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Omslagsbild: Vävnadssnitt från The Human Protein Atlas.

Proteinatlasprojektet syftar till att kartlägga människokroppens alla proteiner  
och samla kunskapen i en interaktiv databas – en proteinatlas. Delar av projektet 
ingår i Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett nationellt resurscenter ägnat åt 
storskalig forskning inom molekylär biovetenskap och medicin.
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Rektors förord

För Uppsala universitet har 2010 varit ett händelserikt år. Regeringen läm-
nade besked i ett antal viktiga frågor. Den ökade självständigheten för landets 
lärosäten innebar i Uppsala en nyttig diskussion som kommer att bidra 
till universitetets styrka i framtiden. I slutet av 2010 tillsattes fördjupade 
utredningar om organisation och läraranställningar med blicken riktad mot 
framtiden. 

Antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
var under 2010 det högsta någonsin vid Uppsala universitet. Detta har kom-
mit som en följd av att universitetet tog sitt samhällsansvar då regeringen av 
arbetsmarknadspolitiska skäl gav ökade anslagsmedel till högskolesektorn 
under det gångna året. Denna satsning kvarstår under 2011 och allt tyder på 
att strömmen av motiverade studenter inom för samhället viktiga områden 
inte kommer att avta. 

Kvalitetsfrågorna inom utbildningen och den pedagogiska utvecklingen har 
varit i fokus under året genom den universitetsgemensamma satsningen Kre-
ativt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet 2010–2012 (KrUUt). Syftet 
med KrUUt är att stimulera ytterligare utveckling av utbildningskvaliteten. 
När det gäller utbildningskvaliteten kom universitetet väl ut då Högskolever-

ket under året prövade examensrättigheterna inom den nya lärarutbildningen. De nuvarande och framtida lärar-
nas kompetens är av avgörande betydelse för ett samhälles utveckling och här har universitetet fått ett kvitto på 
att vi har mycket att erbjuda en stor grupp studenter från hela landet. Pedagogisk- och utbildningsvetenskaplig 
forskning och utbildning har ytterligare stärkts genom bildandet av en samlad fakultet för denna verksamhet.

Universitetets kostnader har under året ökat med närmare 300 miljoner kronor. Det är ett  glädjande tecken 
på att våra målmedvetna satsningar på framför allt rekryteringar av kompetent personal börjar ge resultat. Med 
aktiva rekryteringar av världsledande forskare eller hela grupper, strategiska omför delningar för att finansiera en 
förstärkt satsning på unga forskare, ökade internationella kontakter samt satsningar på infrastruktur kan resur-
serna användas än mer effektivt. Den pågående uppföljande forskningsutvärderingen KoF11 kommer liksom den 
tidigare utvärderingen KoF07 att ge ett värdefullt underlag för kommande prioriteringar på såväl kortare som 
längre sikt.

Universitetet fortsätter att kraftsamla inom sina starka forskningsområden och utvecklar verksamheten i linje 
med de strategier som stakats ut de senaste åren. Särskilt påtagligt har detta varit med anknytning till de strate-
giska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar, sju som huvud sökande och tre som medsökande. 

Förberedelsearbetet för inrättandet av Science for Life Laboratory Stockholm-Uppsala har varit intensivt. Här 
samarbetar Uppsala universitet med de tre Stockholmsuniversiteten Karolinska institutet, Kungl. Tekniska hög-
skolan och Stockholms universitet. Uppsala universitet har också en nyckelroll i EUs storsatsning på European 
Institutes of Innovation and Technology (EIT). Denna satsning tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan på 
energiområdet invigdes sommaren 2010. Fullt utbyggt rör det sig om en miljardsatsning med fokus på framtidens 
energiförsörjning. Under 2010 har universitetet inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap i 
stark konkurrens erhållit forskningsmedel inom strategiska områden och för excellenssatsningar och har därmed 
förstärkt sin nationellt ledande position ytterligare.

Uppsala universitet fortsätter målmedvetet att ta sitt globala ansvar med visionen om att bidra till  
en bättre värld. 

Uppsala i februari 2011

Anders Hallberg
Rektor vid Uppsala universitet
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Antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå var under 2010 det högsta 
antalet någonsin vid Uppsala universitet. Takbeloppet underskreds dock med 39 mnkr då regeringen 
gjort en tillfällig satsning på utbildning och utökat antalet utbildningsplatser mer än vad universitetet har 
kunnat expandera under året. Under 2011 beräknas merparten av utbildningsplatserna vara utnyttjade.

1. Ett universitet för förstklassig utbildning

Mål för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå
I universitetets mål- och strategidokument finns som ett 
av fyra fokusområden ”Ett universitet för förstklassig ut-
bildning”. Målen för utbildning på grundnivå och avance-
rad nivå är: 
• Utbildningen vid Uppsala universitet ska utvecklas i 

nära samband med forskningen och hålla en internatio-
nellt hög kvalitet. 

• Utbildningen ska främja självständigt och kritiskt tän-
kande, personlig utveckling samt ett starkt studenten-
gagemang. 

• Universitetets utbildningsutbud ska vara attraktivt för 
studenter oavsett kön, sexuell läggning, social bakgrund, 
etnisk bakgrund, funktionshinder och ålder. 

• Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter som gör 
studenterna väl förberedda för arbetslivet och fortsatta 
studier i Sverige och utomlands. 

• Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter som gör 
studenterna eftertraktade på arbetsmarknaden. 

• Utvecklingen av utbildningar på avancerad nivå för den 
internationella utbildningsmarknaden ska särskilt beto-
nas. 

• Uppsala universitets studenter ska känna sig stolta och 
nöjda med sin utbildning.

Ekonomiskt resultat
Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet inom ut-
bildning på grundnivå och avancerad nivå visar ett över-
skott om 96 mnkr. 

De främsta förklaringarna till de två senaste årens ökade 
intäkter är ett ökat antal helårsstudenter under 2009 och 
en tillfällig förstärkning av anslaget under 2010. Osäkerhe-
ten är stor när det gäller prognosticering av dimensione-
ringen av utbildningsplatser och bemanning utifrån behov 
av kvalitetssäkring av utbildningen och arbetsmarknadens 
utveckling. Denna osäkerhet är en bakgrund till det eko-
nomiska utfallet. Samtliga vetenskapsområden har ökade 
intäkter och ett högre ekonomiskt resultat jämfört före-
gående år.

Tabell 1. Finansiellt resultat utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

2006 2007 2008 2009 2010

Intäkter 1 322 879 1 315 700 1 358 470 1 417 823 1 514 514

Kostnader -1 288 657 -1 345 149 -1 344 948 -1 345 626 -1 418 410

Årets kapitalförändring 34 222 -29 449 13 522 72 107 96 104
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Prestationer inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå
Helårsstudenter och helårsprestationer

Efter att ha minskat tre år i rad ökade antalet helårsstu-
denter under 2009 och denna trend fortsätter även under 
2010 med en ökning på drygt 3,3 %. Antalet helårsstu-
denter överstiger därmed universitetets toppnotering från 
2005 på 22 164 med god marginal. Det är inom program-
utbildningar som den största ökningen skett i jämförelse 
med föregående år, +4,2 %.

Antalet helårsstudenter inom ramen för regeringens 
ordinarie uppdrag 2010 var 22 695. Sammantaget visar 
utfallet av 2010 års utbildning på grundnivå och avance-
rad nivå att takbeloppet underskrids med 39 mnkr, då 3,7 
mnkr för sparade helårsprestationer från december 2009 
inräknats. Detta innebär att universitetet återbetalar 26,7 
mnkr av anslaget för 2010 då anslagssparandet maximalt 
får uppgå till 10 % av takbeloppet. Universitetets anslags-
sparande uppgår därefter till 138,5 mnkr. 

Prestationsgraden, dvs. antalet helårsprestationer i för-
hållande till antalet helårsstudenter blev 78 % vilket är 
något högre än föregående år då prestationsgraden uppgick 
till 77 %. Förklaringen till den relativt stora förändringen 
av prestationsgraden mellan 2008 och 2009 var att ande-
len studenter ökade inom utbildningsområden med tradi-
tionellt sett lägre prestationsgrad.

En analys av utfallet av antalet helårsstudenter visar på 
en stark tillväxt av antalet studenter inom juridik, huma-
niora, naturvetenskap och vård. Inom juristutbildningen 
antas studenter sedan något år tillbaka även under vårter-
minen, vilket ökat antalet studenter väsentligt, + 6,4 % 
sedan föregående år. Antalet helårsstudenter inom utbild-
ningsvetenskap har minskat i likhet med 2007 och 2008 
då färre studenter väljer att söka sig till lärarutbildningen 
och så är även fallet för utbildningar inom teologi. 

En av förklaringarna till den stora ökningen av antalet 
helårsstudenter 2010 är att universitetet tilldelades 82,7 
mnkr för en tillfällig ökning av antalet högskoleplatser un-

der 2010 och 2011. Dessa tillfälliga platser har förlags inom 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsom-
rådet (600 hst) där de juridiska och samhällsvetenskap-
liga fakulteterna har tilldelats merparten av det utökade 
antalet platser samt inom det teknisk-naturvetenskapliga 
vetenskapsområdet (221 hst) där platserna utnyttjats för 
masterprogram inom såväl naturvetenskap som teknik. 
Utbildningarna avser upp till fem års studier, vilket gör 
att universitetets åtagande är betydligt längre än vad re-
geringens tillfälliga satsning täcker. Studenternas efter-
frågan på det utökade antalet utbildningsplatser har varit 
god. Universitetet har haft svårigheter att snabbt rekrytera 
universitetslärare till en utökning av utbudet, varför alla 
av regeringens tilldelade platser inte kunnat utnyttjas un-
der året. Universitetet räknar dock med att platserna är 
till största delen kommer att vara utnyttjade vid utgången 
av 2011.

I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag redovisas kostnaden för univer-
sitetets prestationer inom utbildning. Arbetet är under 
utveckling med att definiera vad som avses med prestatio-
ner och hur kostnaden ska beräknas för dessa. Ytterligare 
insatser för att förbättra redovisningen av verksamhetens 
prestationer med avseende på kostnader kommer därför 
att genomföras. Universitetet har valt att använda den de-
finition av prestationer inom utbildning som de svenska 
lärosätena gemensamt har tagit fram, nämligen kostnad 
per helårsstudent och kostnad per helårsprestation. Dessa 
uppgifter påverkas av flera faktorer vilket gör att det är 
svårt att dra några långtgående slutsatser om verksamhe-
tens resultat utifrån de uppgifter som redovisas. En ökning 
av antalet studenter medför att de fasta kostnaderna för-
delas på fler individer. Utbildningsutbudets variation mel-
lan åren och därmed vetenskapsområdenas andel av olika 
utbildningsområden påverkar också kostnadsbilden. Det 
måste också påpekas att en jämförelse med regeringens 
ersättning per helårsstudent inte kan göras eftersom den 
tilldelningen sker per utbildningsområde, och varje veten-
skapsområde omfattar flera olika utbildningsområden.
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Kostnaderna per helårsstudent och helårsprestation har 
sjunkit under de senaste två åren på grund av att antalet 
studenter ökat mer än vad de totala kostnaderna ökat. In-
förandet av en ny modell för att fördela indirekta kostna-
der 2009 har också påverkat kostnadsbilden då en större 
andel av lokalkostnaderna nu fördelas till utbildning istäl-
let för forskning.

Examina i utbildning på grundnivå och  
avancerad nivå
Antalet examina inom utbildning på grundnivå och av-
ancerad nivå är ytterligare en av universitetets prestatio-
ner. Då uttag av examina inte sammanfaller i tiden med 
kostnaden för utbildningen redovisas inte kostnaden per 
examina. Andelen examina i förhållande till antalet hel-
årsstudenter ligger relativt konstant kring 20 % över åren, 
en siffra som kan synas något låg då många programut-
bildningar är kortade än fem år. Då hänsyn tas till att det 
antal studenter som läser enstaka kurser och inte en hel 

examina utgör en tredjedel av antalet helårsstudenter, lig-
ger antalet examina på en god nivå.

Uppdragsutbildning
Uppsala universitet har en lång tradition av goda kontak-
ter och samverkan med omvärlden. En betydelsefull del 
av dessa kontakter skapas genom den uppdragsutbildning 
som universitetet bedriver. Det gäller såväl poänggivande 
kurser som korta, icke poänggivande kurser samt konfe-
renser och seminarier. Kurserna bygger på universitetets 
forskning och är utvecklade i nära samverkan med upp-
dragsgivarna. Uppdragsutbildningens omfattning kan där-
för ses som ett mått på universitetets prestationer inom 
såväl utbildning som samverkan.

Kompetensutveckling av yrkesverksamma i form av 
uppdragsutbildning, både när det gäller poänggivande och 
icke poänggivande utbildningar, genomförs av många insti-
tutioner och ofta i samverkan med universitetets centrala 
enhet för uppdragsutbildning. 

Tabell 2. Antal helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2006 2007 2008 2009 2010

Programutbildningar (hst) 13 204 13 045 13 221 14 348 14 953

Fristående kurser (hst) 7 684 7 052 6 789 7 353 7 517

Basår och preparandutbildning (hst) 214 204 224 266 225

Summa antal helårsstudenter 21 102 20 301 20 234 21 967 22 695

Antal helårsprestationer 16 794 16 380 16 282 17 013 17 733

Prestationsgrad 80 % 81 % 81 % 77 % 78 %

Tabell 3. Kostnad per helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kr

2006 2007 2008 2009 2010

Kostnad per helårsstudent UU 61 068 66 260 66 470 61 257 62 499

Kostnad per helårsstudent HumSam inkl utbv. 42 789 46 025 45 816 41 849 45 104

Kostnad per helårsstudent MedFarm 100 771 104 686 112 128 106 537 105 578

Kostnad per helårsstudent TekNat 82 537 94 058 87 675 80 377 76 852

Tabell 4. Kostnad per helårsprestation inom utbildning på grundnivå och avancerad niv, kr

2006 2007 2008 2009 2010

Kostnad per helårsprestation UU 76 733 82 121 82 603 79 094 79 987

Kostnad per helårsprestation HumSam inkl utbv. 54 841 58 499 58 170 55 313 59 187

Kostnad per helårsprestation MedFarm 111 381 115 180 123 411 122 031 120 292

Kostnad per helårsprestation TekNat 109 356 120 434 114 296 107 216 101 072

Tabell 5. Antal utfärdade examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2006 2007 2008 2009 2010

Antal utfärdade examina vid UU 4 054 4 262 4 177 4 209 4 501

– varav HumSam inkl utbv. 2 408 2 577 2 530 2 530 2 698

– varav MedFarm 1 008 971 1 018 1 022 1 070

– varav TekNat 638 714 629 657 733

Andel utfärdade examina i förhållande till antal hst vid UU 19 % 21 % 20 % 19 % 20 %
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Under 2010 har universitetets uppdragsutbildning i 
mycket hög grad varit involverad i Skolverkets stora sats-
ning på kompetensutveckling av lärare genom medverkan 
i Lärarlyftet och Förskolelyftet. Andra stora uppdrag är 
masterutbildningar som bedrivs i Vietnam för vietname-
siska statstjänstemän och chefsutbildningarna till Rikspo-
lisstyrelsen och Försäkringskassan. Antalet helårsstuden-
ter har ökat med hela 77 % i jämförelse med föregående år. 
Lärarlyftet står för en del av denna ökning men merparten 
avser övrig uppdragsutbildning inom utbildningsveten-
skap samt de ovan nämnda utbildningarna inom företags-
ekonomi och statsvetenskap. 

Klinisk utbildning
Antalet helårsstudenter inom läkarutbildningen har ökat 
med 22 helårsstudenter i jämförelse med föregående år 
och hela 93 helårsstudenter (11,5 %) i jämförelse med 
2006. Denna ökning består av utökningar av läkarpro-
grammet som regeringen beslutat om under åren 2006 
samt 2008–2010. 

studentmottagning för öppenvårdspatienter vid kvinno-
kliniken. Resterande medel har använts för utvärdering av 
den kliniska handledningen samt förbättrad obduktions-
undervisning och modernisering av en demonstrationssal 
på obduktionsavdelningen. 

Nationellt ansvar för vissa ämnen
Universitetet hade 2010 ett nationellt ansvar för ämnena 
albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska, serbiska, egyp-
tologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska, 
seismologi och turkiska språk. Antalet helårsstudenter 
varierar delvis på grund av att kurserna ofta periodiseras 
så att kurser på grundnivå ges ett år och kurser på avan-
cerad nivå, med färre studenter, ges ett annat år. Dessa 
utbildningar med nationellt ansvar är resurskrävande 
då antalet studenter är få och kravet på att upprätthålla 
forskningsanknytningen ändå kvarstår. För alla dessa ut-
bildningar gäller att samtliga sökanden antagits. Någon 
begränsning av antalet platser har inte varit aktuell efter-
som verksamheten rymts inom institutionernas uppdrag 
beträffande antal helårsstudenter.

Tabell 6. Intäkter i poänggivande och icke poänggivande uppdragsutbildning samt antal helårsstudenter i poäng givande utbildning, tkr

2006 2007 2008 2009 2010

Intäkter (tkr) 63 278 71 914 67 886 70 861 78 496

Kostnader (tkr) 62 553 71 703 64 376 65 656 72 052

Årets kapital förändring (tkr) 725 211 3 510 5 205 6 444

Antal helårs studenter 195 218 264 276 488

– varav lärarlyftet (hst) 66 104 138

Tabell 7. Antal helårsstudenter på läkarutbildningen

2006 2007 2008 2009 2010

Antal helårsstudenter 808 817 820 879 901

Uppsala universitet erhöll 835 tkr från regeringen för 
att utveckla klinisk utbildning och forskning under 2010. 
Medlen har uteslutande använts inom läkarprogrammet 
för att initiera och genomföra ett antal pedagogiska pro-
jekt. Projekten har valts ut för att de förväntas bidra till 
att förnya och förbättra den kliniska utbildningen på ett 
snabbare och effektivare sätt än vad som annars hade varit 
möjligt.

En stor del av medlen, 335 tkr har använts i projekt 
som syftar till att digitalisera och webbasera undervis-
ning.  Radiologi, hematologi och infektionssjukdomar är 
exempel på undervisningsområden som berörts under 
året. Vidare har 330 tkr utnyttjats för ledarskaputbildning 
inom läkarprogrammet då arbetsledning är en viktig del 
av läkaryrket. 120 tkr har bidragit till att möjliggöra en 

Tabell 8. Antal sökande, helårsstudenter och helårs prestationer  
för vissa ämnen

Ämne Hst  
2008

Hst  
2009

Hst  
2010

Hpr  
2010

Antal 
sökande 

2010

Albanska – 12,1 11,6 4,2 67

Assyriologi 5,3 5,5 7,9 4,3 62

Bosniska, kroatiska 
och serbiska 12,0 15,5 17,1 7,6 84

Egyptologi 19,0 10,5 11,2 7,8 161

Estetik 22,6 37,7 26,8 22,7 271

Estniska 24,1 25,1 23,5 12,1 78

Finska 19,2 22,3 28,9 9,3 276

Hindi 8,4 14,8 6,4 6,4 28

Kurdiska 12,9 9,1 12,1 4,6 79

Persiska 6,6 45,1 6,5 3,9 56

Seismologi 5,7 8,6 15,8 8,9 102

Turkiska språk 33,9 35,1 33,7 19,8 74
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Kvalitet
Strävan efter att utveckla utbildningens kvalitet genom-
syrar det dagliga arbetet inom alla delar av universitetet 
och är en förutsättning för att rekrytera och behålla stu-
denterna och för att leva upp till målet om en förstklassig 
utbildning. 

Ett bevis på kvalitet och konkurrenskraft hos enskilda 
utbildningsmiljöer kommer från det tyska institutet Cen-
tre for Higher Education Development (CHE) som årligen 
identifierar ”outstanding departments for master students” 
på den europeiska arenan. Rankingen kan betraktas som 
konsumentupplysning för studenter som söker masterut-
bildning eller utbildning på forskarnivå med kvalitetsprofil 
inom Europa. 2010 återfinns Uppsala universitet i excel-
lensgruppen inom statsvetenskap, psykologi, biolog, kemi, 
fysik och matematik.

Nedan ges exempel på särskilda insatser som genom-
förts under 2010 för att höja kvaliteten inom utbildningen: 

En arbetsgrupp har följt upp Bolognaprocessen inom 
universitetet samt lämnat förslag till åtgärder för ökad kva-
litet och internationalisering. Ett exempel på ett område 
som där ett utvecklingsarbete initierats är utarbetande av 
riktlinjer för inrättande och avslutande av utbildningspro-
gram.

Inom lärarutbildningen har ett omfattande arbete bedri-
vits för att utarbeta underlag till ansökan om examensrätt 
för den nya lärarutbildning som startar i och med höst-
terminen 2011. Detta resulterade i en ansökan till Högsko-
leverket som presenterar den kvalitet som Uppsala uni-
versitet kan erbjuda när det gäller lärarutbildning. Inom 
utbildning för förskollärare, grundlärare med inriktning 
mot förskoleklass till årskurs 3 och årskurs 4–6 har exa-
mensrätt erhållits för samliga sökta inriktningar. Inom ut-
bildning för ämneslärare inom årskurs 7–9 samt gymnasiet 
har examensrätt erhållits inom 18 av 24 sökta inriktningar.

Under 2010 utlystes särskilda medel för pedagogiska ut-
vecklingsprojekt inom universitetet. Efter beslut av rektor 
beviljades bidrag till tio olika projekt med god spridning 
över hela universitetet. Flera av de pedagogiska utveck-
lingsprojekt som beviljades medel under 2009 slutfördes 
under 2010 och har också givit goda resultat.

Under året hölls den pedagogiska utvecklingskonferen-
sen NU2010. Konferensen arrangerades i samverkan mel-
lan de pedagogiska utvecklingsenheterna inom SUUN-
nätverket. NU2010 är nordens största mötesplats för 
högskolepedagogiska frågor och över 600 personer deltog 
i konferensen. Många av universitetets lärare presenterade 
här sina projekt och olika utvecklingsarbeten och Uppsala 
universitet dominerade konferensen med drygt 35 accep-
terade bidrag (näst bästa lärosäte hade mindre än hälften 
så många bidrag).

En universitetsgemensam satsning, Kreativt utveck-
lingsarbete vid Uppsala universitet (KrUUt) 2010–2012, 

inleddes med syfte att stimulera ytterligare utveckling av 
utbildningskvaliteten. Projektet kommer att utgöra prio-
riterat kvalitetsarbete inom utbildningen under perioden. 
En viktig utgångspunkt är förverkligandet av universite-
tets pedagogiska program, vilket tillsammans med uni-
versitetets starka och breda ämneskompetens, ger goda 
förutsättningar för förstklassiga utbildningar. Syftet med 
KrUUt är att främja och stödja pågående utbildningsut-
veckling, bidra till synliggörande och spridning av goda 
exempel på utbildningsutvecklingsinsatser samt utforma 
och genomföra en löpande uppföljning av utvecklingsarbe-
tet. Uppdraget omfattar även utformning av en avslutande 
uppföljning av genomfört utvecklingsarbete 2012 med så-
väl kollegial granskning inom universitetet som internatio-
nell bedömning. 

Fakultets-/områdesnämnderna identifierade under 2010 
särskilt angelägna utvecklingsområden exempelvis utbild-
ningssamverkan och forskningsanknytning. Andra utveck-
lingsområden behandlas i varierande grad vid fakulteter/
områden beroende på de behov som finns. De flesta fakul-
teter/områden har under året arbetat med att säkerställa 
målstyrd examination samt med att formulera explicita 
bedömnings- och betygskriterier för ökad rättssäkerheten 
vid examinationer. Detta arbete har även omfattat kliniska 
examinationer och laborativa moment. De självständiga 
arbetena har ägnats särskild uppmärksamhet, då dessa 
kommer att vara föremål för bedömning inom ramen för 
det nya nationella systemet för utbildningsutvärderingar 
som inleds den 1 januari 2011. När det gäller färdighetsträ-
ning har utvecklingsarbetet i hög grad inriktats på träning 
av kommunikationsfärdigheter och former för att säker-
ställa progression i denna. De alumnuppföljningar som ge-
nomförts under året, i huvudsak för samhällsvetenskapliga 
utbildningar, bekräftar behovet av detta. Arbetet med 
kursvärderingar kompletteras i ökande grad med t.ex. ter-
mins- och programvärderingar, liksom analyser av studen-
ters bakgrund och dess betydelse för t.ex. studieavbrott 
och studieresultat. På vissa håll har koordinationen av stö-
det till studenter med funktionshinder, liksom stödet till 
internationella studenter och studenter med språksvårig-
heter förstärkts. Arbetet med pedagogisk meritering har 
omfattat utarbetande av modeller för att skapa incitament 
för undervisningsuppgiften samt utformning av verktyg 
för dokumentation av pedagogiska meriter.

