och värdefulla synergieffekter uppnås. Ett viktigt steg är 
arbetet i de avdelningsövergripande ämnesråden (GGUU11,,22,,55). 

- Utbildningens kvalitet säkras genom systematiskt arbete med kursvärderingarna (GGUU22). 
- Pedagogisk utbildning av lärare inklusive doktorander stimuleras (GGUU22).  
- Verka för att en pedagogisk och didaktisk diskussion förs bland lärare och andra 

medarbetare (GGUU22).  
- Ta tillvara möjligheter till ökad kvalitet och bättre resursutnyttjande som ges genom 

alternativa undervisnings- och examinationsformer samt IKT och webbaserat lärande 
(GGUU22,,55).  

- Arbeta aktivt med information och uppsökande verksamhet (GGUU33,,44). 
- Utnyttja universitets bredd i marknadsföring och i utvecklingen av nya program och 

kurser (GU3,4). 
- Utveckla alumniverksamheten (UUUU, GGUU33,,44).  
- Arbeta aktivt med jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet, distanskurser, 

webkurser och internationalisering. Detta är strategiskt centralt för ökad jämställdhet 
och breddad rekrytering (GGUU44). 

- Utbildningens kostnadseffektivitet bevakas genom noggrann uppföljning av ekonomin 
(GGUU55). 

- Små kurser undvikes i möjligaste mån. Detta innefattar kurser med få deltagare och 
kurser med få poäng. Undantag görs för strategiskt viktiga kurser (GGUU55). 

Forskarutbildning 
- Alla doktorander ska genomgå pedagogisk grundutbildning (UUUU). 
- Doktoranderna ska aktivt delta i processen kring ansökan av externa anslag (UUUU). 
- I kursutbudet ska finnas moment avseende vetenskaplig metodik, vetenskaplig 

publicering och forskningetik (UUUU).  
- Fakulteten ska uppmanas att fördela resurser för forskarutbildningen i proportion till 

verksamhetens omfattning vid de olika insitutionerna (FFUU11,,22). 

Forskning 
- Verka för inrättande av fler postdok-anställningar. 
- Verka för kraftigt ökade fakultetsresurser för forskning (FFOO11,,22). 
- Hög kvalitet ska prioriteras framför kortsiktiga val av aktuella forskningsområden (UUUU). 
- Institutionen ska, trots föregående punkt, kontinuerligt föra en dialog, internt och 

externt, om aktuella och framtida forskningsområden i avsikt att skapa en beredskap 
inför strategiska satsningar (UUUU). 



Samverkan med det omgivande samhället 
- Stimulera inrättandet av adjungerande professurer som ett led i närmandet mellan 

universitet och näringsliv (UUUU, SS11). 
- Erbjud lättillgänglig, aktuell och intressant information om vår verksamhet (= följa 

institutionens informationsstrategi) (UUUU, SS11). 
- Tillhandahåll uppdaterade, välstrukturerade, informativa webbsidor med både aktuell 

information om de ”hetaste” projekten och basinformation (UUUU, SS11). 
- Ta alla tillfällen till positiv exponering i massmedia (UUUU, SS11). 
- Ordna egna och delta i universitetsgemensamma aktiviteter, gärna med inriktning på 

barn och ungdom (UUUU, SS11). 
- Skapa ett datormuseum (UUUU, SS11). 

 

Strategier avseende centrala faktorer 
- Organisationen ska vara tydlig och känd 
- Ansvarsområden för olika befattningshavare ska vara tydligt formulerade 
- Personalen ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation 
- Personalen ska ha rätt till kompetensutveckling 
- Tid ”över” (ställtid med Bodil Jönssons term) ska finnas 
- En central funktion ska finnas för personalfrågor och arbetsmiljöfrågor 
- Tid och resurser ska satsas på en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
- Öppen dialog ska finnas mellan chefer och medarbetare  
- Alla handledare ska genomgå handledarutbildning. 
- Regelbundna medarbetarsamtal ska genomföras för all personal och följas upp 
- Personal och studenter ska vara delaktiga i planering och förslag till utveckling av 

verksamheten 
- Kvinnliga studenter ska aktivt påverkas att fortsätta med högre kurser och 

forskarutbildning genom information, uppmuntran etc 
- Åtgärder ska främjas för att anställda ska kunna förena arbete och famlijeliv, t ex 

genom att ge småbarnsföräldrar möjlighet att delvis arbeta hemifrån 
- Befintliga och nya nätverk för kvinnliga forskare ska uppmuntras, och information om 

det spridas inom och utanför universitetet 
- Handledarna ska ha ett ansvar att aktivt rekrytera kvinnliga doktorander 
- Verksamheten ska regelbundet följas upp. Detta är centralt för att avgöra om vi närmar 

oss målen. 
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