Utöver dessa lokala utvecklingsaktiviteter har ett första 
universitetsgemensamt seminarium på temat Forsknings-
anknytning genomförts inom ramen för KrUUt och en 
särskild webbsida har upprättats för att underlätta utbyte 
av information och utvecklingsidéer mellan olika delar av 
universitetet. 

I tillägg till kvalitetsutveckling inom och utom KrUUt, 
har kvalitetsarbete av mer strukturell karaktär genom-
förts under året. Ett sådant exempel är arbetet med peda-
gogisk förnyelse som genomförs vid vissa fakulteter liksom 



14 

förstärkning av de laborativa inslagen i de farmaceutiska 
utbildningarna. Inrättandet av huvudområdet arkiv, bib-
liotek och media är exempel på en organisatorisk föränd-
ring som genomförts för att öka såväl lärarkompetens som 
antalet undervisningstimmar. 

Kvalitetsarbetet under 2010 har även omfattat bench-
markingprojekt med andra lärosäten nationellt och in-
ternationellt. Ett universitetsövergripande sådant är The 
Swedish Master Project, vilket omfattade en jämförelse 
mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet och Upp-
sala universitet ur ett europeiskt perspektiv. Projektet bi-
drog till utveckling av nyckeltal av relevans för mastersni-
vån och visade att införandet av masterutbildningar varit 
framgångsrikt i stora stycken, men att avnämarnas bristan-
de kunskap om den nya utbildningsnivån är ett problem. 
Ett annat exempel på nydanande nationell samordning är 
den kliniska slutexaminationen av sjuksköterskor i enlig-
het med en nationellt utarbetad standard. 

Utvecklingsarbetet har i hög grad skett i samverkan med 
studenterna och då särskilt med de fakultetsvisa studie-
bevakarna, som fr o m hösten 2010 ägnar heltid åt sitt 
uppdrag. Studentmedverkan har varit särskilt omfattande 
i vissa fall, som t.ex. i olika mentorsverksamhet med avnä-
mare eller seniora studenter. 

Studentinflytande
2010 har särskilt präglats av diskussioner mellan student-
kårerna, nationerna och universitetet i förberedelsearbe-
tet inför övergången till frivilligt medlemskap i kårer och 
nationer 2010-07-01. Särskilt har diskuterats konsekven-
serna för studentmedverkan och vilket behov av stöd från 
universitetet som kårer och nationer fortsättningsvis har. 
Universitetet har utöver det särskilda statsbidraget för 
andra halvåret 2010, tilldelat studentkårerna ca 5 mnkr 
för att säkra en väl fungerande studentmedverkan i univer-
sitetets dagliga verksamhet och dess kvalitetsutveckling. 
Eftersom statsbidraget minskar med 25 % räknat per helår 
fr.o.m.2011, kommer universitetets tilldelning att behöva 
öka i motsvarande grad. Till följd av denna universitets-
satsning och av att anslutningsgraden till studentkårerna 
varit hög höstterminen 2010, har studentmedverkan inom 
universitetet varit fortsatt god under hela 2010. Univer-
sitetet har också säkerställt en tydlig studentmedverkan 
på alla nivåer i den nya arbetsordning som träder i kraft 
2011-01-01. 

Hittills har studenter enligt högskoleförordningen 
(1993:100) rätt att vara representerade i nämnder och 
styrelser och i alla beslutande och beredande organ inom 
högskolan där verksamheten har betydelse för utbild-
ningen och studenternas situation. I konsistoriet finns tre 
studenter som ordinarie leda möter, i områdes- och fakul-
tetsnämnder är studenterna normalt representerade av två 
studenter på grundnivå eller avancerad nivå och två dokto-

rander. I alla institutionsstyrelser, nämnder och kommit-
téer finns studenter och de finns också med i universitetets 
olika beredningsgrupper. 

Under många år har universitetet tagit olika initiativ 
för att utveckla och förstärka en långsiktig studentmed-
verkan i verksamheten. Ett regelverk för mötes- och kal-
lelseförfarande i institutions styrelser, förberedande möten 
inför nämndsammanträden, samrådsträffar mellan uni-
versitetsledning och studentrepresentanter, studentdelta-
gande i rektors strategiska ledningsgrupp, deltagande av  
Uppsala studentkårs ordförande i rektors beslutssamman-
träde är några exempel på sådana initiativ. Vid sidan av 
studentmedverkan i olika universitetsorgan är studentkå-
rerna remissorgan i ärenden som rör verksamhet av bety-
delse för utbildningarna eller studenternas situation.

Studenterna engageras också regelmässigt i det utveck-
lingsarbete och det kvalitetsarbete som bedrivs inom ut-
bildningen på alla nivåer. Studenternas synpunkter i de 
systematiska kursvärdering arna tas tillvara i allt föränd-
ringsarbete. Studenterna medverkar i förberedelserna för 
de utvärde ringar som Högskoleverket genomför. Student-
medverkan på utbildningens område har sedan länge en 
särskild profil inom ramen för verksamheten vid Uppsala 
centrum för hållbar utveckling. Studenterna ansvarar där 
inte bara för en betydande del av den praktiska ledningen 
utan också i hög utsträckning för undervisningen i de kur-
ser som ges.

Inom jämställdhetsområdet följer studentinflytandet 
samma struktur som i övriga frågor dvs. det ska finnas och 
utövas på institutioner, enheter och fakulteter. Funktio-
nen för lika villkor vid universitetet deltar vid de årliga 
utbildningarna av nya studentrepresentanter för att sprida 
kunskap om hur jäm ställdhetsarbetet bedrivs. Uppsala 
studentkår har utsett en jämlikhetsansvarig som för dess 
räkning ansvarar för de olika likabehandlingsgrunderna 
och som är ledamot i de kommittéer som ansvarar för 
dessa frågor. Ett nära och väl fungerande samarbete finns 
mellan universitetets jämställdhetshandläggare och stu-
dentkårernas jämlikhetsansvariga. 

Hållbar utveckling
Uppsala universitet bidrar till en hållbar samhällsutveckling 
ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv genom 
den utbildning och forskning som bedrivs. År 2006 beslu-
tade rektor att hållbar utveckling skulle integreras i samtliga 
utbildningsprogram och i tillämpliga kurser. Idag kan uni-
versitetet erbjuda ett stort antal program och kurser med 
särskilt fokus på frågor kring hållbar utveckling på såväl 
grundnivå som avancerad nivå inom alla tre vetenskapsom-
råden. Arbetet med att på bred front integrera perspektivet 
hållbar utveckling i utbildningsprogram och kurser pågår 
inom ramen för det ordinarie utvecklingsarbetet. En samlad 
bild av hur långt arbetet kommit saknas dock.
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Uppsala universitet har tillsammans med Sveriges lant-
bruksuniversitet skapat det tvärvetenskapliga Uppsala 
centrum för hållbar utveckling. Genom samverkan över 
disciplin-, institutions- och universitetsgränser är en hu-
vuduppgift att på kreativa sätt stimulera och samordna 
den omfattande kompetensen om utbildning och forsk-
ning för hållbar utveckling som finns vid de två univer-
siteten. Uppsala centrum för hållbar utveckling består 
av enheterna Baltic University Programme, centrum för 
miljö- och utvecklingsstudier och Uppsala vattencentrum.

Den fokuserade satsningen innebär att det samlade ut-
budet av kurser har kunnat utökas i takt med den ökade 
efterfrågan och det allmänna genomslaget för hållbarhets-
perspektivet i samhället.

Jämställdhet
I juli 2010 fastställde konsistoriet Program för lika vill-
kor vid Uppsala universitet. Programmet ger riktning och 
struktur för universitetets systematiska arbete för lika 
villkor inom utbildning, forskning och samverkan med det 
omgivande samhället. Med lika villkor avses att alla ska 
ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett 
kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sex-
uell läggning eller ålder.

Syftet med programmet är att bidra till ett kontinuer-
ligt utvecklingsarbete inom hela universitetet samt att 
säkerställa att arbetet sker på ett sådant sätt att åtgärder 
vidtas i de fall problem uppkommer. I programmet tyd-
liggörs utgångspunkter, mål och strategier samt ansvar för 
arbetet för lika villkor. För att implementera programmet 
i verksamheten har under året framtagandet av treåriga 
handlingsplaner för de olika delområdena påbörjats. Under 
2010 har även arbetet med att bygga upp en enhet för lika 
villkor pågått i syfte att erbjuda en samlad kompetens i 
dessa frågor.

Fördelningen mellan kvinnor och män i utbildningarna 
ligger utanför jämställdhetsintervallet (40–60 %) för tre 
av fyra vetenskapsområden/motsvarande, med fler kvin-
nor än män inom medicin-farmaci och utbildningsveten-
skap medan motsatt förhållande råder inom teknik-natur-
vetenskap. Endast inom humaniora-samhällsvetenskap 
ligger fördelningen inom jämställdhetsintervallet. 

I arbetet med att uppnå jämnare könsfördelning ligger 
både mer specifika insatser och den generella utvecklingen 
av utbildningarna i syfte att attrahera och behålla både 
kvinnor och män. Institutionernas arbete omfattar rekry-
teringsinsatser men också insatser som riktar sig till stu-
denter som är antagna till utbildningarna. Som exempel 
kan nämnas strävan efter jämnare könsfördelning och en 
könsneutral arbetsmiljö för studenter, att många institu-
tioner informerar om jämställdhetsplaner samt framtag-
ning av handlingsplan mot kränkning på grund av kön. Att 

synliggöra jämställdhetsproblematik kan underlätta att 
behålla studenter och doktorander av underrepresenterat 
kön. Många lärare tillämpar genusperspektiv i sin under-
visning. 

Genusvetenskap ingår i ett stort antal program och kur-
ser vid universitetet, både i utbildning på grundnivå och 
på avancerad nivå, och ges vid flera institutioner och inom 
flera ämnesområden. I den grundläggande pedagogiska ut-
bildningen för universitetets lärare finns såväl baskurser 
för nya lärare som fortbildning för mer erfarna lärare och 
handledarutbildningar. I den grundläggande pedagogiska 
kursen ingår ett moment om den heterogena studentgrup-
pen och ett om student-lärarinteraktioner. I dessa båda 
moment är genusperspektiv och hur man undervisar köns-
medvetet centralt. 

Internationalisering
Konsistoriet beslutade i november 2009 om ett nytt pro-
gram för internationalisering vid Uppsala universitet med 
strategier för att uppnå universitetets övergripande mål 
– att nu och i framtiden vara ett internationellt ledande 
universitet. Att på bred front utveckla internationella kon-
takter och perspektiv blir härmed en angelägenhet för all 
verksamhet och för alla som är verksamma inom univer-
sitetet. 

För att implementera programmet har rektor under 
2010 beslutat om en handlingsplan för internationa-
lisering för 2010–2012 där åtgärder, tidsatta mål och 
ekonomiska konsekvenser konkretiseras. Som ett led i 
genomförandet tydliggörs organisationens samlade an-
svar genom att implementeringen i ökad utsträckning 
infogas i den ordinarie verksamhetsplaneringen med åt-
följande uppföljning. 

Under året har såväl universitetsövergripande som 
mer riktade undersökningar påbörjats där syftet är att 
undersöka hur internationella studenter och gästfors-
kare upplever sin vistelse vid Uppsala universitet al-
ternativt i Sverige (I graduate). I det senare fallet del-
tar universitetet som ett av flera svenska lärosäten i en 
internationell benchmarkingstudie. Språkfrågorna har 
uppmärksammats, både utifrån ett pedagogiskt per-
spektiv i samband med att alltfler engelskspråkiga mas-
terprogram kommer igång, men också för att undervis-
ning på engelska ställer särskilda krav på studenternas 
språkförmåga. Den s.k. Språkverkstaden, som ger stöd 
till studenter och lärare vad gäller skriftlig och muntlig 
framställning på svenska och engelska, har under 2010 
givits ett nytt och utvidgat uppdrag med ökad inrikt-
ning på engelska.

Inom utbildningen har de senaste åren den internatio-
nella dimensionen utvecklats framför allt på avancerad 
nivå och forskarnivå. Under läsåret 2010–2011 ges 60 
sökaltenativ för den som söker engelskspråkiga master-
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program. Dessutom finns cirka 300 fristående kurser där 
undervisningen sker på engelska. Deltagandet i reguljära 
utbytesprogram ökar, dock med en slagsida åt inresande 
studenter som stadigt är fler än antalet utresande. Anta-
let free movers är också högt. Som exempel kan nämnas 
de 12 engelskspråkiga masterprogram som startade inom 
teknik och naturvetenskap under hösten 2010 och där av 
556 antagna studenter hade 460 (>80%) annat ursprung 
än svenskt. 

När det gäller utbyten av studenter och lärare arbetar 
samtliga vetenskapsområden aktivt med att informera om 
möjligheter till utbyte. Internationella kansliet ger årligen 
ut en skrift, Study abroad, där universitetets samtliga ut-
bytesavtal finns förtecknade. Internationella nätverk har 
också fått ökad betydelse när det gäller inrättandet av joint 
programmes. Det s.k. U4-nätverket är ett sådant exem-
pel där universiteten i Uppsala, Groningen, Göttingen och 
Gent samarbetar. Ett mycket positivt exempel på sam-
arbete inom små ämnen (klassiska studier) är de winter 
schools som sedan två år tillbaka anordnas gemensamt. 
Såväl studenter (doktorander) som lärare från alla fyra 
universiteten deltar och balansen mellan antalet deltagare 
per lärosäten är här god. Nätverket har vidgats så att kon-
taktytorna nu också omfattar motsvarande verksamheter 
vid andra lärosäten i Sverige. En gemensam satsning på s.k. 
Erasmus Mundus External Cooperation Windows har gi-
vit positivt resultat och Uppsala universitet deltar nu i fem 
konsortier, varav fyra beviljades under 2010. 

Antalet deltagande i internationella utbytesprogram på 
grund- och avancerad nivå visar en stabil ökning både när 
det gäller inresande och utresande studenter. Ökningen 

märks tydligast när det gäller inresande studenter där an-
talet ökat med cirka 40 % från 2006 till 2010. När det gäl-
ler s.k. free movers har antalet i det närmaste fördubblats. 
Antalet utresande studenter är mer stabilt, men även där 
syns en liten ökning de senaste åren. Utresande studenter 
utnyttjar i första hand utbytesavtal i engelskspråkiga län-
der. Antalet free movers från länder utanför EES ökade 
kraftigt mellan 2009 och 2010, från 706 till 1124. Det kan 
sannolikt förklaras av att möjligheten till avgiftsfri utbild-
ning upphör 2011.

Avgiftsstudenter
Den 1 juli 2010 trädde förordning (2010:543) om anmäl-
ningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor 
i kraft och universitetet har under 2010 arbetat med för-
beredelserna med anledning av införande av studieavgifter 
för studenter med medborgarskap utanför EU och som inte 
deltar i utbytesprogram. Under året beräknas universitetet 
har lagt ner ca 1 mnkr på olika former av förberedelser 
framför allt inom det studentadministrativa området. 

Avgifternas storlek har beräknats mot bakgrund av kra-
vet på full kostnadstäckning och utgår ifrån regeringens 
tilldelning per utbildningsområde. Till detta tillkommer 
uppskattade kostnader för bland annat kommunikation 
och marknadsföring, tillkommande administration, urval 
och antagning, uppbörd av studieavgifter, ökade resurser 
för språkkurser i engelska och svenska samt kostnader för 
bostadsgaranti. 

Avgiftsreformen har avhandlats vid dekanmöten, vid 
prefektmöten och vid samlingar med internationellt an-
svariga på institutionerna. Syftet har varit att lyfta fram de 
frågor som reformen aktualiserar och diskutera nödvän-
diga förändringar, särskilt med de lärare som är engagerade 
i de 60 masterprogram med undervisning på engelska som 
finns vid Uppsala universitet.

Därtill har universitetet inlett ett arbete med att öka 
antalet stipendier utöver det begränsade antal som erbjuds 
genom Internationella Programkontoret och Svenska Insti-
tutet och har redan fått löfte om de första donationerna. 
På sikt kommer detta att bli ett viktigt verktyg i rekryte-
ringen av avgiftsstudenter.

Under 2011 fortsätter arbetet med att utöka antalet 
stipendiemöjligheter samt anpassningar av utbildningsut-
budet, studentmottagandet och utarbetande av internatio-
nella marknadsföringsstrategier. 

Tabell 9. Antal deltagare/antal utbildningsdagar i vissa språkutbildningar

2008 2009 2010

Internationell lärarfortbildning 1 237 / 2 119 2 236 / 3 012 1 331 / 4 648

Fortbildning för modersmålslärare 110 / 220 25 / 50 219 / 286

Europarådets språkprojekt 300 / 350 410 / 425 410 / 441

Europarådets fortbildningsprogram 90 / 240

Summa antal deltagare 1 737 / 2 929 2 671 / 3 487 1 960 / 5 375
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Internationell lärarfortbildning
Under 2010 har den internationella lärarfortbildningen 
förstärkts och fördjupats genom att kontakter och samar-
betsformer har utvecklats med institutioner och personer 
inom Uppsala universitet, andra universitet, nationella och 
internationella samarbetspartners. Universitetet har även 
erbjudit fem specialutformade kurser inom Lärarlyftet, 
vilka upphandlats av Skolverket.

Redovisningar av antal deltagare per utbildning har 
kompletterats med antal utbildningsdagar per utbildning.

Jämfört med 2009 har det totala antalet deltagare sjun-
kit något medan antalet utbildningsdagar ökat kraftigt. 
Förändringarna beror på årsvisa skiftningar i utbud och 
efterfrågan. Den stora ökningen i antal utbildningsdagar 
beror till viss del på kurser inom Lärarlyftet som utformas 
som campusförlagd/distansutbildning. 

Främjad och breddad rekrytering
En handlingsplan för breddad rekrytering 2009–2012 
fastställdes 2009 och en mer utförlig återrapportering för 
perioden kommer att göras i universitetets årsredovisning 
för 2012. 

Handlingsplanen omfattar tre typer av åtgärder: Direk-
ta rekryteringsåtgärder riktade till respektive målgrupp, 
mottagandeåtgärder avsedda att förstärka inom målgrup-
perna nyantagna studenters benägenhet att påbörja de ut-
bildningar de antagits till, samt att motverka tidiga stu-
dieavbrott och retentionsåtgärder avsedda att förbättra 
genomströmning och minimera antalet avbrott inom mål-
grupperna under studietiden.

Direkta rekryteringsåtgärder har bl.a. genomförts ge-
nom att utforma informationsmaterial för vårdutbildning-

arna med direkt fokus på att attrahera manliga studenter, 
genom att läkarstudenter besöker gymnasieskolor med låg 
övergångsfrekvens till högre studier och genom Tjejveck-
an, där gymnasieelever får prova på teknik under en som-
marlovsvecka. En viktig komponent i all breddad rekryte-
ring är att ge nya målgrupper möjlighet till identifikation 
genom att den personal och de studenter som företräder 
universitetet möjligast mån hämtas från liknande mål-
grupper. Tillsammans med Uppsala kommun och Upp-
sala studentkår bedrivs mångfaldsprojektet Esmeralda, en 
långsiktig satsning fokuserad på gymnasieskolor med låg 
övergångsfrekvens i närområdet.

Mottagandeåtgärder som utvecklats under året har va-
rit en gemensam mottagning för inresande gäst- och ut-
bytesstudenter liksom satsningar på mentorsverksamhet 
och stärkt studentföreningsverksamhet. Ett av nyantagna 
studenter uppskattat inslag, som stärkt mångas studieav-
sikter, har varit välkomstringningarna, där erfarna studen-
ter ringer upp nyantagna och erbjuder råd och stöd inför 
studiestarten.

Retentionsåtgärderna har ytterligare förstärkts inom 
många utbildningar. Som exempel har särskilda mattestu-
gor inrättats för lärarstudenter som har behov av extra stöd 
och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har utvecklat 
sin verksamhet med coachning av studenter i utbildning-
arnas inledande stadier, som senare avlöses av gruppmen-
torsprogram och karriärcoachning inför utträdet på ar-
betsmarknaden. Språkverkstadens uppdrag har utökats då 
en utvärdering av verksamheten som gjorts under året har 
visat på ett stort och ökande behov av denna typ av stöd. I 
syfte att särskilt stödja den breddade rekryteringen har en 
mångfaldshandläggare anställts vid enheten för lika villkor 
inom universitetsförvaltningen. 



Centrum för rysslandsstudier (UCRS) 
inrättades den 1 januari 2010 som en 
del av regeringens strategiska satsning 
på forskningsområdet ”politiskt  
viktiga geografiska regioner”.



 19

Under året har en kraftsamling skett kring etableringen av de sju särskilt framstående forskningsmiljöer 
som beviljats medel inom ramen för regeringens satsning på strategiska forskningsområden för perioden 
2010–2014. Även inom EU:s stora satsning på energiområdet har ett omfattande arbete bedrivits. 
Inom utbildning på forskarnivå har en tidigare nedgång i antalet doktorsexamina brutits samtidigt som 
det systematiska arbetet med förbättrade villkor för doktorander fortgår.

2. Ett universitet för framstående forskning

Mål för forskning

I universitetets mål- och strategidokument finns som ett 
av fyra fokusområden ”Ett universitet för framstående 
forskning”. Målen för forskningen är:
• Uppsala universitet ska bedriva god, livskraftig och ny-

danande forskning.
• All forskning ska ge viktiga bidrag till kunskapsuppbyg-

gandet i världen.
• En stor del av forskningen ska vara världsledande.
• Forskningens oberoende ska värnas och god forsknings-

sed upprätthållas.

Mål för utbildning på forskarnivå
Uppsala universitets bredd och spets och mångfalden av 
internationella forskningssamarbeten skapar förutsätt-
ningar för en förstklassig utbildning på forskarnivå. Mål 
för utbildning på forskarnivå är:
• Utbildningen på forskarnivå och de avhandlingar som 

läggs fram ska hålla internationellt hög kvalitet. 
• Utbildningen ska ge vetenskaplig kompetens och djup 

förståelse av forskarutbildningsämnet. 

• Utbildningen ska ge högskolepedagogisk kompetens 
samt generella färdigheter som är attraktiva i yrkeslivet.

• Utbildningen ska vara ett attraktivt karriärval.

Ekonomiskt resultat
Intäkterna inom forskning och utbildning på forskarnivå 
fortsätter att öka vilket förklaras med regeringens fort-
satta satsning på forskning, vetenskaplig konkurrenskraft 
och ökat förtroende för universitetets forskning. Un-
der 2010 har universitetet från regeringen t.ex. erhållit 
40 mnkr avseende strategiska forskningsområden. Även 
omfattningen av bidragsforskning är mycket god. Univer-
sitetet är bl.a. nationellt ledande inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området att erhålla medel från ex-
terna finansiärer såsom Vetenskapsrådet och Riksbankens 
Jubileumsfond.

Under 2007 genomfördes en utvärdering av all forskning 
vid universitetet under benämningen Kvalitet och förnyel-
se 2007 – KOF 2007. De två senaste åren har satsningarna 
på de identifierade starka miljöerna och strategiskt viktiga 
områden med mindre framstående forskningsmiljöer gett 
genomslag i kostnadsutvecklingen. 

Tabell 10. Finansiellt resultat inom forskning, tkr

2006 2007 2008 2009 2010

Intäkter 2 588 911 2 761 271 2 892 241 3 108 305 3 297 868

Kostnader -2 578 914 -2 681 412 -2 837 992 -2 978 077 -3 175 672

Årets kapitalförändring 9 997 79 859 54 249 130 228 122 196
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Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet inom 
den ordinarie forskningen visar trots kostnadsökningarna 
ett överskott om 122 mnkr. Överskotten beror framförallt 
på de strategiska satsningarna där rekrytering av ny kom-
petens och uppbyggnad av infrastruktur tar tid. 

Prestationer inom forskning och 
utbildning på forskarnivå
Forskningsfinansiering
Regeringens satsningar på forskning och utbildning på 
forskarnivå som inleddes under 2008 har kommit univer-
sitet tillgodo i betydande utsträckning. 2009 var Uppsala 
universitet det lärosäte som fick den ojämförligt största 
delen av ökningarna av statsanslaget enligt Högskolever-
kets årsrapport för 2010.

När det gäller de externa bidragen till forskningen till-
delas de i hård konkurrens med övriga lärosäten och forsk-
ningsinstitutioner. Tilldelningen av externa medel kan 
därför ses som en indikator på hur framstående universi-
tetets forskning är. Universitetets andel av de bidrag som 
den största externa forskningsfinansiären i Sverige, Veten-
skapsrådet, beviljar har ökat projektbidragen från 13 % 
2007 till drygt 16 % 2010.

De största finansiärerna av forskningen under 2010 
framgår av tabell 23. De finansiärer som ökat mest i volym 

är: Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Vin-
nova.

Av erhållna anslagsmedel till forskning och utbildning 
på forskarnivå har under året 98 mnkr disponerats för 
samfinansiering av bidragsfinansierad verksamhet, vilket 
är en marginell ökning av andelen av forskningens totala 
finansiering.

Publikationer
En indikation på hur universitetet uppfyller regeringens 
mål att universitet och högskolor ska bedriva internatio-
nellt konkurrenskraftig forskning är utvecklingen av an-
talet referee-granskade publikationer i internationella tid-
skrifter. I nedanstående tabell anges antalet artiklar samt 
forskningsöversikter från internationella referee-granska-
de tidskrifter per vetenskapsområde. Ingen fraktionering 
på författare har gjorts. Eftersom publiceringstraditionen 
inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskaps-
området skiljer sig från de övriga genom att i större ut-
sträckning publicera sig i böcker och samlingsverk så har 
även siffrorna för publikationstyperna bok och kapitel i 
bok redovisats. Här har endast publikationer från  förlag, i 
urval enligt den s.k. norska modellen, använts.

Enligt tabellen är publiceringen störst inom de medi-
cinsk-farmaceutiska samt teknisk-naturvetenskapliga ve-
ten skapsområdena. Antalet publikationer är relativt sta-
bilt över tiden möjligen med en liten nedgång för 2010 
inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, 
vilket kan förklaras med att all inrapportering för året inte 
var klar vid redovisningstillfället.

Ett mått på prestationerna inom forskningen är kostnad 
per publikation, och har definierats som den totala kostna-
den för forskning finansierad via statsanslag, bidrag och av-
gifter fördelat på antal artiklar, böcker och kapitel i böcker 
som universitetets forskare har publicerat. Förändringen 
av prestationsmåttet mellan åren har främst påverkats av 
en förändring i antalet publikationer. En ökad kostnad per 
publikation avspeglar därmed en minskning av antalet 
publikationer och vice versa. Då alla publikationer inte 
hunnits inrapporteras för 2010 är kostnaden per publika-
tion något för hög i denna redovisning. Arbetet är under 
utveckling med att definiera vad som avses med prestatio-

Tabell 11. Anslagsmedel som disponerats för samfinansiering av bidragsfinansierad verksamhet, tkr

2009 2010 Andel av total- 
finansiering 20091)

Andel av total- 
finansiering 20101)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå – – – -

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap 23 308 30 375 3,0 % 3,9 %

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci 17 288 18 358 1,5 % 1,5 %

Vetenskapsområdet för naturvetenskap och teknik 47 094 48 972 3,9 % 3,8 %

Totalt 87 690 97 705 2,8 % 3,0 %
1) Med totalfinansiering avses intäkter av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter inom ordinarie forskning.
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ner och hur kostnaden ska beräknas för dessa. Ytterligare 
insatser för att förbättra redovisningen av verksamhetens 
prestationer med avseende på kostnader kommer därför 
att genomföras.

Examina i utbildning på forskarnivå
Antalet examina inom utbildning på forskarnivå är ytterli-
gare ett mått på universitetets prestation. Då kostnaderna 
för utbildning på forskarnivå inte redovisas skilt från övrig 
forskning och då uttaget av examina inte sammanfaller i 
tiden med kostnaden för utbildningen redovisas inte kost-
naden per examina. 

Trenden med allt färre examinerade i utbildning på fors-
karnivå har vänts till en ökning på 5 % av antalet examina 
i jämförelse med föregående år. Orsaken till den tidigare 
nedgången var utökade krav på handledarresurser, att fler 

doktorandtjänster inrättades i förhållande till utbildnings-
bidrag som är en mindre kostsam finansiering av utbild-
ning på forskarnivå samtidigt som externa bidragsgivare i 
mindre utsträckning beviljade bidrag till doktorandtjäns-
ter. Dessa faktorer uppträder i varierande omfattning inom 
de olika vetenskapsområdena.

Sedan några år tillbaka är det obligatoriskt att minst en 
av en doktorands två handledare ska ha genomgått särskild 
handledarutbildning. En intensifierad satsning på sådana 
utbildningar har därför gjorts under året och ett antal 
universitetsgemensamma handledarutbildningar, såväl på 
svenska som på engelska har därför givits. Några fakulteter 
och några institutioner har även genomfört skräddarsydda 
handledarutbildningar för alla sina handledare, vilket inte 
minst givit möjlighet till ett internt erfarenhetsutbyte och 
kvalitetsarbete.

Tabell 12. Antal publikationer 2006–2010

2006 2007 2008 2009 2010

Antal publikationer UU 3 813 3 680 3 787 4 113 4 031

– varav HumSam inkl utbv 660 638 731 745 669

– varav MedFarm 1 613 1 596 1 610 1 831 1 825

– varav TekNat 1 481 1 352 1 382 1 470 1 509

I sammanställningen av väsentliga uppgifter (sid 59) redovisas endast referee-granskade tidskrifter.

Tabell 13. Kostnad per publikation 2006–2010, tkr

2006 2007 2008 2009 2010

UU 736 714 773 398 812 301 774 781 830 999

HumSam inkl utbv 965 089 997 346 968 693 1 019 020 1 173 211

MedFarm 610 667 644 918 705 662 642 983 696 281

TekNat 801 571 873 155 885 387 850 389 857 631

Tabell 14. Antal examina i utbildning på forskarnivå perioden 2003–2010

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antal examina 1) 435 391 374 391 388 349 315 331

Andel utfärdade examina i förhållande till antal forskarstud. 16 % 14 % 14 % 16 % 16 % 15 % 14 % 15 %

1) Doktorsexamen räknas som en examen, om den inte föregåtts av en licentiatexamen.  
   Doktorsexamen som föregåtts av en licentiatexamen samt licentiatexamen räknas som en halv examen.
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Strategiska forskningsområden
De strategiska forskningsområdena syftar till att bygga 
upp forskningsmiljöer av världsklass på ett antal områden 
som är viktiga för det svenska samhället eller den svenska 
industrin. Universitetets ansträngningar att med stöd av 
styrkan i det breda kompletta universitetet koncentrera 
resurserna och skapa excellenta forskningsmiljöer som har 
nära koppling till efterfrågade utbildningar av hög kvali-
tet har framför allt skett inom eller med anknytning till 
dessa. Uppsala universitet har tilldelats över 500 miljoner 
kronor från 2010 och fem år framåt för sammanlagt sju 
projekt där universitetet är huvudsökande och ytterligare 
tre projekt som medsökande. Utfallet av ansökningarna 
har medfört att forskning i ökad utsträckning organiserats 
tematiskt samt lett till synergi och ökad synlighet hos star-
ka forskningsmiljöer. Satsningarna har främjat samarbetet 
mellan forskningsgrupper och med andra lärosäten samt 
uppmuntrat till områdesöverskridande samarbeten.

Ett tydligt exempel på denna utveckling är universi-
tetets målmedvetna prioriteringsarbete i form av den 
under 2010 initierade uppbyggnaden av Science for Life 
Laboratory (SciLifeLab) i Stockholm och Uppsala. Sci-
LifeLab är ett nationellt resurscenter ägnat åt storskalig 
biovetenskaplig forskning med fokus på biomedicin, in-
klusive genom- och proteom-profilering, mikroskopime-
todik (bioimaging) och bioinformatik. Den strategiska 
forskningssatsningen Science for Life Laboratory i Upp-
sala (SciLifeLab-U) siktar på att förklara den molekylära 
basen för komplexa sjukdomar hos människan genom att 
tillämpa nya teknologier på väldefinierade patientprover 
unikt tillgängliga i de nordiska länderna. SciLifeLab-U 
bygger vidare på existerande forskning vid Uppsala uni-
versitet, där molekylär biovetenskap länge stått i centrum 
men berör flera av universitetets prioriterade styrkeom-
råden.

De två övriga strategiska forskningsområdena som hu-
vudsakligen ligger inom vetenskapsområdet för medicin 
och farmaci är cancer, som bedrivs tillsammans med Umeå 
och Stockholms universitet och KTH, samt vårdvetenskap 
där programmet U-CARE leds av Uppsalaforskare men 
med utvecklade samarbeten såväl inom universitetet som 
externt. Vidare var universitetet medsökande till ytter-
ligare tre beviljade projekt inom vetenskapsområdet för 
medicin och farmaci med Lunds universitet som huvud-
sökande. 

Ytterligare en satsning med strategisk inriktning är 
forskningsområdet ”politiskt viktiga regioner”, där ett nytt 
centrum för rysslandsstudier har inrättats. Det bedriver 
mångvetenskaplig forskning med fokus på Ryssland och 
dess närområde. Tanken är att centret ska bli en kvalifice-
rad resurs för alla med intresse för Ryssland. Inom centret 
samlas forskare med intresse för rysk identitet och stats-
bildning, rättskipning samt marknadsekonomiska proces-

ser i Ryssland med närområde. Centrum för Rysslandsstu-
dier samlar forskare från i stort sett samtliga institutioner 
inom samhällsvetenskap och humaniora vid universitetet 
– statsvetare, sociologer, ekonomer, jurister, språkvetare, 
historiker, antropologer, teologer… Samarbete söks också 
med andra universitet och högskolor, både i Sverige och 
utomlands. Med på listan över samarbetspartners finns till 
exempel redan flera svenska universitet och högskolor, de 
amerikanska universiteten Stanford och Harvard, samt ett 
flertal forskare och universitet i Ryssland och dess grann-
stater. Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsve-
tenskap har valt att satsa ytterligare 6 mnkr per år för att 
stärka detta område.

Uppsala universitet har tillsammans med Försvarshög-
skolan och Karlstads universitet tilldelats medel till det 
strategiska forskningsområdet Säkerhet och krisberedskap. 
Universitets styrka ligger i samverkan mellan samhälls-, 
teknik- och geovetenskaperna. Teknikvetenskapernas 
forskning om sensorer, kommunikation, databehandling 
tillsammans med geovetarnas forskning om naturkata-
strofer, hydrologi och seismisk aktivitet bidrar till fram-
tagandet av ny kunskap inom området. Denna forskning 
om naturkatastrofer har samtidigt ett nära samarbete med 
universitetets freds- och konfliktforskning och statsveten-
skapliga forskning, båda inom universitetets styrkeområde 
Fred, säkerhet och demokrati.

Energiforskningen är ett område där universitetet är 
världsledande med goda möjligheter att flytta fram posi-
tionerna ytterligare. Den särskilda konkurrenskraften och 
potentialen för områdesövergripande forskningssamarbe-
ten avspeglas i att universitetet nu har en nyckelroll i EU:s 
nya storsatsning på kunskap och forskning för innovation 
samtidigt som regeringen beslutat att förlägga ett strate-
giskt forskningsområde inom energi vid universitetet. Det 
innebär ett förtroende att stärka en redan stark forsknings-
miljö med stöd från bl.a. Energimyndigheten, VR och SSF. 

Inom E-vetenskap samverkar matematik och dataveten-
skap med forskning inom IT-området med dess bredd och 
koppling till biologi, ekonomi och medicin. Universiteten 
i Uppsala, Lund och Umeå angriper angelägna problem-
ställningar inom olika ämnesområden av strategisk bety-
delse för samhället, från områden som modellering av nya 
material, framtagning av läkemedel, genetiska orsaker till 
sjukdomar, risker vid organtransplantationer, levnadsför-
hållandenas påverkan på det senare livet, klimatföränd-
ringars påverkan på ekosystem, hantering av vattenresur-
ser, och frågor om universums struktur.

Samtliga program som erhållit strategiska forskningsme-
del har kommit igång med sitt arbete men inom vårdveten-
skap och epidemiologi, den senare med Lunds universitet 
som huvudansvarig har inte alla planerade rekryteringar 
och/eller inköp av apparatur hunnit slutföras, varför det 
finns en större balans av tilldelade medel vid dessa pro-
gram. Dessa kommer att användas under 2011. Även inom 
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politiskt viktiga regioner finns balanserade medel på grund 
av att verksamheten är under uppbyggnad. Under 2011 
kommer bl.a. fler postdok-tjänster att tillsättas.

Forskning för innovation – strategisk 
forskning inom EU
Inom ramen för EU:s stortsatsning European Institutes of 
Innovation and Technology (EIT) har Uppsala universitet 
en nyckelroll i förverkligandet av ett institut för innovation 
och teknologi inom energiområdet. EIT är en ny modell för 
samverkan inom ramen för kunskapstriangeln där forsk-
ning, utbildning och näringsliv i samverkan ska leda till ny 
teknologi som svar på samhällets behov. Tillsammans med 
KTH, ABB och Vattenfall utgör Uppsala en av sex regioner 
i Europa som fokuserar på framtidens energiförsörjning i 
form av projektet KIC InnoEnergy. Med målsättningen att 
skapa en innovationsmotor inom energiområdet invigdes 
satsningen under sommaren 2010. Fullt utbyggt handlar 
det om en miljardsatsning, vilket gör den till det största 
projektet hittills av detta slag och därmed ett kvitto på att 
excellent kompetens tas till vara och nyttiggörs i en bred 
vetenskaplig och teknisk innovationsmiljö.

Internationalisering
I Mål och strategier för Uppsala universitet finns flera 
mål som rör internationaliseringsarbetet och som identi-
fierats som avgörande för universitetets möjlighet att vara 
och förbli ett universitet för framstående forskning: All 
forskning ska ge viktiga bidrag till kunskapsuppbyggandet 
i världen och en stor del av forskningen ska vara världsle-
dande. Under 2007 genomfördes den universitetsövergri-
pande utvärderingen Kvalitet och Förnyelse (KoF07) och 
inför 2011 planeras ytterligare en utvärdering efter samma 

modell. I den inledande utvärderingen 2007 identifierades 
över 20 institutioner/enheter vid samtliga vetenskapsom-
råden som klassificerades som världsledande. På den något 
lägre nivån Internationally high standard identifierades yt-
terligare cirka 100 grupper. 

Stödet till forskare som söker forskningsmedel i interna-
tionell konkurrens ska öka och arbetet med att aktivt på-
verka innehållet i internationella utlysningar intensifieras. 
Målet med detta arbete är att till 2013 öka anslagen från 
EU från nuvarande 90 miljoner till 150 miljoner SEK per 
år. Under 2010 har därför sju forskningssekreterare med 
internationell inriktning påbörjat sitt arbete. 

I november 2009 beslutade konsistoriet om ett nytt pro-
gram för internationalisering där internationell samverkan 
identifieras som ett medel för att uppnå ökad kvalitet i 
forskningen. Internationaliseringsarbetet vid institutioner-
na bedrivs på delvis olika sätt beroende på olika förutsätt-
ningar inom olika discipliner. Flertalet institutioner deltar 
i nätverk av internationella samarbeten och forskargrup-
perna publicerar sina resultat internationellt. Internatio-
nella konferenser anordnas även i Uppsala, t.ex. The global 
needs for effective antibiotics. Forskare och doktorander 
deltar regelbundet i internationella symposier och konfe-
renser. Inom samtliga vetenskapsområdet deltar i princip 
alla aktiva forskare och doktorander regelbundet i sådana 
sammanhang. 

Kvalitet, långsiktighet och ömsesidighet i de interna-
tionella relationerna liksom utvecklingen av fördjupade, 
strategiska samarbeten med utvalda universitet/regioner 
i världen ska vara vägledande. Uppsala universitet ska ha 
en aktiv roll i samhället, främja utveckling, kreativitet och 
innovation och därmed bidra till global utveckling. För-
utom de internationella kontakter som initieras och upp-
rätthålls av enskilda forskare arbetar Uppsala universitet 
också aktivt med flera internationella nätverk där syftet 

Tabell 15. Strategiska forskningsområden, mnkr

Strategiskt område Benämning Tilldelning varav utbetalat  
andra lärosäten

varav  
universitetet

kostnader  
universitetet

Universitetet huvudsökande

Cancer U-CAN 5,6 2,8 2,8 2,5
Energi StandUP 14,8 9,5 5,3 5,6
E-vetenskap eSSENCE 10,0 5,5 4,5 2,5
Molekylär biovetenskap SciLife-U 15,0 – 15,0 12,3
Politiskt viktiga regioner UCRS 6,0 – 6,0 3,0
Säkerhet och krisberedskap CNDS 3,0 1,1 1,9 1,3
Vårdforskning U-CARE 5,0 – 5,0 2,7

Delsumma 59,4 18,9 40,5 29,9

Universitetet medsökande – utbetalat från Lunds universitet

Diabetes EXODIAB 2,4 3,1
Epidemiologi EpiHealth 2,4 –
Stamceller StemTherapy 2,2 1,8

Totalt 47,5 34,8
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är fördjupade och långsiktiga kontakter. Nyast i samman-
hanget är Matariki-nätverket vars fokus ligger på hållbar 
utveckling samt det något mer inarbetade U4-nätverket 
som har utvecklats under några år. I det senare fallet finns 
nu flera goda exempel på hur man inom nätverket skapat 
nya kontaktytor inom ämnen där internationellt utbyte ti-
digare varit mer sparsamt. 

Forskningssamarbeten
Uppsala universitet deltar i ett flertal forskningssamar-
beten med de länder där Sverige har mellanstatliga avtal 
om forskningssamarbete. I enlighet med regeringens åter-
rapporteringskrav återges den samverkan som är av större 
långsiktig eller strategisk betydelse med samarbetspart-
ners i Indien, Japan, Sydafrika och Sydkorea. 

Indien
Humaniora och samhällsvetenskap
1. Institutionen för arkeologi och antik historia: Samarbete 

med Indian Archaeological Society, New Dehli. Histo-
riska inst. samarbetar sedan 2005 med motsvarande in-
stitution vid universitetet i Calcutta. Från och med 2010 
bedrivs programmet inom ramen för det SIDA-finansie-
rade Linnaeus-Palme programmet. Utbytet var initialt 
inriktat på miljöhistoria men har nu vidgats till att även 
innefatta genus- och imperialhistoria. Utbytet har hit-
tills omfattat tio gästlärare och fyra studenter från de 
båda deltagande lärosätena. Gemensamma masterkurser 
på distans planeras.

2. Forskarnätverket Ecology and Society bildades 2007 av 
forskare i miljöstudier vid tio universitet och forsknings-
institut i Uppsala och New Dehli. Inledningsvis deltog 
forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, men 
nätverket har nu vidgats till att också omfatta zoologi, 
humanekologi, botanik och geografi. Sedan starten har 
fyra konferenser och en workshop ägt rum. Nätverket 
har under uppbyggnadstiden finansierats genom plane-
ringsbidrag från VR.

3. Institutionen för lingvistik och filologi samarbetar med 
International Institute of Information technology i Hy-
derabad inom datorlingvistikens område. Samarbetet 
har resulterat i en ”trädbank” för hindi och urdu samt 
forskning om dependensparsning för indiska språk.

4. Professorn i indologi har ett flertal samarbetsprojekt 
med universitetet i Mumbai(sociologi, hindi). Inom ra-
men för projektet Beyond victimization in Dalit self 
representation sker samarbete med Benares Hindu 
University. Projektet Dalit empowerment and Sant li-
terature bedrivs i samarbete med universitetet i Dehli 
och projektet The relationship between Sufi and Bhakti 
literature är ett samarbete med Jawaharlal Nehru Uni-
versity, New Dehli.

5. Statsvetenskapliga institutionen samarbetar inom ramen 
för det s.k. Toledoprojektet med New Dehli (Institute of 
Social Sciencies; PRIA; Jamia Milia University),Bhopal 
(Samarthan) samt Ahmedabad (Unnati).

Medicin och farmaci 
1. Institutionen för genetik och patologi samarbetar med 

SurgPath, Mumbai inom Human Protein Atlas projek-
tet. 

2. Institutionen för kvinnors och barns hälsa har samarbe-
ten som rör reproduktiv hälsa och frågor kring abort. 

3. Institutionen för läkemedelskemi, avd. för organisk far-
maceutisk kemi, samarbetar med AstraZeneca i Banga-
lore kring tidig läkemedelsutveckling mot tuberkulos 
Samarbetet har resulterat i omfattande utbyte av forsk-
ningsresultat

Teknik och naturvetenskap
1. Institutionen för teknikvetenskaper, avd för elektrici-

tetslära samarbetar med Amrita University. Två perso-
ner från Amrita är heltidsdoktorander vid UU, och yt-
terligare en är på väg att börja.

2. Inom cell- och molekylärbiologi finns samarbete med 
Astra Zeneca i Indien inom såväl tuberkulos- som ma-
lariaforskning. 

3. Institutionen för geovetenskaper har ett Linnaeus-Palme 
utbyte med Anna University där lärare och studenter 
deltar årligen. Institutionen planerar att utvidga utby-
tesverksamheten inom ramen för Instec, Indian-Swedish 
cooperation on Technical Research and Education. 

4. Centrum för bildanalys samarbetar med den statliga 
forskningsorganisationen Centre for Development of 
Advanced Computing, som är en del av det övergripan-
de Indo-Swedish Technical Collaboration”

Japan
Humaniora och samhällsvetenskap
1. Institutionen för arkeologi och antik historia har inlett 

samarbete med universitetet i Kyoto inom ramen för 
Human Environmental Interactions. 

2. Institutionen för idé och lärdomshistoria har samarbetat 
med Tokyo University och Keio University i Tokyo. 

3. Institutionen för afroasiatiska språk samarbetar i forsk-
ningsprojektet Kasjkajiska med Dept. of Linguistics, 
Okayama University. Samarbete sker också med univer-
sitetet i Tokyo inom ramen för projektet Code copying in 
Turkic samt utgivningen av tidskriften Turkic Languages.

4. Ekonomisk-historiska institutionen bedriver samarbete 
med Tokyo University, Institute for Gerontology inom 
ramen för projektet The Ageing Society. Under 2009 
hölls ett internationellt symposium i Tokyo med företrä-
dare för samtliga vetenskapsområden och fyra svenska 
lärosäten tillsammans med japanska forskare och andra. 
Arrangemanget upprepas i Uppsala 2011.
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Medicin och farmaci
1. Institutionen för farmaceutisk biovetenskap samarbetar 

med Department of Drug Disposition and Pharma-
cokinetics, School of Pharmaceutical Sciences, Teikyo 
University, Sagamihara och Department of Molecular 
Biopharmacy and Genetics, Graduate School of Pharma-
ceutical Sciences, Tohoku University, Sendai, kring ak-
tivt upptag av läkemedel över blod-hjärnbarriären. Sam-
arbetet har resulterat i flera gemensamma publikationer.

2. Institutionen samarbetar också med Hoshi University, 
Tokyo, Department of Physiology and Anatomy,Tohoku 
Pharmaceutical University, Tokyo och Division of Mo-
lecular Pharmacology and Neuroscience, Nagasaki 
University, med fokus på biologisk beroendeforskning. 
Samarbetet har lett till gemensamma publikationer och 
samarrangerade konferenser.

3. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samar-
betar med Department of Obstertics and Gynaecology, 
Saitama Medical School, Moroyama.

4. Institutionen för genetik och patologi har samarbete 
med The Cancer Institute, of JCFR, Tokyo. Samarbetet 
innebär främst avancerad mikroskopering. Institutionen 
samarbetar också med Tokyo University, Department of 
Applied Chemistry, School of Engineering, inom mole-
kylära verktyg och mikrofluidteknik samt inom Micro-
bead-based rolling circle amplification in a microchip for 
sensitive DNA detection. Tillsammans med Omics Sci-
ence Centre, RIKEN, Yokohama, sker samarbete inom 
molekylära verktyg och smart amplification process 
(SMAP)Ett projekt med Nagoya University, Applied 
Chemistry Chemical Eng. and Biotechnology har resul-
terat i en gäststudent.

5. Institutionen för medicinsk cellbiologi påbörjade under 
2008 ett projekt med University of Tokyo. Det har hit-
tills resulterat i en publikation samt en gemensam forsk-
ningsansökan till Vinnova och JSPS. Samarbete bedrivs 
också med Hoshi University i Tokyo kring hyaluronidas-
aktiviteten i njurarna (två publikationer).

Teknik och naturvetenskap
1. Matematiska institutionen och institutionen för infor-

mationsteknologi samverkar i utarbetandet av ett avtal 
med Japan Advanced Institute of Science and Techno-
logy som syftar till utbyte och samverkan inom forsk-
ning och utbildning.

2. Tillämpad kärnfysik har ett mångårigt samarbete med 
Kyushu University avseende forskning inom kärndata, 
särskilt neutronspridning.

3. Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi har sam-
arbete och forskningsutbyte inom proteinkarakterise-
ring med SPring-8 i Japan (världens största synkrotron-
ljusanläggning).

Sydafrika
Humaniora och samhällsvetenskap
1. Institutionen för arkeologi och antik historia har ett 

samarbetsprojekt med universitetet i Pretoria (VR) med 
fokus på tidig urban utveckling i norra delen av Sydaf-
rika. Projektet har resulterat i ett flertal publikationer, 
senast under hösten 2010 en volym rörande urbanism 
och interaktion mellan miljö och mänskliga system. 
Gemensamma projektansökningar planeras för vidare 
forskningssamarbete.

2. Institutionen för freds- och konfliktforskning har ingått 
partnerskap med the African Centre for the Constructi-
ve Resolution of Disputes (ACCORD), Durban. Projek-
tet finansieras under en treårsperiod av Sida (6 mnkr/år). 
Åtta projekt har satts igång under den senare delen av 
2009 och ett tiotal har identifierats för start 2010/2011. 
Två doktorander har antagits inom ramen för partner-
skapet.

3. Kulturgeografiska institutionen samarbetar med Uni-
versity of Stellenbosch, University of Pretoria och Fort 
Hare University, samtliga inom Sida-NRF reasearch 
links program. Projekten som skett inom ramen för 
Geobiology of sub-Antarctic islands: sensitivity and re-
sponses to climate change avslutades 2010 och hade då 
producerat 1 PhD, 3MSc, 13 referee-granskade artiklar 
och 2 bokkapitel samt 14 konferenspresentationer. Fyra 
forskare/studenter från Sverige har deltagit i polarex-
peditioner och tre sydafrikanska utbytesstudenter har 
besökt Uppsala universitet. I dagsläget förbereds tre nya 
ansökningar med utgångspunkt från dessa samarbeten.

Medicin och farmaci
1. Institutionen för farmaceutisk biovetenskap och De-

partment of Clinical Pharmacology, University of Cape 
Town, bedriver gemensam forskning kring farmakoki-
netiska interaktioner av läkemedel mot främst tuberku-
los och HIV. Projekten har resulterat i ett flertal publi-
kationer, gemensamma forskningsmedel och samarbete 
kring handledning.

2. Institutionen för genetik och patologi deltar i ett Sida-
projekt med Cape Town University, som avser studier av 
livmoderhalscancer. Projektet avser utbyte och har lett 
till besök av forskare och doktorander.

3. Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver sam-
arbete med Sydafrika rörande HIV-transmission från 
mor till barn

Teknik och naturvetenskap
1. Institutionen för ekologi och genomik har forsknings-

samarbete med University of Kwazulu-Natal. Samarbe-
tet involverar även handledning av masterstudenter.
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Utbildningsvetenskap
1. Institutionen för utbildning, kultur och media deltar i 

den VR-finansierade internationella forskarskolan Fler-
språkighet, litteracitet och utbildning där bl.a. Univer-
sity of Western Cape i Sydafrika deltar. Samtliga fors-
karskolans doktorander, handledare och ledningsgrupp 
besökte i september 2010 sitt sydafrikanska partneruni-
versitet.

Sydkorea
Humaniora och samhällsvetenskap
1. Inom språkområdet/indologi finns samarbete med Han-

kuk University of Foreign Studies och universitetet i 
Seoul (Dept. For South Asian Studies).

Medicin och farmaci
1. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samarbe-

tar med Department of Preventive Health, Seoul Na-
tional University College of Medicine, Seoul. Därutöver 
planeras samarbete inom äldrevård och folkhälsa, inklu-
derande studentutbyte med Sungshin Women’s Univer-
sity i Seoul Sydkorea och med Yonsei University, Seoul 
och Seoul National University Seoul University, inom 
oxidativ stress.

2. En ny mekanism för blodkärlsstabilitet har upptäckts 
inom ramen för ett samarbete mellan Institutionen för 
genetik och patologi och Korea Advanced Institute of 
Science and Technology, Graduate School of Medical 
Science and Engineering.

3. Institutionen för medicinsk cellbiologi samarbetar med 
Seoul National University Hospital, samarbete kring 
forskning om behandling av typ 1 diabetes. Samarbetet, 
som nyligen inletts, har givit mycket lovande resultat 
och kommer i framtiden att inkludera utbyte av dokto-
rander och studenter

Teknik och naturvetenskap
1. Centrum för bildanalys har ett flerårigt strategiskt sam-

arbete med Inje University. Ändamålet är att ömsesidigt 
stärka forskningen inom bildanalys av cellbilder där båda 
parter är internationellt framstående. Samarbetet byg-
ger på workshops, publikationer och personella utbyten.

Kvalitet
Under året genomfördes en fördjupad analys av utbild-
ning på forskarnivå baserad på 2008 års doktorandenkät. 
Studien visade att doktoranderna överlag är nöjda med sin 
forskarutbildning (75 %) och att förbättringar skett sedan 
2002 års doktorandstudie. Handledningsfrekvensen lik-
som uppföljningen av den individuella studieplanen har 
ökat under perioden. En större andel av doktoranderna ges 
möjlighet att undervisa och gå den pedagogiska kursen och 
tillfredsställelsen med den psykosociala miljön är något 
större 2008 än 2002. Resultaten av doktorandstudien har 
också analyserats på fakultetsnivå. Flera förbättringsom-
råden identifierades. Dessa skiljer sig i vissa fall åt mellan 
universitetet som helhet och en eller flera fakulteter.

Exempel på identifierade förbättringsområden är för-
bättrad introduktion till utbildningen, förstärkt uppfölj-
ning av den individuella studieplanen, förstärkt handle-
darkompetens och ökad kontakt mellan doktorander och 
andra forskare. Särskild uppmärksamhet bör ägnas den 
sociala situationen för doktorander med utländsk exa-
men. Arbetet med att skapa en god utbildningssituation 
för både kvinnor och män måste också fortlöpa. Dess-
utom efterlyses förbättrade möjligheter till en stabil kar-
riärväg inom universitetet efter examen liksom tydligare 
möjligheter att inom forskarutbildningen förbereda sig 
för yrkesverksamhet utanför universitets- och högskole-
världen. 

Hållbar utveckling
En stor del av den forskning som bedrivs vid universitetet 
bidrar på olika sätt till att främja en hållbar samhällsut-
veckling. Till universitetets styrkeområden inom forsk-
ningen ingår flera med bäring på hållbarhetsperspektivet. 
Inom forskningsområdet Natur, miljö och teknik står den 
globala överlevnaden, hållbar miljö och teknisk utveck-
ling i fokus. Forskningen sträcker sig från förutsättningslös 
grundforskning till tillämpad och industrinära forskning 
inom allt från livets minsta byggstenar till avancerad tek-
nikutveckling. Inom forskningsområdet Liv och hälsa ge-
nomförs omfattande forskning med syfte att lindra, läka 
och bota sjukdomar samt att utveckla nya läkemedel som 
hjälper människor att leva ett fullt liv och att överleva. 
Inom forskningsområdet Individ och samhälle studerar 
human- och samhällsvetenskaperna hur människors före-
ställningar och kunskap formas i tid och rum samt de eko-
nomiska, politiska, sociala och kulturella aspekterna av 
samhällets långsiktiga utveckling. Forskningen förklarar 
orsaker till och konsekvenser av människors samverkan 
och samhällets organisation. 

Under 2010 har universitetet haft stora framgångar med 
att beviljas externa forskningsanslag till projekt inom om-
rådet hållbar utveckling. Från forskningsrådet Formas er-
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höll universitetet sammanlagt 37 miljoner kronor till åtta 
olika projekt, inom alla tre vetenskapsområden. 

Den nationella forskarskolan GRESD (Graduate School 
on Education and Sustainable Development) etablerades 
2009 och är ett samarbetsprojekt mellan åtta svenska lä-
rosäten inom området utbildning och hållbar utveckling. 
Ett tiotal doktorander har rekryterats samt ett antal asso-
cierats. GRESD är dessutom en resurs för Lärarlyftet som 
syftar till att öka de svenska grund- och gymnasielärarnas 
kompetens. Forskarskolan bygger också vidare på redan 
existerande internationella nätverk och utbyten. Våren 
2010 tecknades en avsiktsförklaring om ett forsknings-
samarbete och skolutveckling med Peking University. 

Under 2010 har ett forskningsområde presenterats varje 
vecka på Uppsala universitets webbplats under temat 52 
bidrag till en bättre värld, där universitetets bredd och 
djup på området har lyfts fram. 

Jämställdhet
Andelen kvinnor respektive män i olika lärarkategorier 
varierar kraftigt inom olika delar av universitetet. Beräk-
nat på hela universitetet är emellertid fördelningen mel-
lan kvinnor och män bland lektorer, forskarassistenter och 
forskare inom jämställdhetsintervallet 40–60 %. 

2010 var andelen kvinnor av de nyanställda professo-
rerna 21 %. Det ligger under regeringens tidigare rekryte-
ringsmål på 27 %. Det rör sig om få personer vilket innebär 
att några generella slutsatser inte kan dras baserat på 2010 
års resultat. Nivån var högre, 24 %, föregående år. 

Ledande befattningar inom universitetet innehas till över-
vägande del av män. I universitetsledningen däremot, totalt 
7 personer, var 5 kvinnor (71 %), vilket är detsamma som 
2009. Av universitetsledning och dekaner, totalt  14 perso-
ner, var 5 kvinnor (36 %), vilket är detsamma som 2009. Av 
de 55 prefekterna var 14 kvinnor (25 %), vilket är en margi-
nell minskning jämfört med föregående år. Studierektorerna 
är totalt 158 stycken och av dessa är 61 kvinnor (38 %).

Exempel på några av de åtgärder som genomförs för att 
öka rekryteringen av lärare av underrepresenterat kön är 
utformning av nya befattningar så att de attraherar sö-
kande av bägge könen, att inför rekrytering hitta lämpliga 
sökande av båda könen, samt nätverksbildande över äm-
nesgränser. 

Under de senaste åren har åtgärder även initierats för att 
öka andelen kvinnor i ledande befattningar. Inom ramen 
för det s.k. Kraftpaket för jämställdhet görs satsningar för 
att fler kvinnor ska nå positioner inom universitetet som 
forskare, lärare och ledare omfattar olika former av med-
finansiering, ekonomiskt stöd till underrepresenterat kön 
samt vissa krav på rekrytering av adjungerade professorer 
och adjungerade lärare. Stödet omfattar en finansiering om 
totalt 4,5 mnkr per år fr.o.m. 2009 inom ramen för rektors 
strategiska medel.

Utbildning på forskarnivå
Inom humaniora-samhällsvetenskap, utbildningsveten-
skap och medicin-farmaci ligger könsfördelningen i ut-
bildning på forskarnivå huvudsakligen inom jämställd-
hetsintervallet 40–60 %. Inom teknik-naturveten skap är 
emellertid könsfördelningen ojämn med ett underskott på 
kvinnor. 

För att inom detta område uppnå ökad jämställdhet har 
flera institutioner jämställdhets grupper som genomför ini-
tiativ för doktoranderna och följer upp arbetsförhållanden. 
Andra åtgärder innefattar bl.a. att skapa medvetenhet om 
och motverka jämställdhetsproblematik vid rekryteringen 
av nya doktorander. Detta görs t.ex. genom aktivt sökande 
efter kandidater av underrepresenterat kön vid nyrekryte-
ringar. Institutionerna tar också upp genusperspektivet i 
introduktionskurser för nyantagna doktorander.

Genusvetenskaplig forskning
Vid Uppsala universitet samlas den genusvetenskapliga 
forskningen vid centrum för genusvetenskap. Centrum 
överbryggar, genom konkreta och riktade insatser, orga-
nisatoriska och vetenskapsteoretiska gränser och fungerar 
därmed som en i genusforskningssammanhang unik mö-
tesplats för forskare och studenter. Centrum för genus-
vetenskap är en av de tre svenska forskningsmiljöer som 
2006 av Vetenskapsrådet utsågs till excellenta inom ge-
nusområdet. 

I Uppsala befinner sig forskningen inom genusveten-
skap i korsningen mellan kulturella, sociala och biologiska 
perspektiv och har en tydlig tvärvetenskaplig inriktning. 
Forskare från en rad olika ämnen arbetar tillsammans i oli-
ka forskningsprojekt. Det finns forskare från humaniora, 
samhällsvetenskap, biologi, fysik och medicin. 

Några aktuella forskningsprojekt handlar om demokra-
tiseringsprocesser, transgena djur, feministisk pedagogik, 
sexuell selektion, populärlitteratur, vetenskapsstudier, fy-
sikens didaktik, kulturstudier, människa-djurrelationen, 
kropp och kroppslighet, medicinhistoria, post-koloniala 
studier, neurovetenskap och sexualiteter, könskränkande 
behandling i akademin, maskuliniteter och risk, sexuali-
serat våld. 
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Tabell 16. Kostnad för SCAS respektive NCK

2006 2007 2008 2009 2010

Kostnad Kollegiet för samhällsforskning (SCAS) 17 598 23 472 25 865 24 318 22 538

Kostnad Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 924 17 224 26 213 33 461 40 117

Inrättningar för särskilda uppgifter
Kollegiet för samhällsforskning och Nationellt centrum 
för kvinnofrid är organisatoriskt sådana inrättningar för 
särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförord-
ningen (1993:100).

Kollegiet för samhällsforskning (SCAS)
Kollegiet för samhällsforskning (Swedish Collegium for 
Advanced Studies, SCAS) vid Uppsala universitet är ett 
institut för avancerade studier inom främst samhällsveten-
skap och humaniora. SCAS ska i internationell samverkan 
bedriva gästforskarprogram och tematiska forskningspro-
gram samt medverka i forskarutbildningen. SCAS tillkom 
1985 efter ett initiativ av svenska forskningsråd och stif-
telser. SCAS styrelse består av sex ledamöter som utses 
av Uppsala universitet, varav fem efter förslag från Lunds, 
Göteborgs, Stockholms, Umeå och Linköpings universitet. 

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) har i sin rap-
port Universiteten och forskningen (2008) framhållit den 
viktiga roll SCAS spelar för samhällsvetenskap och huma-
niora i Sverige. 

SCAS ingår i en grupp av nio världsledande institut för 
avancerade studier, däribland IAS Princeton, CASBS Stan-
ford och Wissenschaftskolleg zu Berlin. I juni 2010 var 
SCAS värd för det årliga mötet med cheferna för institut-
en i SIAS-kretsen. SCAS har även varit med om att bilda 
en sammanslutning av europeiska institut för avancerade 
studier (NetIAS). Hösten 2010 har instituten i NetIAS ge-
nomfört urvalet av forskare till ett av EU-kommissionen 
och instituten samfinansierat gästforskarprogram. 

Under 2010 kom SCAS att spela en roll som förebild för 
satsningar både i Tyskland inom ramen för dess excellensi-
nitiativ och i Frankrike med dess satsning på fyra nationel-
la IAS. SCAS’ föreståndare har också ingått i vetenskap-
liga råd för flera av dessa institut i Europa och är en av en 
handfull svenskar som medverkar i beredningsprocessen 
av ansökningar till ERC.

Kollegiet är öppet för forskare från hela det humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga fältet. Varje år knyts trettio 
till trettiofem forskare efter ingående granskning till 
kollegiet under ett års eller en termins tid. Under 2010 
var 32 Fellows verksamma vid SCAS och har under hös-
ten för första gången haft en tonsättare bland sina gäster. 
De kom från 29 universitet och andra institutioner i 9 
länder i 3 världsdelar.

Under året gavs 23 föreläsningar och seminarier vid kol-
legiet. Dessutom genomfördes 10 vetenskapliga symposier. 

SCAS gör också satsningar på tre strategiska nyckelom-
råden. Ett sådant avser humanioras avgörande roll i ett nytt 
globalt sammanhang. Sålunda har forskare i SCAS Karl-
gren-program utvecklat den största databasen i världen 
med texter på kinesiska (TLS). 

SCAS strävar också efter en ökad global och historisk 
inriktning av samhällsvetenskaperna. Häromåret tilldela-
des en av kollegiets forskare Holbergpriset. År 2010 kom 
en del av detta arbete, teorin om multipla moderniteter, 
att utgöra huvudtema vid det EU-China High-Level Cul-
tural Forum, som för första gången ägde rum i anslutning 
till toppmötet mellan EU-kommissionens ordförande och 
Kinas premiärminister i Bryssel i början av oktober. 

För det tredje fortsätter SCAS sitt arbete i gränsområdet 
mellan ekonomi, filosofi och historia. Tre forskare, aktiva 
i kollegiets nätverk på detta fält, har tilldelats Ekonomi-
priset till Alfred Nobels minne. År 2010 utsågs också en 
av kollegiets fem långtidsanknutna forskare att ingå som 
ordinarie ledamot i KVA:s kommitté för detta pris. 

Det nationella spetsforskningsprogrammet Pro Futura 
Scientia initierades 1999 i samverkan med RJ ger unga 
forskare tillfälle att verka i miljöer i Sverige och utom-
lands, där de tidigt sin karriär kan knyta nära kontakter 
med forskare på internationell toppnivå. Sammanlagt 23 
unga forskare har varit eller är involverade i detta program. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
NCK har ett nationellt uppdrag från regeringen, förord-
ning (2006:1072) inom området mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer. Uppdraget omfattar utbildning, information, 
forskning, metodutveckling, kunskapssammanställning 
och konkret stöd för våldsutsatta kvinnor. Regeringen ut-
ser tre ledamöter och universitetet utser övriga ledamöter 
till NCK:s styrelse.

Sammantaget var 54 personer knutna till NCK i decem-
ber 2010. Föreståndaren är professor vid Uppsala universi-
tet och tillika överläkare vid Akademiska sjukhuset. 

Under året har NCK lanserat en webbaserad kunskaps-
bank som samlar forskningsrapporter och översikter, 
myndighetsrapporter och utredningar samt andra doku-
ment om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck och våld i samkönade relationer. Sexton myndig-
heter, ett tjugotal länsstyrelser samt cirka åttio forskare 
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finns representerade. Kunskapsbanken ska utgöra en länk 
mellan forskare och professionella som arbetar med vålds-
utsatta kvinnor. 

NCK har under året genomfört kurser i samarbete med 
institutionen för kvinnors och barns hälsa. En nationell 
specialistutbildning för åklagare, Våld i nära relationer, 
7,5 hp, har genomförts i samarbete med Åklagarmyn-
digheten. NCK har som ett led i en kunskapsinventering 
publicerat rapporten Kartläggning om hur mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i sam-
könade relationer beaktas i grundutbildningar vid univer-
sitet och högskolor. 

NCK har under året slutredovisat tre regeringsuppdrag 
(Skr 2007/08:39): 
• Inom uppdraget Implementering av program för omhän-

dertagande av sexualbrottsoffer i hälso- och sjukvården 
har NCK testat och introducerat den handbok, spårsäk-
ringssats och guide som kommer att finnas tillgänglig i 
hela landet efter den 1 januari 2011. En instruktionsfilm 
för spårsäkring har tagits fram och under året har omfat-
tande utbildningsinsatser genomförts. En antologi röran-
de sju olika perspektiv på våldtäkt, samt en serienovell 
för unga om våldtäkt har också publicerats. 

• Metoder för att upptäcka förekomst av våldsutsatthet 
har redovisats i form av en antologi som behandlar oli-
ka aspekter av att inkludera frågan om våldsutsatthet i 
anamnesen. En instruktionsfilm för hälso- och sjukvår-
den om att ställa frågan om våld har tagits fram. 

• Inom ramen för uppdraget Att sprida kunskap och in-
formation om hedersrelaterat våld och förtryck samt 
våld i samkönade relationer har NCK under året pro-
ducerat två forskningsöversikter, en om hedersrelaterat 
våld och förtryck samt en om kvinnlig könsstympning/
omskärelse. NCK har även tagit fram en utbildningsfilm 
om våld i samkönade relationer med tillhörande peda-
gogiskt material. 

Vid NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhu-
set finns den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 
(020-50 50 50). Sammanlagt har drygt 40 000 påring-
ningar kommit till Kvinnofridslinjens växel under 2010, 
vilket är ungefär lika många som tidigare år. 

Kostnaderna vid NCK har ökat med 20 % under 2010. 
Det beror till största delen på de särskilda uppdrag som 
NCK erhållit från integrations- och jämställdhetsdeparte-
mentet.



Akademiska kapellets uppsättning av operan 
Otello i universitetshuset – ett spännande och 
dynamiskt samarbete mellan professionella 
solister och universitetets och körstaden 
Uppsalas egna sångare och musiker. 
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All utbildning och forskning vid Uppsala universitet sker i nära samverkan med det omgivande samhället. 
Det långsiktiga och ömsesidiga samspelet med omvärlden är en förutsättning för att Uppsala universitet 
ska fortsätta att leverera utbildning och forskning av högsta internationella kvalitet. Universitetets 
ambition är att ytterligare fördjupa redan etablerade och framgångsrika samarbeten med aktörer 
utanför den egna organisationen samtidigt som nya kontaktytor och samverkansformer på lokal, 
nationell och internationell nivå uppmuntras. 

3. Ett universitet i samhället

Mål för ett universitet i samhället

I universitetets mål- och strategidokument finns som ett 
av fyra fokusområden ”Ett universitet i samhället”. Mål för 
området är:
• Uppsala universitet ska synas på den offentliga arenan 

genom sina medarbetare och studenter och därmed syn-
liggöra vetenskap och högre utbildning.

• Universitetet ska bidra till bildning och samhällsutveck-
ling genom forskningsinformation, ett vetenskapligt för-
hållningssätt och kulturella aktiviteter. 

• Universitetet ska bidra till att utveckla näringslivet och 
samhället lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

• Universitetet ska dra nytta av kunskaper, erfarenheter 
och kompetens i det omgivande samhället i sin utbild-
ning och forskning.

Den viktigaste resursen för ett långsiktigt effektivt sam-
verkansarbete är de människor – studenter, lärare och 
forskare – som är, eller har varit, verksamma vid Uppsala 
universitet. Dessa länkar till samhället säkerställer att 
samverkansarbetet präglas av öppenhet, flexibilitet och 
kontinuerlig förbättring. Det är universitetets övertygelse 
att samverkansarbetet inte ska utmärkas av en centralise-
rad detaljstyrning. Istället ska det lämnas ett omfattande 
handlingsutrymme som uppmuntrar till nya initiativ och 
där offentliga och privata aktörer tillsammans kan bidra 
till att skapa innovation och en samhällsutveckling som är 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Samverkan är 
en naturlig del av utbildningen och forskningen och sepa-
rata prestationer och kostnader för dessa redovisas därför 
inte nedan. Arbetet är dock under utveckling med att de-
finiera vad som avses med prestationer och hur kostnaden 
ska beräknas för dessa.

Förstärkt samverkan
För universitetet är det självklart att vetenskaplig integri-
tet och självständig ställning inte får äventyras i samver-
kansarbetet. I en omvärld som i många avseenden präglas 
av snabba och oförutsedda förändringar är det viktigt att 
universitetet står för kontinuitet, trovärdighet och långsik-
tighet. Samtidigt ska universitetet vara öppet för en dialog 

med medborgare, företag och andra privata och offentliga 
organisationer i samhället. 

De grundläggande principerna för det strategiska sam-
verkansarbetet formuleras i Mål och strategier för Uppsala 
universitet och i Program för samverkan. I dessa betonas 
att universitetets mål för samverkan kan indelas i tre ut-
vecklingsområden:
• Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt – avser 

universitetets medverkan i kunskaps- och innovations-
systemet

• Samverkan för demokratiutveckling – avser universite-
tets arbete med forskningskommunikation för att bidra 
till samhällets utveckling

• Samverkan för kvalitetsutveckling – avser universitetets 
dialog för ökad kvalitet i utbildning, forskning och stöd-
verksamheter

Under 2010 har förändrings- och utvecklingsarbetet inom 
samverkansområdet intensifierats. För att samverkan ska 
fungera effektivt och för att universitetet ska uppfattas 
som tillgängligt för alla, är det viktigt att universitetets 
webbplats ger snabb och tydlig information om hur man 
får kontakt med samverkansansvariga inom olika delom-
råden. Under året har KIWI-projektet sjösatts. Målet med 
projektet, som löper fram till 2013, är att skapa en kon-
sekvent, enhetlig och välstrukturerad webbplats för såväl 
studenter, anställda som externa aktörer. Det är också ett 
led i att ytterligare förbättra informationen om pågående 
forskning och utbildning, vilket är en viktig del i samver-
kansuppgiften.

Med utgångspunkt i det faktum att samverkan vid uni-
versitetet har präglats av en hög grad av decentralisering 
följer att det har etablerats ett stort antal samverkansor-
gan och enheter som under lång tid utvecklat en god och 
fruktbar dialog med det omgivande samhället. Samtidigt 
kan det samlade samverkansarbetet uppfattas som svårö-
verskådligt. I syfte att förbättra samordningen och använ-
dandet av gemensamma resurser har en samverkansko-
ordinator, med lång erfarenhet av praktisk samverkan, 
anställts vid universitetets kommunikationsavdelning. 

Samverkan med skolor – från förskola till gymnasie- och 
vuxenskola – är av stor betydelse för Uppsala universitet, 
inte minst ur rekryteringssynpunkt men också för att en 
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ner måste samordnas och kanaliseras för att nå långsiktiga 
resultat. 

Forskningsprogrammet STandUP for Energy är ett gott 
exempel på forskning som sker i nära samverkan med and-
ra aktörer och som har en direkt påverkan på samhällets 
förmåga till en hållbar utveckling. Regeringen har under 
2010 anslagit medel till högkvalitativ forskning inom om-
råden av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv, 
så kallade strategiska forskningsmedel. Uppsala universi-
tet har, i samverkan med KTH, SLU och Luleå tekniska 
universitet, erhållit ca 170 miljoner kronor för att, fram 
till 2015 bygga upp ett forskningsprogram inom förnybar 
energi. StandUp for Energy har som övergripande mål att 
minska kostnaderna för storskalig produktion av förnybar 
och hållbar el till konsumenterna, samt att utveckla kost-
nadseffektiva och energisnåla hybrid- och elfordon. Fokus 
ligger på hållbara tekniska lösningar som kan överföras till 
industrin och där hela energisystemet, såsom miljöaspek-
ter och nya teknologiers samhällspåverkan, räknas in.

Samarbete med andra lärosäten
Uppsala universitet samarbetar sedan lång tid med ett 
mycket stort antal svenska och utländska lärosäten. Sam-
arbetena avser i första hand utbildning och forskning och 
drivs av ambitionen att ständigt höja kvaliteten. Ett för-
djupat samarbete med andra framstående lärosäten är en 
förutsättning för att Uppsala universitet ska fortsätta att 
vara ett universitet av högsta internationella standard. 
Dessutom förekommer samarbeten av mera administrativ 
karaktär, där syftet främst är att öka den generella resurs-
effektiviteten och samtidigt förbättra förutsättningarna 
för samverkan inom utbildning och forskning. 

Den viktigaste drivkraften till samarbeten med andra 
lärosäten finns hos de studenter, lärare, forskare, forskarlag 
och institutioner som bedriver utbildning och forskning 
vid universitetet, och det är denna drivkraft som univer-
sitetsledning och förvaltning ska vårda, uppmuntra och 
stimulera. 

Sedan lång tid har Uppsala universitet ett nära och 
fruktbart samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU) inom såväl utbildning, forskning som annan verk-
samhet. Ett tiotal centrumbildningar, till exempel Uppsala 
centrum för hållbar utveckling och Centrum för entrepre-
nörskap och företagsutveckling, utgör en organisatorisk 
grund för samarbetet med SLU och ska säkra kontinuitet 
och kvalitet. Samarbetet underlättar också för studenter i 
Uppsala att läsa kurser vid de två lärosätena. 

Stockholm-Uppsala-regionen är Sveriges starkaste till-
växtregion och landets ekonomiska och politiska centra. 
Här finns 1/3 av högskolestudenterna och nära hälften 
av all forskning inom svenska lärosäten bedrivs i regio-
nen. Det är därför av strategisk betydelse att samarbeta 
med andra ledande lärosäten i regionen. Uppsala univer-

stor del av den verksamhetsförlagda utbildningen sker i 
skolorna. Med etablerade och välbesökta publika arrange-
mang som till exempel Forskarfredag och Forskning Pågår, 
som är ett samarbete mellan kommunerna i Uppsala län, 
Landstinget i Uppsala län och universitetet, vänder sig uni-
versitetet direkt till allmänheten för att informera om sin 
verksamhet. Särskilda insatser har också gjorts för att öka 
barn och ungdomars intresse för det teknisk-naturveten-
skapliga vetenskapsområdet. Enheten Teknat Samverkan 
har under en rad år arrangerat mycket uppskattade stu-
diebesök och olika interaktiva arrangemang för skolklasser 
och deras lärare från förskolan till gymnasiet.

En nära samverkan med arbetsgivare och andra avnäma-
re av utbildning och forskning vid Uppsala universitet är 
viktig inom alla tre vetenskapsområden, och särskilt inom 
de utbildningar där verksamhetsförlagda moment ingår. 
Inom medicin, farmaci och vård är den kontinuerliga sam-
verkan med Landstinget i Uppsala län och Akademiska 
sjukhuset en förutsättning för kvalitetssäkring och vidare-
utveckling av utbildning och forskning. 

Uppsala universitet är den tredje största arbetsgivaren 
i Uppsala kommun. Drygt 6 % av den totala arbetskraf-
ten i kommunen arbetar vid universitetet. Det innebär att 
universitetets utveckling också påverkar samhällets ut-
vecklings- och tillväxtförmåga på lokal och regional nivå. 
Universitetets uttalade ambition är att vara synligt och 
aktivt och att ta ett långsiktigt ansvar som stor arbetsgi-
vare i regionen. Samarbetet med Uppsala och närliggande 
kommuner samt med Regionförbundet i Uppsala län sker 
på kontinuerlig basis. Under 2010 har universitetet fort-
satt att medverka i Kompetensforum Uppsala län, där ar-
betsgivare från privat och offentlig sektor samverkar med 
utbildningsanordnare på olika nivåer för att gemensamt 
klara den framtida kompetensförsörjningen inom regio-
nens arbetsmarknad.

Målet är att bidra till att näringslivets och samhällets 
utveckling konkretiseras också genom en lång rad sam-
verkansprojekt, inte minst inom life science-sektorn där 
Uppsalaregionen framgångsrikt konkurrerar på de globala 
marknaderna. Genom denna samverkan kommer forsk-
ningsresultat vid universitetet samhället och allmänheten 
till nytta. 

Samverkan för en hållbar utveckling
Den utbildning och forskning som universitetet bedriver 
inom hållbar utveckling utgår till stor del från mänskliga 
och samhälleliga utmaningar, krav och behov som vi ge-
mensamt måste hantera idag och i framtiden. Det förut-
sätter också ett stort mått av interaktion och ömsesidigt 
samarbete med andra utbildnings- och forskningsmiljöer 
såväl inom Sverige som internationellt men också med 
samhället i övrigt. Det intresse och de resurser som finns 
hos allmänhet, privata företag och offentliga organisatio-
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sitet ingår tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, 
Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stock-
holms universitet och Handelshögskolan i Stockholm i 
Stockholm-Uppsala universitetsnätverk (SUUN). Nätver-
kets syfte är att samverka och att samordna forskning och 
utbildning för att stärka konkurrenskraften för såväl det 
enskilda lärosätet som det samlade nätverket.

Uppsala universitet har också olika typer av samver-
kansavtal med andra svenska lärosäten. Samarbetet med 
Högskolan i Gävle baseras på ett gemensamt intresse av att 
stimulera och underlätta ett ökat utbyte inom forskning 
och utbildning, där studenternas, lärarnas och forskarnas 
intressen och efterfrågan sätts i centrum. Även samarbetet 
med Högskolan på Gotland fokuserar på att ge studenter 
och lärare vid de två lärosätena förbättrade möjligheter till 
god utbildning och forskning. Ett samverkansavtal med 
Mittuniversitet är för närvarande under utarbetning. Må-
let är att lägga en grund för samverkan inom dels vidareut-
bildning för yrkesverksamma inom förskola och skola, dels 
ämnesdidaktik med syfte att stärka forskningskompetens 
och kollegial miljö vid respektive lärosäte. 

Samarbeten med utländska universitet är av stor strate-
gisk betydelse i en värld där ökad rörlighet över nations-
gränser blir allt viktigare. Flödet av studenter, lärare och 
forskare mellan Uppsala universitet och utländska univer-
sitet är oerhört viktigt för att förstärka kunskap, idéer och 
kompetens inte bara i den egna organisationen, utan hela 
samhället. Samarbeten med utländska universitet baseras 
som regel på strategiska styrkeområden inom utbildning 
och forskning där Uppsala universitet och dess samarbets-
partners kompletterar och förstärker varandra. 

Under 2010 har samarbetet med universiteten i Gro-
ningen, Gent och Göttingen (det så kallade U4-samar-
betet) fördjupats. Samverkan sker inom fyra kluster som 
innefattar medicin, naturvetenskap och teknik, humaniora 
samt samhällsvetenskap. Under året har också samarbete 
inom det administrativa området påbörjats. Arbetet inled-
des genom att universitetsdirektörerna träffades i Uppsala 
i augusti 2010 och enades om aktiviteter som bland annat 
rör utbildning för lärare som ska undervisa på engelska, ett 
gemensamt ledarutvecklingsprogram och samarbete mel-
lan forskningssekreterarna för att stärka vår gemensamma 
närvaro i EU:s ramprogram.

Under 2010 har också samarbeten med kinesiska uni-
versitet fördjupats. Sedan 2004 har Uppsala universitet er-
bjudit kortutbildningar för kinesiska statstjänstemän och 
antalet kinesiska studenter på masternivå är stort. Forskar-
skolan GRESD (Graduate School in Education and Sustai-
nable Development) har tecknat en avsiktsförklaring med 
Peking University om utbildnings- och forskningssamver-
kan. I november 2010 fördes också fördjupade diskussio-
ner med Peking University om planerade samarbeten inom 
medicin, läkemedelsforskning, fysik, statsvetenskap, juri-
dik, arkeologi och litteraturvetenskap.

Under 2010 etablerades ett internationellt universitets-
nätverk kallat Matariki. I nätverket ingår förutom Uppsala 
universitet även universitet i Tübingen (Tyskland), Dur-
ham (England), Otago (Nya Zeeland), Queens University 
(Kanada), University of Western Australia (Australien) 
och Dartmouth College (USA) Inledningsvis fokuserar 
nätverket på frågor inom hållbar utveckling, men ambi-
tionen är att gradvis utvidga samarbetet mellan dessa ex-
cellenta miljöer för forskning och utbildning. Under året 
genomfördes en konferens vid Queens University med te-
mat Renewable Energy and Society – Technological Possi-
bilities and Social Implications. Dessutom har en kartlägg-
ning av masterutbildningarna inletts med syfte att finna 
potentiella utvecklingsområden.

Innovationskontor
Riksdagen beslutade i början av 2009 att åtta innovations-
kontor skulle inrättas med uppgift att stödja forskare som 
vill nyttiggöra sina resultat. Ett av dessa innovationskontor 
inrättades vid Uppsala universitet där det placerats som 
en integrerad del av enheten UU Innovation (UUI) som 
rapporterar direkt till rektor. Universitetets holdingbo-
lag, Uppsala universitets utveckling AB (UUAB Holding), 
fungerar som ett juridiskt verktyg under en separat sty-
relse, för kommersiella investeringar i projekt och spin-off 
bolag. 

Verksamheten vid UUI (inklusive innovationskontor och 
UUAB Holding) bygger på två ben:
• Ett proaktivt arbetssätt där enhetens medarbetare, med 

erfarenhet av såväl forskning som affärsutveckling, i 
samverkan med företag stödjer och leder utvecklingen 
i multidisciplinära, innovativa forskningsmiljöer som är 
förberedda för innovation och nyttiggörande på annat 
sätt. 

• Specialistfunktioner inom patent, affärsutveckling och 
kommersiell verifiering för att effektivt kunna verifiera 
och licensiera ut konkreta idéer, alternativt starta nya 
företag.

Därutöver ges stöd även för utbildnings- och inspirations-
aktiviteter riktade både till studenter och forskare genom 
våra samarbetspartners Drivhuset och inkubatorn Uppsala 
Innovation Centre. Tillsammans leder arbetet till att upp 
till tio aktiebolag och ytterligare mer än 50 studentbase-
rade företag i enklare form startas per år. Därutöver sker 
en icke oväsentlig kunskapsöverföring via de multidisci-
plinära forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med 
företag liksom i arbetet med verifiering och utlicensiering.

Medel avseende tidigare ”Holdingbolagspengar”
I slutet av december 2009 erhöll Uppsala universitet 9 
mnkr av de totalt 60 mnkr som riksdagen tidigare beslutat 
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skulle fördelas mellan holdingbolagen. Efter en juridisk ut-
redning avseende statstödsreglerna beslöt rektor att med-
len skulle överföras till UUAB Holding. 

Medel avseende innovationskontorets 
verksamhet
I augusti 2010 överfördes 14 mnkr till Uppsala universitet 
avseende innovationskontoret varav 7 mnkr avsåg 2009. 
Eftersom universitetet dessförinnan saknat besked om hur 
mycket medel myndigheten skulle erhålla för verksamhe-
ten, var planeringsförutsättningarna osäkra. Trots detta 
rekryterade UUI två nya projektledare till arenan Ång-
ströms Materialakademi i början av 2010 och under våren 
rekryterades ytterligare en erfaren patentstrateg och en 
yngre medarbetare inom verifiering. När besked om medel 
erhållits, fördes dessutom personal över till innovations-
kontoret från befintlig projektfinansiering inom VINNO-
VAs Nyckelaktörsprogram.

Verksamhet vid UU Innovation 
(inkl Innovationskontor)
Det av UUI framtagna konceptet AIMDay® har utvecklats 
ytterligare under året med stöd av de nya resurserna. Kon-
ceptet utgörs av en genomarbetad process för att under en 
dag få forskare från olika discipliner att i grupp bearbeta 
frågeställningar från externa företag. Under året har AIM-
Day® Material Science genomförts för tredje gången och 
AIMDay® Public Management provats med gott resultat 
för första gången. Just nu förbereds motsvarande möten 
inom LifeScience liksom inom InnoEnergy kopplat till den 
s.k. KIC som Uppsala universitet erhållit tillsammans med 
KTH inom EIT-programmet InnoEnergy.

En överenskommelse har under hösten träffats med Sve-
riges Lantbruksuniversitet (SLU) att 1 mnkr per år avsätts 
för olika verksamheter riktade till forskare och studenter 
vid SLU. Detta sker utöver den kostnadsfria patentrådgiv-
ning som UUI erbjudit forskare vid SLU sedan enheten 
startades år 2007. 

Med stöd från EU:s regionala fonder har UUI även på-
börjat ett treårigt projekt för att bygga upp ett struktu-
rerat stöd för nyttiggörande som är speciellt avpassat för 
verksamheter inom humaniora och samhällsvetenskap. 
Medel för innovationskontoret har delvis använts som 
medfinansiering för detta. Liknande projekt riktade mot 
humaniora och samhällsvetenskap finns idag endast vid ett 
fåtal svenska och ytterligare några europeiska universitet. 
Ett samarbete med de så identifierade universiteten har 
inletts under året. Speciellt intressant är möjligheterna att 
mer systematiskt integrera kunskap inom humaniora och 
samhällsvetenskap i olika utvecklings- och kommersialise-
ringsprojekt inom såväl medicin, farmaci som teknik och 
naturvetenskap.

Samarbeten med andra lärosäten
Ett samarbete har etablerats mellan samtliga innovations-
kontor genom gemensamma halvdagsmöten med regelbun-
den intensitet. Förutom överenskommelsen med SLU har 
också högskolorna i Dalarna, Gotland och Gävle besökts 
för information om aktiviteterna vid UUI och diskussion 
om hur de bäst kan användas vid respektive högskola. Un-
der året har UUI även etablerat ett samarbete med innova-
tionskontoret vid KTH. Mest tydligt syns detta i ett ökat 
flöde av ärenden från Innovationskontoret vid KTH till en-
hetens patentrådgivare (Forskarpatent). Diskussioner förs 
även inom området strategisk forskningssamverkan där vi 
ska bistå med en AIMDay® Energi vid KTH. Även Göte-
borgs universitet har med stöd från UUI, provat AIMDay® 
inom marinbiologi. Forskarpatent i Uppsala har dessutom 
utfört uppdrag åt innovationsverksamheterna vid univer-
siteten i Linköping, Umeå och Göteborg. Eftersom nuva-
rande bolagsordning inte tillåter det har UUAB inte inves-
terat i projekt från andra lärosäten. 

UUAB Holding
Genom tidigare genomförda affärer har holdingbolagets 
egna kapital utvecklats från 9 mnkr vid start till över 
50 mnkr. I koncernen ingår tre dotterbolag med aktiv 
verksamhet, två passiva dotterbolag samt ett intressebo-
lag. Holdingbolagets verksamhet är helt integrerad i UU 
Innovation vars enhetschef också fungerar som VD och 
därutöver finns en koncernekonom. Ytterligare redovis-
ningstjänster och andra specialisttjänster inom exempelvis 
affärsjuridik med inriktning på bolagsbildning köps in på 
konsultbasis. Under året har relationen mellan myndighe-
ten och holdingbolaget förtydligats bl.a. med ett ägardirek-
tiv för bolaget och affärsmässiga avtal.
• Forskarpatent i Uppsala AB ägs till 87 % av UUAB. Un-

der varumärket Forskarpatent i Uppsala bedrivs kvalifi-
cerad strategisk patentrådgivning av idag fyra kvalifice-
rade medarbetare. För forskare vid Uppsala universitet, 
SLU och lärosäten utan egna innovationskontor sker 
detta utan kostnad och inom ramen för UU Innova-
tion. Även de ärenden som remitterats för bedömning 
av KTH:s innovationskontor hanteras utan kostnad och 
inom ramen för samarbetet mellan innovationskontoren 
vid KTH och Uppsala universitet. För övriga klienter så-
som Innovationsbron, bolag, inklusive holdingbolag och 
forskningsstiftelser bedrivs verksamheten mot betal-
ning i aktiebolagsform. Under året kommer ett 100-tal 
nya idéer från forskare att granskas vid Forskarpatent.

• UUAB Projekt ägs till 100 % av UUAB. Bolaget driver 
verifierings- och kommersialiseringsprojekt som inte 
har bolagiserats. De senaste åren har verksamheten varit 
mycket framgångsrik med att erhålla konkurrensutsatta 
medel från bl.a. VINNOVA och Innovationsbron. Just 
nu drivs tio sådana verifieringsprojekt i samarbete med 
UU Innovation och forskarna själva. Den externfinan-
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sierade budgeten för kommande tre åren uppgår nu till 
totalt 30,4 mnkr. Dessutom finns fyra projekt där rättig-
heterna licensierats ut till existerande företag som driver 
den fortsatta kommersialiseringsprocessen. Ytterligare 
ett avtal är under slutförhandling.

• Institutet för personal och företagsutveckling grundades 
1986 som en avknoppning från verksamheterna inom 
sociologi, psykologi och pedagogik vid Uppsala univer-
sitet. Sedan 1998 ägs bolaget till 100 % av UUAB. Det 
drivs som en vinstdrivande och verksamhetsmässigt helt 
självständig enhet. De senaste fem åren har verksamhe-
ten genererat kring 1 mnkr årligen i rörelsevinst. Prog-
nosen visar på en något lägre vinst för 2010 men en stark 
höst har gett en bra försäljningsvolym på uppdrag inför 
2011.

• Uppsala Innovation Centre AB (UIC), är en affärsinku-
bator för kunskapsintensiva företag i Uppsalaregionen. 
Bolaget ägs till 25 % av UUAB. Övriga ägare är Sveriges 
lantbruksuniversitet genom SLU Holding, Almi före-
tagspartner samt stiftelsen Stuns. UIC har i Innovations-
brons utvärdering rankats som en av de absolut mest 
framgångsrika affärsinkubatorerna i Sverige. Trots det är 
verksamheten starkt hotad inför år 2011 pga att Innova-
tionsbrons nya krav på offentlig medfinansiering är svår 
att uppfylla i ett tillväxtlän där offentliga stödpengar för 
företagsutveckling är näst intill obefintliga.

Väsentliga risker för UUAB Holding
Då verksamheten är av ren investeringskaraktär kan inte 
UUAB Holding räkna med några löpande intäkter. Den 
främsta och mest uppenbara risken är därför misslyckan-
den när det gäller att avyttra innehav i bolag och patent 
med vinst. Eftersom uppgiften är att göra mycket tidiga in-
vesteringar innebär det en svårplanerad ”exit”-verksamhet 
där avyttringar med vinst sker med flera års mellanrum. 
En icke oväsentlig kostnad är patent- och verifieringskost-
nader i UU Projekt. Här finns en konflikt då en del forsk-
ningsfinansiärer förväntar sig att UUAB ska överta forskar-
nas rättigheter i olika forskningsprojekt. UUAB:s strategi 
är att för den nationella fasen ska det vanligen finnas en 
extern part som tar hela eller väsentliga delar av kostna-
den. I nuläget är riskerna hanterbara tack vare lyckade av-
yttringar under tidigare år. Med nuvarande verksamhets-
nivå räcker bolagets omsättningstillgångar för drygt fem 
års verksamhet. 

Investeringsportfölj och investeringsverksamhet under 2010
UUAB innehar i december 2010 direkta ägarintressen i 
41 bolag varav ett har ägarintressen i flera bolag. Två bo-
lag utgörs av koncerner med sammanlagt sju dotterbolag. 
Under 2010 har fortsatta effekter av finanskrisen märkts 
tydligt i verksamheten då riskvilligt kapital på marknaden 
för mycket tidiga och tidiga skeenden har minskat kraftigt. 
Därför tvingas UUAB göra betydligt fler följdinvesteringar 

än tidigare för att hjälpa bolagen att överleva den allt bre-
dare och djupare finansieringssvacka som oftast uppstår i 
slutet av den tekniska verifieringen och början av mark-
nadsintroduktionen. Två nya innehav har tillkommit und-
re året samtidigt som ett bolag har sålts till en amerikansk 
köpare. Ytterligare två nya investeringar är aktuella och 
kan komma att ske före årsskiftet. Under 2010 har beslut 
fattats att investera 3,7 mnkr i bolagsportföljen varav 0,9 
mnkr avsett nya bolag och 2,8 mnkr följdinvesteringar. Yt-
terligare 0,5 mnkr kan komma att investeras i de nya bolag 
som är under diskussion.

Bolagets ekonomiska ställning
Årets resultat prognostiseras bli ca – 4 mnkr varav hälf-
ten avser rörelseresultatet och hälften finansiella resulta-
tet. Det egna kapitalet i moderbolaget prognostiseras bli 
knappt 55 mnkr varav drygt 30 mnkr avser kortfristiga 
placeringar och likvida medel medan det bokförda värdet 
av genomförda investeringar prognostiseras bli ca 25 mnkr. 
Det bedömda marknadsvärdet av investeringarna bedöms 
vara 50–100 % högre än det bokförda värdet men innehål-
ler väsentliga risker. 

Kulturaktiviteter
Akademiska kapellets uppsättning av Giuseppe Verdis 
opera Otello har varit årets stora kraftsamling inom kul-
turområdet. Produktionen var resultatet av ett spännande 
och dynamiskt samarbete mellan professionella solister 
och universitetets och körstaden Uppsalas egna sångare 
och musiker. Föreställningen utnämndes, i konkurrens 
med operahusen, till Årets operaföreställning 2010 av mu-
siktidskriften Opus. Under ledning av universitets Kolle-
gium för utövande musik har Konsertserien Blue Monday, 
som startades under 2009, rullat vidare. I en fullsatt uni-
versitetsaula har uppsalapubliken bjudits på ett varierat 
program där musiker och ensembler med anknytning till 
universitetet, inklusive nationerna, medverkat. 

Den inventering av det vetenskapliga kulturarvet vid uni-
versitetet som inleddes under 2009 har fortsatt under året. 
I Museum Gustavianums regi har föremål och samlingar 
som förvaras på institutionerna inventerats där syftet i 
den mest närliggande framtiden är att säkerställa att ve-
tenskapshistoriskt unika föremål och samlingar inte går 
förlorande. På längre sikt är det angeläget att få till stånd 
en modell för omhändertagandet av de föremål som da-
gens vetenskapliga aktivitet genererar så att universitetet 
för framtiden förmår ta ansvar för verksamheten i ett ve-
tenskapshistoriskt perspektiv. Flera gränsöverskridande 
projekt har under året genomförts där universitetets mu-
seer utgjort rum för nya uttryck. Uppsala linneanska träd-
gårdar har etablerat sig som arena för samtida konst och 
på Evolutionsmuseet har en dansföreställning i samarbete 



36 

med Gottsunda Dans och Teater visats under hösten för 
såväl skolklasser som allmänheten. 

Förutom sitt värde som plattform för bildning, (ämnes)
identitet och personlig utveckling för studenter och an-
ställda är Uppsala universitets museer och utövande mu-
sik också den kanske främsta ingången till universitetet för 
allmänheten. Museum Gustavianum hävdar sig väl som 
besöksmål vid sidan om Upplandsmuseet och de linnean-
ska trädgårdarna är en självklar del av Uppsalas stadsmiljö 
och många konserter i universitetsaulan samlar ett tusen-
tal lyssnare. Universitetet arbetar med stort engagemang, 
trots relativt små resurser, och inslaget av studenter och 
anställda som blandas med professionellt verksamma är 
ett signum. Det är då en mycket stor framgång och ett be-
vis på verksamhetens höga kvalitet när året har bjudit på 
flera mycket fina recensioner på den professionella arenan. 
Därutöver har Körcentrums framförande av J.S. Bachs Jo-
hannespassion, samt konstutställningen i Botaniska träd-

gården liksom dansföreställningen på Evolutionsmuseet 
uppmärksammats och därmed ytterligare medverkat till 
att utveckla universitetets profil som kvalitetsdrivande 
kulturaktör. 

Vid Uppsala universitet finns några av landets största 
kulturhistoriska och naturvetenskapliga samlingar. Närhe-
ten till, och i många fall också den direkta kopplingen till, 
aktuell forskning och utbildning gör museerna och dess 
samlingar betydelsefulla i ett samhällsperspektiv. Därutö-
ver samlar universitetets kultursektor också tre framstå-
ende musikaliska verksamheter inom kör, jazz och klassisk 
musik. Verksamheten har bedrivits som separata enheter 
som alla med ett undantag varit organisatoriskt placerade 
direkt under rektor. Under 2010 har en omfattande över-
syn av kulturarvets organisation genomförts. Konsistoriet 
fattade i november beslut om att samla museer och musik-
verksamheter till en enhet inom universitetsförvaltningen 
med benämningen ”Enheten för musik och museer”. 
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Året har präglats av arbetet med anledning av beslutet om utökad självständighet för lärosäten  och arbetet 
fortsätter även under 2011. Ett program för lika villkor ger riktning och struktur för arbetet i enlighet 
med diskrimineringslagstiftningen och ett aktivt arbetsmiljöarbete ska bidra till kompetensförsörjningen.

4. En universitetsmiljö i utveckling

Mål för en universitetsmiljö i utveckling

I universitetets mål- och strategidokument finns som ett 
av fyra fokusområden en universitetsmiljö i utveckling. 
Detta område berör huvudsakligen den verksamhet som 
är gemensam för hela verksamheten. Mål för området är:
• Universitetets kollegiala besluts- och ledningsorganisa-

tion ska ha hög professionalitet och starkt inflytande och 
engagemang från studenter och medarbetare.

• Universitetets administration på alla nivåer samt exter-
na och interna information ska utmärkas av professiona-
litet och effektivitet

• Universitetets kvalitetsarbete ska hålla en internatio-
nellt hög nivå. 

• Universitetsbiblioteket ska vara internationellt framstå-
ende. 

• Universitetets fysiska och psykosociala arbetsmiljö ska 
vara god. 

En akademi i tiden
Med anledning av de förändringar i högskolelagen och hög-
skoleförordningen som träder i kraft den 1 januari 2011 
har under året ett utredningsarbete skett angående univer-
sitetets interna organisation och läraranställningar. Arbe-
tet utmynnade i dels en arbetsordning för Uppsala univer-
sitet som fastställer den övergripande organisationen och 
ansvarsfördelningen, dels en interimistisk anställningsord-
ning för anställning av lärare. Konsistoriet fattade beslut 
om dessa styrdokument i november 2010. 

Besluten innebär i stort sett en oförändrad organisation 
och ansvarsfördelning, med undantag av att utbildnings-
vetenskaplig fakultet åter förs in i vetenskapsområdet för 
humaniora och samhällsvetenskap. Universitetets upp-
drag fördelas från konsistoriet till områdesnämnderna, 
som i sin tur fördelar uppdraget till fakultetsnämnderna 
inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsve-
tenskap och direkt till institutionerna inom vetenskaps-
områdena för medicin och farmaci samt naturvetenskap 
och teknik.

Anställningsordningen reglerar vilka lärarkategorier 
som ska finnas vid lärosätet samt dessas behörighet, be-
dömningsgrunder samt hur anställningsprocessen för lä-
rare ska se ut. Anställningsordningen gäller endast första 
halvåret 2011, då ytterligare beredning behövs dels därför 
att lärosätet måste avvakta resultatet av nationella kollek-

tivavtalsförhandlingar, dels för att kunna anpassa regelver-
ket till verksamhetens behov på ett ändamålsenligt sätt.

Som en följd av den korta utredningstiden kommer un-
der 2011 en fördjupad utredning att ske av organisation 
och ansvarsfördelning, liksom fortsatt beredning angående 
läraranställningar.

Som ett steg i att stärka studenternas rättssäkerhet efter 
avregleringen, har rektor under året även beslutat om nya 
riktlinjer för utbildning på forskarnivå. För motsvarande 
riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
avvaktar universitetet de rekommendationer som SUHF 
avser komma med under 2011.

Kvalitet
I samband med självvärderingen inför Högskoleverkets 
kvalitetsarbetsgranskning 2009 efterfrågades information 
om kvalitetsarbetet inom hela universitetet, stödfunktio-
nerna inbegripna. Underlaget gav flera goda exempel på 
ett aktivt kvalitetsarbete inom olika avdelningar och en-
heter vid universitetsförvaltningen. Många uppdrag och 
processer omfattar flera avdelningar och enheter, liksom 
delar av kärnverksamheten, vilket ökar komplexiteten. 
För att förstärka förutsättningarna för samverkan initie-
rade universitetsdirektören ett förvaltnings övergripande 
systematiskt kvalitetsarbete med start 2009. Under 2010 
har arbetet inriktas på att i ledningsgruppen i form av ett 
ledarprogram och ett arbete med att utveckla och tyd-
liggöra gemensamma mål, värderingar och arbetssätt för 
att skapa förutsättningar för rätt kvalitet i utförandet av 
universitets förvaltningens huvuduppgifter. Arbetet har 
utförts i enlighet med förordning om intern styrning och 
kontroll, men med större fokus på framgångsfaktorer. 

Intern styrning och kontroll
Arbetet med att integrera förordningen (2007:603) om in-
tern styrning och kontroll i universitetets ordinarie verk-
samhetsplanering och uppföljning har fortsatt under 2010 
och under året har riskanalyser genomförts på fakultets-/
sektionsnivå. Universitetets riktlinjer för tillämpning av 
förordningen ligger till grund för hur dessa riskanalyser har 
genomförts, och omfattar de inledande stegen riskidenti-
fikation och riskvärdering. Därefter har respektive veten-
skapsområde/fakultet återrapporterat de åtgärder som 
idag återfinns i det löpande arbetet för att mildra riskerna 
och säkerställa måluppfyllnad. Samtliga områden/fakul-
teter har angivit att riskerna ligger inom den accepterade 
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åtgärder som kategoriseras som befintliga aktiviteter be-
står till stor del av rutiner och processer inom ramen för 
den löpande verksamheten och ingår i det övergripande 
uppdraget från universitetsdirektören till förvaltningens 
avdelningar/enheter. Den andra gruppen utgörs av de nya 
åtgärder som beslutats och som utgör särskilda uppdrag för 
det aktuella året. Universitetsförvaltningen sammanställer 
en årlig verksamhetsberättelse där det ingår en uppföljning 
av risker och åtgärder inom de administrativa stödfunk-
tionerna. 

Slutsatser av 2010 års arbete med intern styrning  
och kontroll
Den metod för riskidentifiering som återfinns i riktlinjerna 
kännetecknas av att de identifierade framgångsfaktorerna 
omvänds till risker. Detta görs i samband med riskvärde-
ringen genom att sannolikheten för att framgångsfaktorn 
inte får återverkan på verksamheten respektive konse-
kvensen av att den inte får verkan, uppskattas enligt en 
femgradig skala. Denna metod har visat sig bidra till en 
ökad acceptans för tillämpningen av regelverket och har, 
tillsammans med diskussionerna kring verksamhetens mål 
på olika nivåer, varit en viktig förutsättning för arbetet 
med intern styrning och kontroll.

För en betryggande intern styrning och kontroll krävs 
en väl fungerande planerings- och uppföljningsprocess för 
att föra ut uppdrag och regelverk i organisationen och för 
att följa upp de beslut som fattats. I samband med utfor-
mandet av en ny arbetsordning för universitetet har den 
interna delegationsordningen tydliggjorts och det kan kon-
stateras att ansvaret att verka för god intern styrning och 
kontroll och för att följa lagar och förordningar är tydligt 
angivet och omfattar samtliga organisatoriska nivåer och 
ansvariga, från rektor till prefekter. 

Från och med verksamhetsåret 2011 föreslås verksam-
hetsberättelsen för universitetsförvaltningen att tidigare-
läggas så att den presenteras samtidigt som årsredovisning-
en. På så sätt kommer föregående års arbete med intern 
styrning och kontroll att kunna återkopplas till organisa-
tionen i form av nya/utökade uppdrag till förvaltningens 
avdelningar.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning avser en mängd olika aktiviteter 
som syftar till att säkerställa att kompetens finns för att 
nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på både 
kort och lång sikt. För att säkerställa att kompetens finns 
för att nå verksamhetens mål krävs ett uthålligt och syste-
matiskt arbete. För ett universitet är kompetensutveckling 
en del av kärnuppgiften. Forskning och utbildning innebär 
i sig att kompetensen utvecklas, ibland på ett sätt som inte 
kan förutses eller styras av något centralt organ, då den 
akademiska friheten är en ledande princip. Mycket av den 

risknivån och att den interna styrningen och kontrollen 
därmed kan anses betryggande.

Den övergripande riskanalysen som gjordes under 2009 
med utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala uni-
versitet samt Myndighetsförordningens krav på att verk-
samheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den 
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och att 
myndigheten hushållar väl med statens medel, har uppda-
terats. Beslut om hantering av dessa risker fattades av rek-
tor i samband med fastställande av den övergripande ris-
kanalysen och efter en bedömning i universitetsledningen. 
Med hänsyn tagen till de befintliga åtgärder som utförs lö-
pande, ansågs samtliga risker ligga inom universitetets ac-
cepterade risknivå. Detta stöds även, vad gäller att bedriva 
verksamheten effektivt, av rapporten Använder lärosätena 
resurserna effektivt? som Riksrevisionen publicerat. Där 
konstaterar Riksrevisionen att Uppsala universitet är ett 
av de lärosäten som uppvisar den högsta effektiviteten i 
resursutnyttjande och prestationer samt produktivitetsut-
veckling.

Gemensamma risker
De gemensamma riskerna som identifierats inom samtliga 
vetenskapsområden/fakulteter är av administrativ karak-
tär och rör:
• Rekryteringsprocessen
• Administrativa stödsystem
• Den administrativa bördan
• Utvärderingar/återrapporteringar

Samtliga dessa fyra risker hanteras inom universitetsför-
valtningen där arbete pågår för att förbättra rekryterings-
processen så att den ska bli snabbare och effektivare, bl.a. 
med hjälp av ett elektroniskt stöd. En analys av nuläget 
inom IT-området har genomförts med fokus på organisa-
tion, ekonomi, styrning och kvalitet och fortsatt utveck-
lingsarbete har initierats. De administrativa stödfunktio-
nerna strävar efter att underlätta för institutionerna att 
bedriva utbildning och forskning. Upplevelsen att den 
administrativa bördan har ökat kan ha sin grund i att upp-
gifter decentraliserats och alltså berör fler och andra, kate-
gorier än tidigare.

Uppföljning av risker och åtgärder
Uppföljningen av framgångsfaktorerna/riskerna och dess 
åtgärder sker löpande i den dagliga verksamheten vad gäller 
de risker som rör utbildningens och forskningens innehåll 
och kvalitet. Denna är ständigt föremål för utvärderingar 
från olika håll, såväl externt som internt. De administra-
tiva risker som fordrar en åtgärd från universitetsförvalt-
ningen följs upp i den årliga verksamhetsberättelsen från 
förvaltningens avdelningar.

Inom de administrativa stödfunktionerna kan åtgärder-
na för att hantera risker kategoriseras i två grupper. De 
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kompetensutveckling som genomförs inom universitetets 
verksamhet är en naturlig effekt av verksamhetens art. 
Andra delar av kompetensutvecklingen är mer styrbara 
och de vidtagna åtgärderna kan enklare analyseras och be-
dömas. 

Måluppfyllelse och vidtagna åtgärder
Rekrytering och utveckling av kärnkompetens
Generellt finns det inom universitetets olika verksamhets-
områden god kompetens. Inom många ämnen är det inga 
problem att rekrytera rätt kompetens och flertalet institu-
tioner uppger att de inte haft några problem att rekrytera 
kompetent personal till universitetets kärnverksamhet. 
Ledigkungjorda befattningar attraherar tillräckligt antal 
sökanden för att garantera ett bra urval.

Det förekommer emellertid befattningar där det är svårt 
att rekrytera och ett antal rekryteringar har avbrutits på 
grund av brist på sökande med tillräcklig kompetens. Ett 
exempel på det är den tidigare utlysta professuren i fö-
retagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering, som 
inte fick några sökande. Ett annat exempel i ett näralig-
gande område är rekryteringar av lärare i statistik och 
informationssystem. På psykologiska institutionen före-
kommer problem med att rekrytera disputerade leg. psy-
kologer och på den juridiska institutionen är det ibland 
svårt att rekrytera disputerade jurister. Inom det teknisk-
naturvetenskapliga området påtalas problemen med att re-
krytera lärare inom byggteknik. Inom vetenskapsområdet 
för medicin och farmaci framförs svårigheter att rekrytera 
inom små discipliner som galenisk farmaci, biofarmaci, 
samhällsfarmaci och klinisk farmaci.

Orsakerna bakom svårigheterna att rekrytera seniora 
forskare/lärare inom mer specifika vetenskapsområden 
är olika. Oftast påtalas att såväl den nationella som den 
internationella konkurrensen inom vissa områden är stor. 
Ett problem som flera institutioner har påtalat är svårig-
heterna att konkurrera internationellt med de lönenivåer 
som finns på universitetet. Även den nationella konkur-
rensen, från andra högskolor och andra branscher, har ib-
land försvårat rekryteringen. Samtliga vetenskapsområden 
redovisar en mängd strategier för att rekrytera och behålla 
kompetens inom ämnesområdena samt höja kompetensen 
inom olika personalkategorier. Specifika satsningar för att 
underlätta rekrytering och utveckling av personal som bör 
nämnas är:
• systematiskt erfarenhetsutbyte med liknande yrkeska-

tegorier på andra lärosäten nationellt och internationellt
• intensifierade sökprocesser vid rekrytering av forskare 

och lärare
• alumnföreningar
• internationella utlysningar av befattningar
• permanenta eller tillfälliga sökgrupper som identifierar 

kvalificerade sökanden

• hög ambition inom utbildning på forskarnivå inom kri-
tiska discipliner med fler antagna doktorander

• satsning för höjd kompetens hos yngre forskare och 
postdoktorer

• vidareutbildning av den egna personalen
• mentors-/adeptsystem för att öka erfarenhetsutbytet. 

De flesta av ovanstående strategier och satsningar har bi-
dragit på ett positivt sätt till att uppnå målet – en god 
kompetensförsörjning.

Några institutioner uppger att det ibland finns svårighe-
ter att hitta personer som har både goda forskningsmeri-
ter och pedagogisk kompetens. Satsningar görs också för 
att ständigt höja den pedagogiska kompetensen framfö-
rallt genom att delta i Uppsala universitets pedagogiska 
grundkurser. Andra satsningar som märks är till exempel 
teknisk-naturvetenskapliga fakultetens råd (TUR) för pe-
dagogiska frågor.

Sammantaget anser de olika verksamhetsområdena att 
de i huvudsak har god kompetens inom sitt område. 

Enligt universitetets pedagogiska program ska alla lä-
rare som anställs ha för högskolan relevant pedagogisk ut-
bildning omfattande 10 veckor och alla lärare ska också 
erbjudas kontinuerlig fortbildning inom det högskolepe-
dagogiska området. Universitets lärare erbjuds kompetens-
utveckling såväl kring generella frågor som specifikt riktat 
mot alla nivåer, dvs. grundläggande- och avancerad nivå 
samt forskarutbildningen. Under året har över 300 lärare, 
inklusive doktorander, genomgått den grundläggande pe-
dagogiska kursen som omfattar fem veckor och ytterligare 
drygt 300 lärare har deltagit i andra utbildningsinsatser 
som till exempel handledarutbildningar och kurser kring 
olika undervisningsformer och pedagogiska aspekter av 
mångfaldsfrågor. Under året gjordes en särskild satsning på 
utbildningar kring handledning av självständiga arbeten/
examensarbeten vilka rönt stort intresse. Förutom de av 
avdelningen för universitetspedagogisk utveckling centralt 
anordnade kurserna har några fakulteter givit särskilda 
ämnesdidaktiskt inriktade kurser för sina lärare. 

Ledningskompetens
Sedan 2009 är chefsutbildning obligatorisk för prefekter 
och stf prefekter. Kompetensforum vid personalavdel-
ningen ansvarar för ett obligatoriskt chefsprogram på sam-
manlagt 18 kursdagar. Utformandet av programmet har 
skett i dialog med universitetsledning och chefer vid in-
stitutioner och inom universitetsförvaltningen. Chefspro-
grammet syftar till att deltagarna ska få ökade kunskaper 
om det ansvar och de befogenheter som chefsuppdraget 
innebär, samt om de lagar och regelverk som är aktuella 
vid universitetet. Teman som berörs är arbetsmiljö, eko-
nomi, organisation, verksamhetsplanering, personalansvar, 
juridik och jämställdhet. Programmet ska också ge förut-
sättningar för utveckling av det egna ledarskapet och er-
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bjuda stöd i ledarrollen utifrån individuella behov. Utifrån 
de uppföljningar som hittills gjorts motsvarar programmet 
de förväntningar som ställts. Programmet är en viktig åt-
gärd som har vidtagits för att säkerställa att kompetens 
finns för att nå verksamhetens mål. Under 2010 avslutades 
den första omgången (20 deltagare) av basprogrammet och 
en ny omgång (25 deltagare) startade. 

Som ett resultat av det ökade samarbetet inom Stock-
holm-Uppsala Universitets Nätverk (SUUN-nätverket) 
har kompetensforum under 2010 fortlöpande erbjudit led-
ningsutbildning för prefekter, studierektorer, forsknings- 
och arbetsledare. För att ytterligare öka samarbetet och 
kunskapsutbytet inom regionen har universitetet inom 
SUUN-nätverket initierat ett mentorsprogram. Syftet är 
att stärka deltagarnas roll som specialister och ledare för 
att kunna möta framtida förändringar och utmaningar på 
ett professionellt sätt. Tanken är att en yngre ledare el-
ler specialist inom akademisk förvaltning har nytta av en 
framgångsrik mentor med insikt i denna värld samtidigt 
som förvaltningarna är för små för att kunna tillhandahålla 
mentorer inom det egna lärosätets ram. 

Universitetet har som mål att öka andelen kvinnor på 
ledande befattningar. Som ett led i detta har kompetens-
forum utvecklat ett kompetenspaket med fokus på jäm-
ställdhet och akademiskt ledarskap. Denna satsning syftar 
främst till att särskilt stödja och förbereda kvinnor för le-
dande positioner inom forskning, undervisning och verk-
samhetsstyrning/ledarskap. Satsningen syftar också till att 
öka medvetenheten om kön och ledarskap i ett bredare 
perspektiv och för en bredare målgrupp. Utvärderingarna 
från den under 2010 avslutande gruppen kvinnor som del-
tagit i denna satsning visar på mycket hög måluppfyllelse. 
Analyser av utvärderingarna indikerar att den här typen 
av satsningar på sikt kan bidra till ökad jämställdhet på 
ledande funktioner. Närmare 60 kvinnor har deltagit i 
programmet.

Chefer och ledare inom Uppsala universitet har möjlig-
het att delta i en femdagars utbildning på temat ledarskap. 
Under 2010 har ett kurstillfällen med totalt 16 ledare ge-
nomförts. Målgruppen är chefer, forskningsledare och ar-
betsledare. Utbildningens syfte är att öka kunskapen om 
ledarskap och utveckla den egna förmågan att leda andra. 
Utvärderingarna från dessa tillfällen vissa att insatserna är 
mycket uppskattade. 

Kompetensforum erbjuder dessutom en del mer spe-
cifika utbildningar som i arbetsrätt, juridik, ekonomi, 
gruppledarskap och projektledarskap med syfte att stärka 
processerna för en god chefsförsörjning. Inom kompetens-
forums verksamhet ryms karriär och kompetenscentrum 
(KKC). KKC arbetar på individnivå med att stödja indivi-
ders utveckling som professionella aktörer. I utvärderingar 
som gjorts av denna verksamhet ges verksamheten mycket 
goda vitsord. 

Alla åtgärder under det gångna året har haft tydlig kopp-
ling till universitets mål. Samtliga insatser har också utvär-
derats och analyserats. Sammantaget har de genomförda 
åtgärderna bedömts vara av hög kvalitet och kunna bidra 
till en bättre ledarförsörjning. Särskilt införandet av det 
obligatoriska chefsprogrammet bedöms vara av stor bety-
delse. Genom detta chefsprogram säkerställs att viktiga 
erfarenheter och kunskaper om chefskapets ansvar och 
befogenheter förs ut i verksamheten. 

Utöver de ovan redovisade insatserna arbetar universi-
tetsförvaltningen kontinuerligt med råd och konsultativt 
stöd till chefer och ledare på olika nivåer inom universitet.

Arbetsmiljö
För att på sikt kunna säkra kompetensförsörjningen inom 
Uppsala universitet är en god arbetsmiljö en viktig fram-
gångsfaktor. Principiella och universitetsövergripande ar-
betsmiljöfrågor samordnas centralt. Vidare behandlas uni-
versitetsövergripande frågor regelbundet i universitetets 
samverkansgrupp för arbetsmiljöfrågor med representa-
tion från personalorganisationer, studenter och skyddsor-
ganisation såväl som representanter för arbetsgivaren.

För en ytterligare utveckling av universitetets arbets-
miljöarbete tillsattes i maj 2010 en projektledare vid 
personalavdelningen för att under två års tid arbeta med 
implementering av arbetsmiljöpolicy genom konsultativt 
stöd till chefer i deras systematiska arbetsmiljöarbete. Un-
der 2010 har samtliga avdelnings chefer vid universitets-
förvaltningen samt prefekter inom vetenskapsområdet för 
teknik och naturvetenskap getts stöd i planeringen av sitt 
systematiska arbetsmiljöarbete. Övriga prefekter och che-
fer kommer under 2011 att erhålla samma stöd. I projektet 
har även tagits fram en modell för riskbedömning av ar-
betsmiljön i samband med omorganisationer. 

Under året har utbildningar inom arbetsmiljöområdet 
hållits för prefekter och chefer samt för skydds ombud. Re-
viderade riktlinjer och rutiner för friskvård har beslutats 
och friskvårdsinsatser har genomförts. Under hösten har 
genomförts en ny form av webbaserad personalbarometer/ 
arbetsmiljöenkät vid en institution och erfarenheterna av 
detta medför att upphandling av arbetsmiljöenkät plane-
ras inför 2011. Bedömningen är att denna form av perso-
nalbarometer fortsatt skulle kunna vara ett bra redskap i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under året har en universitetsövergripande samman-
ställning av handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet genom-
förts vilken resulterat i fortsatta åtgärder under såväl 2010 
som 2011. Upphandlingar har genomförts avseende före-
tagshälsovård, upphandling av stöd vid kris, chefsvägled-
ning samt konsultstöd vid grupp utveckling och konflikt-
hantering. Samtliga upphandlingar gäller från 2011. Syftet 
är att externa leverantörer ska komplettera universitetets 
egna resurser. 
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Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har fortsatt minska under 2010 
och utgör nu 1,9 % av antal arbetade timmar. För grup-
pen under 29 år och över 50 år har dock sjukfrånvaron 
ökat marginellt med 0,05 procentenheter. För både män 
och kvinnor gäller att sjukfrånvaron ökar med stigande ål-
der. Kvinnor har i alla åldersgrupper en högre sjukfrånvaro 
än män. Minskningen av sjukfrånvaron är totalt på 0,12 
procentenheter. Tydligast är förändringen för långtidssjuk-
skrivningar där en minskning skett från 1,2 % föregående 
år till 1,1 % 2010. De långtidssjukskrivna utgör 56 % av 
totala antalet sjukskrivna jämfört med 61 % 2009.

Universitetet har även under 2010 avsatt finansiering för 
återgång i anställning på deltid efter långtidssjukskrivning 
via centrala medel. Finansieringen är en medfinansiering 
av lönekostnaderna för långtids sjukskrivna som återvän-
der på deltid och en sådan finansiering har 2010 beviljats 
under 3 månaders tid för 7 personer.

Även under 2010 har ett aktivt arbete bedrivits i samar-
bete mellan institutioner/enheter och personalavdelning-
en för att fortsatt förebygga och minska korttidsfrånvaro 
och långtidssjukskrivningar. 

Jämställdhet
Jämställdhetsarbete innebär ett omfattande förändringsar-
bete där mer kortsiktiga, ofta mätbara mål, hanteras paral-
lellt med långsiktiga strategiska förändringar som rör t.ex. 
attityder och att medvetandegöra genusfrågor på alla plan.

Exempel på strategiska resultat, med betydelse för jäm-
ställdhetsarbetet på längre sikt, är att medvetenheten om 
jämställdhetsfrågan har höjts inom organisationen. Detta 
återspeglas tydligt i att det är hög efterfrågan på interna 
utbildningar som berör jämställdhet i arbetsmiljön och 
studiemiljön. Ledarskapsutbildningarna har numera ett 
tydligt genusperspektiv och det finns också moduler inom 
ledarskapsutbildningarna som specifikt handlar om genus. 
Som en del i arbetet med att uppnå en jämnare könsfördel-
ning inom lednings funktionerna vid universitetet har det 
även utvecklats ett ledarskapsprogram för kvinnor. Tredje 
omgången av programmet startade under 2010.

Infrastrukturen för att arbeta med jämställdhet inom 
organisationen har blivit väl etablerad. Detta innebär att 
det finns personer med särskilt ansvar för att bevaka jäm-
ställdhet inom organisationens alla delar och på alla nivåer. 

Under 2010 avslutades en översyn av rekryteringspro-
cessen, från utlysning till anställning, inklusive direktiv till 
sakkunniga där detta är relevant, i syfte att säkerställa att 
processen är rättvis ur jämställdhets synpunkt. 

Uppsala universitet har beviljats medel från delega-
tionen för jämställdhet i högskolan för tre olika projekt: 
Imple mentering och utvärdering av jämställdhetsindika-
torer, Jämställdhetsperspektiv i handledar utbildningar för 
universitetslärare och Utbildningspaket för rekryterings-
grupper om jämställd rekrytering.

Tabell 17. Sjukfrånvaro 2008–2010 vid Uppsala universitet

Sjukfrånvaro % 2008 2009 2010

Totalt 2,20 2,00 1,88

Kvinnor 3,11 2,64 2,61

Män 1,25 1,36 1,16

Anställda <29 år 1,42 1,07 1,12

Anställda 30–49 år 2,15 1,99 1,72

Anställda >50 år 2,48 2,27 2,32

Andel långtidssjukskrivna  
(60 dagar el mer) av samtliga anställda 1,46 1,22 1,06

Andel långtidssjukskrivna  
(60 dagar el mer) av samtliga sjukskrivna 66,6 61,0 56,29
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Universitetsbiblioteket
Biblioteket finansieras dels via avsättningar från konsisto-
riet, dels via avsättningar från de tre områdesnämnderna. 
Därutöver tillkommer avkastningen från vissa fonder, 
externa anslag, bidrag ur rektors strategiska medel samt 
avgifter, tillsammans 7 % av omsättningen på 225 mnkr. 
Områdesnämndernas avsättning utnyttjas i tre ämnesav-
gränsade biblioteksgrupper med 11 enheter för verksamhet 
inom pågående forskning och utbildning vid universitetet. 
Ledningsorgan för dessa grupper är tre biblioteksnämnder 
med företrädare för lärare och studenter. 

Biblioteksstyrelsen består av företrädare för universi-
tets- och områdesledningarna samt studenter. Styrelsen 
disponerar 20 % av universitetets direktavsättning till bib-
lioteket för kulturarvsbevarande och gemensamma bib-
lioteksändamål. Härtill finns för gemensamma ändamål, 
särskilt för den expanderande digitala publiceringsverk-
samheten, ca 25 mnkr från externa och universitetsan-
knutna källor. Bland bibliotekets kulturarvssatsningar kan 
särskilt nämnas fortsatta digitaliseringssatsningar, upp-
byggnaden av en bilddatabas och plattform för materialets 
webbpublicering samt ett större externfinansierat bokhis-
toriskt projekt i samverkan med Lunds universitetsbiblio-
tek.

Den samlade ekonomiska redovisningen för 2008–2010 
anges i tabellen ovan.

Bibliotekets huvudbyggnad Carolina Rediviva har sedan 
några år varit föremål för diskussioner om ett effektivare 
och mera mångsidigt utnyttjande. Ett viktigt etappmål har 
nåtts under hösten sedan den största läsesalen omvandlats 
till ett attraktivt utrymme för gruppstudier. Studenttill-
strömningen även till andra läsesalar har ökat markant och 
fortsatta diskussioner pågår om utnyttjandet av övriga de-
lar av bibliotekets entréplan.

Ett stort och brett tidskriftsförvärv har bibehållits, där 
områdesnämnderna för medicin och farmaci samt teknik 
och naturvetenskap bär det största ekonomiska ansvaret. 
Genom tilläggsavsättningar och extra satsningar har för-
värvet under året kunnat ökas och resultaten av kronkur-

sens försämring neutraliseras. Även monografiförvärvet, 
huvudsakligen inom områdena humaniora och samhälls-
vetenskap, har därmed tillfälligt ökat.

Genom nationellt upphandlade förlagsavtal om e-tid-
skrifter har antalet tillgängliga titlar inom dessa områden 
på några år mångdubblats. Totalt finns nu över 20 000 
köpta e-tidskrifter och andra databaser inom samtliga äm-
nesområden. Ett omfattande förvärv av äldre tidskriftsår-
gångar i elektronisk form, s.k. backfiles, har också ägt rum. 
En nationell tidskriftsdepå, inledningsvis för medicinska 
vetenskaper och under planläggning för teknik och natur-
vetenskap, ger utrymme för vissa gallringar och lokalre-
duktioner. Även digitala böcker anskaffas avseende såväl 
dagsaktuell som äldre litteratur, de senare i paket om flera 
hundra tusen volymer. Användandet av den nätbaserade 
litteraturen är stadigt högt. Över två miljoner artiklar och 
annat digitalbaserat material laddas årligen ned av univer-
sitetets forskare och studenter. Bibliotekarierna är inten-
sivt engagerade i användarutbildning i avsikt att höja stu-
denters och lärares informationskompetens särskilt på det 
webbaserade området.

IT-frågor utgör en allt viktigare del av bibliotekets verk-
samhet. Webben är central för effektiv informationssök-
ning. Efter att förra året ha helt renoverat den externa 
webbplatsen, har arbetet på intranätet fortsatt i nära sam-
verkan med universitetets centrala utvecklingsprojekt. 
Biblioteket deltar även aktivt i det nationella IT-utveck-
lingsarbetet där det pågår en omfattande forsknings- och 
utvecklingsverksamhet kring digitalpublicering. Under 
2010 fortsatte den kontinuerliga vidareförbättringen av 
systemet DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) för full-
textpublicering av de medverkande lärosätenas avhand-
lingar och andra alster, bla parallellpublicerade veten-
skapliga artiklar. Systemet handhar även registreringen av 
alla forskningspublikation vid universitetet. Databasen är 
mycket välbesökt, och under året har närmare en miljon 
publikationer med forskningsmaterial från Uppsala lad-
dats ned. Närmare hälften av besökarna kommer från 
utlandet med USA och Tyskland som de största hemlän-
derna; även från Kina och Indien görs omfattande besök 

Tabell 18. Universitetsbibliotekets ekonomiska redovisning, tkr

2008 2009 2010

Intäkter av anslag 5 716 5 770 9 700

Intäkter av avgifter 24 088 22 791 23 460 

Intäkter av bidrag 1) 10 261 19 282 20 874

Gemensamma intäkter 170 325 161 517 167 181

Summa intäkter 210 391 209 360 221 215

Summa kostnader inkl räntenetto 213 386 218 514 224 876

– varav lokalkostnader 53 807 53 941 54 667

Universitetets totala kostnader 4 428 647 4 541 398 4 840 218

– universitetsbibliotekets andel av dessa 4,8 % 4,8 % 4,6 %
1) varav bidrag från stiftelser med universitetsanknuten förvaltning 3 152 14 343 15 761
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i databasen. DiVA används vid utgången av 2010 av 28 
universitet och högskolor. Systemet bidrar till förenklad 
tillgång till och ökad spridning av forskningens resultat. 
Universitetet har genom bibliotekets förmedling ökat sina 
open access-insatser.

Den i december 2010 beslutade nya arbetsordningen för 
biblioteket tydliggör bibliotekets ställning som direkt un-
derställd rektor och med ett uttalat samverkansuppdrag 
med vetenskapsområden och fakulteter. Biblioteket har 
under året inlett arbetet på ett framåtsyftande mål- och 
strategidokument. 

I takt med IT-utvecklingen förbereds bibliotekets inten-
sivare deltagande i de sociala medierna och tillgång till för-
finade sökinstrument för den stigande mängden nätbaserat 
vetenskapligt material.

Bibliotekets rika kulturarvssamlingar utnyttjas väl för 
forskning, utbildning och av det omgivande samhället. Di-
gitalisering har skett av bibliotekets äldre tryckkataloger 
och medel ställts till förfogande för digitaliseringsinsatser 
i punktform. En databas för det omfattande bildmaterialet 
i samlingarna fylls på, samtidigt som andra bibliotek visat 
intresse för den nya plattform, som är under uppbyggnad 
för internetvisning av digitaliserat material. 

Hållbar utveckling
En viktig del av universitetets arbete med hållbar utveck-
ling handlar om det interna arbetet med att minska den 
negativa miljöpåverkan av den samlade verksamheten. I 
detta arbete har universitetet flera formella krav att för-
hålla sig till. Förutom högskolelagen och den generella 
svenska miljölagstiftningen regleras universitets verk-
samhet i dessa avseenden även av förordning (2009:907) 
om miljöledning i statliga myndigheter samt förordning 
(2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. 
Fullständig återrapportering enligt kraven i dessa förord-
ningar sker i separata redovisningar. 

Miljöledningsförordningen ställer krav på universitetet 
att, inom ramen för sitt ordinarie uppdrag, utforma ett 
miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i verk-
samheten så att verksamhetens direkta och indirekta 
miljöpåverkan beaktas på ett systematiskt sätt.1 Utifrån 
förordningens krav har universitetet därför under hösten 
2010 genomfört en miljöutredning av verksamheten med 

1 Direkt miljöpåverkan definieras som ”en negativ eller positiv 
förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av myn-
dighetens verksamhet och som inte är indirekt miljöpåverkan.” 
Indirekt miljöpåverkan definieras som ”en negativ eller positiv 
förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av att nå-
gon annan än myndigheten vidtar en åtgärd som en följd av att 
myndigheten har meddelat föreskrifter eller fattat något annat 
beslut, gett råd, genomfört utbildning eller lämnat information.”

syfte att kartlägga verksamhet inom universitetet som har, 
eller kan ha, påverkan på miljön. 

Utredningen visar att universitetets viktigaste miljöpå-
verkan är positiv och indirekt samt kan hänföras till den 
utbildning och forskning som bedrivs vid universitetet. 
Potentialen att öka denna positiva miljöpåverkan bedöms 
vara stor genom fortsatt arbete med att integrera perspek-
tivet hållbar utveckling i grundutbildningen samt ökad 
kommunikation av den forskning och de forskningsresultat 
som uppnås inom området miljö och hållbar utveckling.

För universitetets direkta miljöpåverkan visade utred-
ningen att störst negativ påverkan finns inom områdena 
energianvändning, tjänsteresor, resursförbrukning (inköp 
och avfall) samt kemikalieanvändning. Miljöutredningens 
resultat kommer att ligga till grund för nya riktlinjer för 
universitetets arbete med miljö och hållbar utveckling. 

I enlighet med krav i förordningen om energieffektiva åt-
gärder har universitetet under året intensifierat samarbetet 
med Akademiska hus för energieffektivisering av förhyrda 
lokaler. I slutet av året 2010 påbörjades genomförandet av 
ett fyraårigt projekt med energieffektiviseringsåtgärder 
vid Uppsala biomedicinska centrum, med målsättning att 
till 2014 halvera användningen av fjärrvärme i lokalerna. 
I arbetet kommer ventilationsaggregat att bytas ut, kli-
matskalet ses över och ny energisnål belysning installeras. 
Arbete med energieffektivisering kommer förutom mins-
kad negativ miljöpåverkan från universitetets verksamhet 
också leda till betydande ekonomiska besparingar. 

Lokalförsörjning
Efter att ha genomfört en omfattande omstrukturering 
av lokalerna och verksamheten i en rad om- och ny bygg-
nads projekt, såväl inom ramen för Projektplan 1996 som 
Lokalförsörjningsplanerna 2004 och 2009, är universite tet 
sedan flera år inne i en konsolideringsfas. Strategin innebär 
att verksamheten blir alltmer sam lad i campus områ den, 
en rad förhyrningar har lämnats, och tomma lokaler fylls. 
Den totala lokalarean har därmed kunnat minskas med 
14 % från 2001 till 2010, vilket dämpat den kostnadsök-
ning som lokal för bätt ringarna medfört. Under 2010 har 
arean ökat något för första gången på många år med 0,7 % 
eller 2 700 kvm, och universitetets samlade lokalarea upp-
gick vid slutet av året till 363 500 kvm. (tabell 19).

Utöver direkt inhyrda lokaler har universitetet även till-
gång till forsknings- och utbildningslokaler inom Akade-
miska sjukhuset genom s.k. ALF-medel.

En av förklaringarna till ökningen under 2010 är bl.a. 
återförhyrning av de tidigare uppsagda kontors lokalerna på 
Sturegatan för att lösa universitetsförvaltningens lokalbe-
hov samt ytterligare förhyrningar för UU Innovation och 
för PET-verksamheten i Science Park. 

Ett flertal större objekt har lämnats under året till för-
mån för nya, mer ändamålsenliga lokaler. Verksam heter 
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som tidigare fanns i kv Seminariet (lärarutbildningen), kv 
Munken (inst för psy ko logi), kv Gym na stiken (Svettis) och 
ovan nämnda Sturegatan (pedagogiska inst) har alla sam-
lats i ny bygg da lokaler i kv Blåsenhus. Till följd härav har 
även en lokal för televäxel lämnats i kv Kaniken.

Övriga större förhyrningar som lämnats 2010 är två vå-
ningsplan om tillsammans 2 400 kvm på sjuk husområdet 
samt ett våningsplan om 590 kvm på Döbelnsgatan. Verk-
samheten har istället flyttats till Uppsala biomedicinska 
centrum.

Av den totala förhyrda arean är ca 14 500 kvm vid ut-
gången av 2010 uthyrda i andra hand till externa brukare 
(Studenthälsan, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutet 
för rymdfysik m.fl.). Totalt har universitetet debiterat 
26 300 tkr för dessa lokaler under året.

Under 2010 har äganderätten till flera donationsfastig-
heter övergått från Statens fastighetsverk till stiftelser 
förvaltade av Uppsala Akademiförvaltning. De byggnader 
som berörs och som universitetet förhyr är fas tig heter i 
Observatorieparken och Fiskebäckskil.

Under 2010 uppgick universitetets lokaltjänstkost-
nad till 648 mnkr, en ökning med 32 mnkr eller  
ca 5 % jämfört med 2009. Den förhållandevis stora kost-

nadsökningen för ett enskilt år beror i huvudsak på de ny-
byggda lokalerna i kv Blåsenhus.

Den genomsnittliga lokaltjänstkostnaden uppgick till 
1 783 kr/kvm, en ökning med ca 4 % jämfört med föregå-
ende år. Även här ligger förklaringen i att äldre och sämre 
lokaler ersatts av mera högkvalitativa och därmed dyrare 
lokaler i kv Blåsenhus. 

Med lokaltjänstkostnader avses kostnader för de lokaler 
som byggnadsavdelningen administrerar. Förutom hyra 
och mediakostnader ingår här även kostnader för lokal-
vård, administration, passerkontroll och hyres bortfall. 
Dessa kostnader inkluderar såväl personalkostnader som 
driftkostnader, vilket gör att de överstiger de i resultat-
räkningen redovisade lokalkostnaderna. De i lokaltjänst-
kostnaderna ingående personal kost na der na uppgår till 
43,7 mnkr. Hyresbortfall redovisas inte i tabell 20, då 
detta inte är ett eget kostnadsslag, utan ett sätt att internt 
fördela kostnaden för tomma lokaler på de lokaler som är 
i bruk.

Kostnaden per kvadratmeter visar genomsnittet för de 
lokaler som byggnadsavdelningen administrerar. Variatio-
nen mellan olika byggnader och därmed mellan olika insti-
tutioner, fakulteter etc. är dock stor. 

Tabell 19. Universitetets lokalförsörjning 2000–2010

År Lokalarea  
(kvm)

Total lokaltjänst kostnad 
(utfall, mnkr)

Genomsnittlig  
lokaltjänst kostnad (kr/kvm)

Andel av totala  
kostnader (%)

2000 424 300 518,1 1 221 14,3

2001 424 700 548,9 1 292 15,5

2002 423 300 558,7 1 320 14,9

2003 418 600 576,1 1 376 14,8

2004 402 500 594,2 1 476 14,7

2005 399 400 594,5 1 489 14,7

2006 388 400 591,2 1 522 14,2

2007 379 800 595,3 1 567 14,0

2008 371 700 605,0 1 628 13,7

2009 360 800 616,2 1 708 13,6

2010 363 500 648,1 1 783 13,4
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Utöver de lokaler som byggnadsavdelningen adminis-
trerar förekommer tillfälliga förhyrningar av exem pelvis 
lokaler för konferensverksamhet. Kostnaderna för sådana 
förhyrningar ingår, tillsammans med de hyres- och media-
kostnader som hanteras inom byggnadsavdelningen, under 
rubriken Lokalkostnader i årsredovisningens resultaträk-
ning. 

Uthyrning av lägenheter 
Enligt förordningen om statliga myndigheters lokalförsörj-
ning och regleringsbrevet för universitet och högskolor får 
universitetet ingå hyresavtal för bostadslägenhet för att 
upplåta lägenheten i andra hand till utländska studenter 
inom utbytesprogram med andra länder eller till gäst-
forskare, under förutsättning att dessa inte är anställda 
vid universitetet. Universitetet har dock under 2010 inte 
bedrivit sådan verksamhet då uthyrning av bostäder sker 
genom Akademihotellet AB på universitetets uppdrag.

Gemensamma funktioner
Universitetsförvaltningens uppgift är att vara stödjande till 
universitetsledning, ge stöd och service till institutionerna 
och att bedriva myndighetsutövning. Arbetet styrs av la-
gar, förordningar och regleringsbrev men även av interna 
mål, föreskrifter och riktlinjer beslutade av konsistorium 
och rektor. Arbetet leds av universitetsdirektören.

De gemensamma funktionerna finansieras genom ett 
fast belopp som debiteras institutionerna. Beloppets stor-
lek beräknas på basis av institutionernas/motsvarande lö-
nesumma. På detta sätt har såväl universitetsförvaltning 
som ekonomi-, personal- och utbildningsadministrativa 
system finansierats liksom hälsovård, försäkringspremier 
och vissa gemensamma lokaler. Finansieringen avser även 
bl.a. jämställdhetsarbete, arbetsmiljöförbättringar, stöd till 
studenter med funktionshinder, universitetsgemensamt 
IT-stöd samt internationalisering av utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå och verksamhet för kontakt med 
näringslivet. 

På samma gemensamma sätt finansieras dessutom en del 
av universitetets kostnader inom museiområdet även om 
en betydande del finansieras genom avkastningen från den 
Gustavianska Stiftelsen. Efter en utredning av den organi-
satoriska placeringen av enheter inom musei- och musik-
området som tidigare låg direkt under rektor har beslut 
fattats att från 1 januari 2011 placera dessa inom enhet 
i den centrala universitetsförvaltningen. Därutöver har 
beslut om vissa förändringar i ledningen inom biblioteks-
området från samma tidpunkt fattats innebärande bland 
annat att biblioteksstyrelsen avvecklas.

Genom beslut av konsistoriet finansieras universitetsge-
mensamma och biblioteksgemensamma delar av univer-
sitetsbiblioteket med knappt 27 mnkr genom påslag på 
institutionernas lönesumma och 12,7 mnkr genom avkast-

Tabell 20. Lokaltjänstkostnadens fördelning på kostnadsslag

Kostnadsslag Tkr kr/kvm Andel (%)

Hyra 530 559 1 460 81,9

Media (el, värme, vatten etc.) 68 709 189 10,6

Lokalvård 35 333 97 5,5

Administrationskostnad 9 558 26 1,5

Passerkontroll 3 900 11 0,6

Total lokaltjänstkostnad 648 059 1 783 100,0
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ningen från den Gustavianska Stiftelsen, medan bruksbib-
lioteken finansieras direkt av berörda områdesnämnder.

Under året har en översyn av såväl universitetstryckeriet 
som universitetets fundraisingverksamhet gjorts. Beslut 
med anledning av de genomförda utredningarna har ännu 
inte fattats.

Stiftelseförvaltning
Uppsala akademiförvaltning är en organisation vars upp-
gift är att förvalta stiftelser som har en till Uppsala univer-
sitet anknuten förvaltning. Universitetet har under 2010 
erhållit ersättning med 1 666 tkr för hantering av stipen-
dier som universitetet genomför på Uppsala akademiför-
valtnings uppdrag.







 51

Uppsala universitet visar totalt ett positivt resultat på 223 mnkr för verksamhetsåret vilket är en ökning 
med 12 mnkr jämfört med föregående år. Resultatet beror främst på ett ökat antal helårsstudenter 
inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och förstärkning av resurser till forskningen.

5. Finansiell redovisning med kommentarer

Intäkter

Årets intäkter uppgår till 5 067 mnkr exklusive trans-
fereringar vilket är en ökning från föregående år med 
313 mnkr. Anslagsintäkter och avgiftsintäkter har ökat 
med 340 respektive 33 mnkr medan bidragsintäkterna 
minskade 60 mnkr. 

Intäkterna till utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå har ökat med drygt 90 mnkr tack vare en stark till-
växt av antalet studenter. Knappt 70 % av de ökade intäk-
terna avser forskning och utbildning på forskarnivå vilket 
förklaras av regeringens ökade satsning på forskning. Uni-
versitetet har erhållit 40 mnkr till strategiska forsknings-
områden. I ökningen ingår även medel, 107 mnkr, som 
föregående år redovisades som intäkt av bidrag pga redo-
visningstekniska orsaker. Årets pris- och löneomräkning 
uppgick till 3,35 % vilket kan jämföras med föregående 
års 1,84 %.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar ökade 
33 mnkr och uppgick till 496 mnkr. 2009 minskade av-
giftsintäkterna ca 30 mnkr till följd av verksamhetsför-
ändringar varför årets intäkter åter är på en normal nivå.

Intäkter av bidrag uppgick till 1 333 mnkr vilket är 
en minskning med 60 mnkr jämfört med föregående år. 
2009 utbetalades dock 116 mnkr avseende regeringens 
ökade satsning på forskning som bidrag istället för som 
anslagsmedel. Vid en jämförelse av 2009 och 2010 exkl 

detta bidrag har intäkter av bidrag 2010 istället ökat med 
ca 56 mnkr. 

Av de totala bidragsintäkterna på 1 333 mnkr finansie-
ras den ordinarie forskningen med 1 274 mnkr. De finan-
siärer som ökat mest är Vetenskapsrådet, VINNOVA och 
Riksbankens Jubileumsfond. 

De finansiella intäkterna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Kostnader
De totala kostnaderna, inklusive finansiella kostnader, 
uppgick till 4 840 mnkr vilket är en ökning med 299 mnkr 
jämfört med 2009 (tabell 22). Kostnadsökningen hänför 
sig till kostnader för personal, lokaler och drift. De finan-
siella kostnaderna har minskat tack vare lägre räntenivåer. 
Årets avskrivningskostnader har fortsatt att minska pga en 
lägre investeringsvolym. 

Personalkostnaderna utgör 61 % eller 2 953 mnkr av 
de totala kostnaderna. Härav utgör löner och ersättning-
ar 1 923 mnkr, sociala avgifter och pensionskostnader 
917 mnkr samt övriga personalkostnader (utbildnings-
bidrag, kompetensutveckling m.m.) 113 mnkr. Jämfört 
med 2009 ökade personalkostnaderna 180 mnkr va-
rav 117 mnkr avser löner och ersättningar och knappt 
64 mnkr sociala avgifter och pensionskostnader. Övriga 
personalkostnader är oförändrade. Årets ökade lönekost-

Tabell 21. Intäkter per finansiär Uppsala universitet totalt, mnkr

2007 2008 2009 2010

Intäkter av anslag 2 638 2 757 2 884 3 224

Intäkter av avgifter 485 493 463 496

Intäkter av bidrag 1 144 1 162 1 393 1 333

Vetenskapsrådet 339 342 400 449

Övriga forskningsråd 96 103 130 141

Övriga statliga myndigheter 183 162 291 175

Svenska org. utan vinstsyfte 286 324 327 345

EU 89 95 102 85

Forskningsstiftelser 55 46 49 50

Kommun/landsting 5 5 10 10

Svenska företag 39 38 26 18

Utländska 51 46 57 58

Övriga 1 1 1 2

Finansiella intäkter 52 76 14 14

Summa intäkter 4 319 4 488 4 754 5 067



52 

Ersättning till landstinget för läkarutbildning och klinisk 
forskning har ökat med drygt 10 mnkr och uppgick till 
totalt 253 mnkr.

Kostnadsutveckling de senaste fyra åren
De totala kostnaderna har under perioden 2007–2010 ökat 
med 14 % eller 577 mnkr (tabell 22). Den största kost-
nadsökningen har skett under 2010 då kostnaderna har 
ökat med hela 299 mnkr. Efter en lägre kostnadsutveck-
ling 2008–2009 har universitetets planerade verksamhets-
ökning nu definitivt tagit fart.

Under perioden 2007–2010 har personalkostnaderna 
ökat med 398 mnkr eller motsvarande 16 %. Lönekost-
naderna har under perioden ökat 18 % medan de sociala 
avgifterna endast ökat 13 % vilket beror på sänkta arbets-
givaravgifter och att reducerade arbetsgivaravgifter införts 
för vissa ålderskategorier under jämförelseperioden. Pen-
sionskostnaderna följer den genomsnittliga kostnadsut-
vecklingen. 

nader kan främst hänföras till verksamhetsökningar men 
även till lönerevisionen 2009. 

Under året har antalet anställda ökat och i medeltal 
hade universitetet 5 591 anställda vilket är en ökning med 
177 personer jämfört med 2009.

Lokalkostnaderna har ökat med 15 mnkr jämfört med 
föregående år. Den genomsnittliga lokalkostnaden per 
kvm har ökat till följd av att nya, något dyrare funktionella 
lokaler tagits i bruk. Under 2009 påbörjades ianspråkta-
gandet av lokalerna i kvarteret Blåsenhus medan Semina-
riet och Munken utrymts under 2010. Av den totala ök-
ningen utgör kostnadsökningar för el/värme, kyla, vatten 
och avlopp ca 6 mnkr.

Driftkostnaderna har ökat med 111 mnkr jämfört med 
föregående år. Den största ökningen har skett inom forsk-
ning/utbildning på forskarnivå samt uppdragsforskning. 
Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci har 
kostnaderna ökat mest, motsvarande ca 60 % av den totala 
ökningen. Uppbyggnaden av verksamheten inom SciLife 
bidrar till ökningen. De kostnadsslag som ökat mest är la-
boratoriematerial och kemikalier, 38 mnkr.

Tabell 22. Kostnadsutveckling 2007–2010

2007 2008 2009 2010 Förändring 
2007–2010

Personalkostnader 2 555 2 665 2 773 2 953 16 %

Lönekostnader 1 634 1 709 1 807 1 923

Sociala avgifter 517 540 547 585

Pensionskostnader 285 300 306 332

Övriga personalkostnader 119 116 113 113

Lokalkostnader 593 594 596 611 3 %

Övriga driftkostnader 640 687 719 820 28 %

Ersättning till landstinget 233 236 243 253 9 %

Finansiella kostnader 23 32 6 4 -83 %

Avskrivningar och nedskrivningar 219 215 204 199 -9 %

Summa kostnader 4 263 4 429 4 541 4 840 14 %
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Driftkostnader är det kostnadsslag som procentuellt har 
ökat allra mest och totalt har de ökat med 180 mnkr vilket 
motsvarar en förändring med 28 %. 

Investeringstakten har under den jämförda perioden av-
tagit vilket innebär att avskrivningskostnaderna konstant 
minskat. Lokalkostnaderna har endast ökat 3 % under den 
jämförda perioden. Utvecklingen av de finansiella kostna-
derna har varit ojämn till följd av fluktuerande räntenivåer.

Forskningsfinansiering 
Inom ordinarie forskning har under de senaste åren finan-
sieringen utgjorts av statsanslag 55 % och intäkter av bi-
drag 40 %. Övrig finansiering avser avgifter och finansiella 
intäkter. Finansieringen med externa bidrag är således be-
tydande och viktig för universitetets fortsatta forskning. 

Forskningsråden svarar för största andelen bidragsfinan-
siering och 2010 utgjorde de ca 45 % av bidragsintäkterna. 
Den i särklass största enskilda finansiären är Vetenskapsrå-
det och som framgår av tabell 23 fortsätter finansieringen 
från rådet att öka. Universitetets finansiering från privata 
stiftelser och andra organisationer utan vinstsyfte är även 
betydande och 2010 svarade de för drygt 25 % av bidrags-
intäkterna. Bland de privata bidragsgivarna är Wallen-
bergsstiftelserna störst. Andra privata bidragsgivare som 
ökar är Cancerfonden, Riksbankens  Jubileumsfond och 
Söderbergs stiftelser.

Universitetets oförbrukade bidrag har fortsatt att öka i 
likhet med föregående år. Ökningen under 2010, 173 mnkr, 
är på samma nivå som ökningen 2008–2009. Av 2010 
års ökning härrör 95 mnkr från forskningsråden varav 
70 mnkr avser Vetenskapsrådet. Vidare har oförbrukade 
medel från privata stiftelser och andra organisationer utan 
vinstsyfte ökat 61 mnkr medan medel från EU:s rampro-
gram för forskning har ökat 19 mnkr.

Delar av ökningen kan förklaras av att universitetet er-
hållit bidrag som avser flera års verksamhet. För närvaran-
de motsvarar de oanvända medlen ungefär ett års förbruk-
ning av externa bidrag.

Forskningsmedel från externa finansiärer är viktiga för 
att universitetet ska kunna fortsätta bedriva god och ny-
danande forskning och för uppbyggnaden av starka forsk-
ningsmiljöer. Universitetet har varit framgångsrikt under 
de senaste åren vad avser beviljande av medel från externa 
finansiärer. Det föreligger dock en viss eftersläpning av 
medelsförbrukningen som bl.a. beror på den tid det tar att 
bygga upp nya forskningsmiljöer med därtill hörande re-
kryteringar, upphandling av utrustning m.m. 

I tabellen ovan visas hur stor andel som årligen förbru-
kats av de bidrag som inbetalats till universitetet. Univer-
sitetets bedömning är att forskningsbidragen kommer att 
förbrukas i en snabbare takt de kommande åren och mål-
sättningen är att årliga omsättningen ska vara åtminstone 
100 %.

Tabell 23. De största forskningsfinansiärerna – intäkter av bidrag 2007–2010, mnkr

2007 2008 2009 2010

Vetenskapsrådet 339 342 399 449

EU-kommissionen 87 90 100 85

Wallenbergsstiftelserna 86 75 75 80

Egna stiftelser 43 68 66 51

Vinnova 33 37 60 64

SIDA 51 51 54 49

FORMAS 44 44 46 49

Cancerfonden 34 35 39 43

Statens energimyndighet 34 38 43 42

Stiftelsen för strategisk forskning 39 32 33 37

Riksbankens Jubileumsfond 27 29 29 34

Tabell 24. Utveckling av bidrag, mnkr

2007 2008 2009 2010

Oförbrukade bidrag 885 1 103 1 286 1 459

Upplupna bidrag 80 86 98 94

Tabell 25. Omsättning bidragsmedel, mnkr

2007 2008 2009 2010

Inbetalade bidragsmedel 1 196 1 320 1 448 1 495

Förbrukade bidragsmedel 1 120 1 128 1 266 1 320

Omsättning av inbetalade medel 94 % 85 % 87 % 88 %
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Transfereringar

En väsentlig förändring jämfört med föregående år är ut-
betalda strategiska forskningsmedel till andra lärosäten, 
19 mnkr. Uppsala universitet disponerar liksom föregå-
ende år, för alla universitets och högskolors räkning, ett 
anslag som avser statliga ålderspensionsavgifter för utbild-
ningsbidrag för forskarstuderande. Årets anslag uppgick 
till 29 mnkr. 

Likviditet
Universitetets tillgodohavande i Riksgäldskontoret vid 
årets slut uppgick till 2 393 mnkr vilket är en ökning med 
343 mnkr. Den stora ökningen beror på att universitetets 
forskare är framgångsrika vid ansökningar till forskningsfi-
nansiärerna vilket innebär ökade förskott från bidragsgiva-
re samt det ökade forskningsanslaget under de två senaste 
åren. 

Investeringar
Årets investeringar i pågående nyanläggningar avser bl.a. 
avslutande investeringar i Blåsenhus och fortsatt utbygg-
nad av ett integrerat säkerhetssystem. Den totala upplå-
ningen i Riksgäldskontoret har minskat från 466 mnkr till 
389 mnkr pga att inga större ombyggnader har aktiverats 
som anläggningstillgång. 

Disposition av myndighetskapital
Under de senaste åren har universitetet erhållit kraftigt 
förstärkta forskningsanslag, vilka huvudsakligen dispone-
rats för insatser för att stärka kvalitet och förnyelse i form 

av anställningar. Eftersom rekryteringsprocesserna oftast 
är långa har det inneburit att överskotten inom forskning-
en ökat. Fördröjningseffekterna blir särskilt markanta vid 
storskaliga satsningar då forskningsmiljöerna tar tid att 
bygga upp. Under 2010 uppgick antalet årsarbetskrafter 
till 4 661 vilket är en ökning med 210 årsarbetskrafter. 
Verksamhetsökningen ger mycket goda förutsättningar för 
högkvalitativ forskning och utbildning. Ytterligare anställ-
ningar planeras vilket kommer att minska det balanserade 
kapitalet. 

Det balanserade kapitalet är bl.a. avsett att ompriorite-
ras för att ytterligare förstärka universitetets styrkeom-
råden, finansiera infrastruktur och att täcka kostnader 
för avveckling av verksamhet som inte långsiktigt kan fi-
nansieras. Universitetets ledning arbetar aktivt för ett ef-
fektivare resursutnyttjande genom olika åtgärder. För att 
hantera det stora balanserade kapitalet har dessutom om-
rådesnämnderna vidtagit särskilda åtgärder för att skapa 
utrymme för omprioriteringar. Samtliga områdesnämn-
der har fattat beslut eller genomför förberedelser för att 
omfördela medel inom respektive område till strategiska 
satsningar.

Planer har också upprättats för hantering av överskott på 
institutionsnivå. Nyrekryteringar av professorer, lektorer, 
forskare, teknisk och administrativ personal planeras. Vi-
dare sker kompetenshöjning genom utbildning och rekry-
tering av personal med ny kompetens vid pensionsavgång-
ar samt satsningar på tidsbegränsade anställningar  såsom 
biträdande lektorer, postdoktorala anställningar och dok-
torander. Universitetet förbereder även rekryteringar av 
världsledande forskare eller hela forskargrupper, förstärkt 
satsning på unga forskare, ökade internationella kontakter 
samt strategiska satsningar på infrastruktur.

Tabell 26. Investeringar och lån, mnkr

2006 2007 2008 2009 2010

Investeringar, materiella anläggningstillgångar 129 127 103 123 137

Investeringar, pågående nyanläggningar 54 29 45 92 70

Nyupplåning 161 125 81 86 66

Tabell 27. Ekonomiskt utfall, mnkr

Verksamhet Ingående kapital Intäkter Kostnader Resultat Utgående kapital

Utb. på grundnivå och avancerad nivå 217 1 515 1419 96 313

Uppdragsverksamhet 14 79 72 7 21

Summa utbildning 231 1 593 1 491 103 334

Forskning och utbildning på forskarnivå 497 3 298 3 176 122 619

Uppdragsforskning 22 176 174 2 24

Dotterföretag 52 – 0 -4 48

Summa forskning 571 3 474 3 350 120 691

Totalt 802 5 067 4 841 223 1 025
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Från 2011 beräknas en större del av tidigare anslagsök-
ningar att förbrukas och periodens kapitalförändring kom-
mer därefter att minska. För att upprätthålla en handlings-
beredskap för förnyelse bör det balanserade kapitalet på 
sikt ligga på en nivå omkring 10 % av omsättningen.

Väsentliga förändringar i förhållande till 
prognos i delårsbokslutet
2010 års verksamhetsutfall på 223 mnkr är 51 mnkr lägre 
än prognostiserat då främst kostnaderna blev högre än be-
räknat. Intäkterna blev totalt 22 mnkr högre än beräknat. 
Anslagsintäkterna för utbildning blev dock ca 12 mnkr 
lägre då det ekonomiska utfallet av antalet helårsstuden-
ter och helårsprestationer inte blev som förväntat. Av-
giftsintäkterna översteg däremot prognosen med knappt 
40 mnkr. Bidragsintäkter och finansiella intäkter blev to-
talt 6 mnkr lägre än beräknat. 

På kostnadssidan blev utfallet som nämnts betydligt 
högre än beräknat. De totala kostnaderna blev 69 mnkr 
högre än prognosen varav personalkostnaderna utgör 
21 mnkr, driftkostnaderna 45 mnkr och avskrivningar 
8 mnkr. Kostnader för lokaler och finansiella kostnader 
blev totalt ca 5 mnkr lägre än beräknat. 

Den stora skillnaden i avgiftsintäkter och driftkostnader 
mot prognosen förklaras främst av en kraftig verksamhets-
ökning under senare delen av hösten för en av universite-
tets teknikplattformar.

Årets personalkostnader blev högre än beräknat då hös-
tens verksamhetsökning blev större än förväntat. 

Ekonomisk översikt per vetenskaps-
område/motsvarande samt övrig 
verksamhet

Vetenskapsområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsveten-
skap hade under 2010 en omsättning på 1 262 mnkr. Re-
sultatet är positivt med 32,1 mnkr varav huvuddelen är 
hänförbar till utbildning. Den utgående balansen uppgår 
till 191,5 mnkr (motsvarande ca 15,5 % av omsättningen). 

Huvuddelen, drygt 66 %, ligger inom forskning och ut-
bildning på forskarnivå. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppvisar ett 
överskott på 27 mnkr och utgående ackumulerat kapital är 
61,7 mnkr. Området tog 2010 på sig ett ökat uppdrag av 
helårsstudenter av regeringssatsningen på tillfälliga utbild-
ningsplatser. Området klarade dock inte uppdraget fullt ut 
utan fick i bokslutet återbetala 6,6 mnkr för missade hel-
årsstudenter och helårsprestationer. På grund av osäker-
heten i studenttillströmningen reserverade flera fakulteter 
medel på fakultetsnivå för att möjliggöra återbetalning om 
uppdraget inte skulle klaras av. Tillströmningen blev dock 
bättre än förväntat varför överskott uppstått framför allt 
inom historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulte-
terna.

Resultatet för forskning och utbildning på forskarnivå 
är positivt med 5,1 mnkr vilket är en kraftig minskning 
jämfört med 2009 års resultat. Det samlade utgående ka-
pitalet uppgår till 116,5 mnkr vilket motsvarar 24 % av 
omsättningen. Under 2010 har 30 mnkr fördelats från an-
slaget som medfinansiering av indirekta kostnader inom 
bidragsforskning. Kostnaderna har ökat med 80 mnkr jäm-
fört med 2009 medan intäkterna bara ökat med 20 mnkr. 
Alla fakulteter utom den teologiska ligger över 10 % av 
omsättningen inom verksamhetsgrenen. I relation till om-
sättningen inom verksamhetsgrenen är det den samhälls-
vetenskapliga fakulteten som har mest ackumulerade me-
del 32 %. En del av fakultetens utgående balans utgörs av 
medel inom forskarskolan i geografi som kulturgeografiska 
institutionen är värd för (ca 10 mnkr). En del överskott 
har också uppstått inom det nya centret för rysslandsstu-
dier, vars verksamhet startade 2010 och fortfarande är un-
der uppbyggnad. Samtliga fakulteter har vidtagit åtgärder 
i form av fler postdoktorala och andra anställningar som 
ekonomiskt huvudsakligen belastar kommande år. Där-
med kommer överskotten successivt nedbringas.

Omfattningen av forskning finansierad av bidrag är god 
och området har varit fortsatt mycket framgångsrikt och 
är nationellt ledande inom det humanistisk-samhällsveten-
skapliga området att erhålla medel från externa finansiärer 
såsom Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. 
De oförbrukade medlen för bidragsforskning har ökat från 
198,4 mnkr 2009 till 235,9 mnkr 2010. Ökningen kan 

Tabell 28. Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, tkr

Ingående kapital Intäkter Kostnader Årets resultat Utgående kapital

Utb. på grundnivå o avanc. nivå 34 702 519 957 -492 945 27 011 61 713

Uppdragsutbildning  101 13 741 -10 995 2 747 2 847

Beställd utbildning 226 841 -865 -24 203

Forskning/utb. på forskarnivå 111 342 485 352 -480 215 5 138 116 554

Bidragsforskning 9 485 218 793 -223 856 -5 063 4 101

Uppdragsforskning 3 730 23 579 -21 261 2 318 6 058

Totalt 159 587 1 262 263 -1 230 136 32 127 191 476



56 

till stor del förklaras av nya bidrag som kommit in under 
senare delen av 2010 och därför ännu ej tagits i anspråk. 
Volymen oförbrukade medel motsvarar i stort sett årsom-
sättningen av bidragsforskning.

Omfattningen av uppdragsutbildning är fortsatt liten 
och bedrivs i huvudsak inom två fakulteter, juridiska och 
samhällsvetenskapliga. Uppdragsforskningen har ökat nå-
got i omfattning jämfört med 2010. 

Områdesnämnden avser att förelägga de fakultetsnämn-
der inom området som har överskottsmarginaler som 
överstiger 10 % av omsättningen att inom en angiven tid 
skapa ekonomisk balans i verksamheten. Överskott som 
överstiger 10 % av omsättningen och som består över flera 
år kan komma att bli föremål för omfördelning för riktade 
insatser som områdesnämnden beslutar om samt att mot-
svarande krav riktas från fakultetsnämnderna till institu-
tionerna.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci hade under 
2010 en omsättning på 1 648 mnkr, vilket är 108 mnkr 
mer än föregående år. Årets resultat är i likhet med tidiga-
re år positivt. Överskottet blev drygt 33 mnkr och härrör 
från utbildning på grundnivå och avancerad nivå, beställd 
utbildning och forskning och utbildning på forskarnivå. 
Uppdragsutbildning, bidragsforskning och uppdragsforsk-
ning uppvisar underskott. Områdets utgående kapital 
uppgår till 240 mnkr. Inom vetenskapsområdet uppgick 
den farmaceutiska fakultetens resultat till 14 mnkr och 
den medicinska fakulteten till 6 mnkr. Områdesnämnden 
uppvisar ett positivt resultat med 13 mnkr. Den totala 
överskottsmarginalen är 15 % jämfört med 14 % föregå-
ende år.

Årets utbildningsuppdrag underskreds med 42 helårs-
studenter och 86 helårsprestationer. Totalt har 4,5 mnkr 
återbetalats, utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
visar trots det ett överskott på 13,6 mnkr. Överskottsmar-
ginalen ökade därmed från 22 % till 24 % jämfört med 
föregående är.

Omsättningen för forskning och utbildning på forskar-
nivå uppgick 2010 till 654 mnkr, vilket är en ökning med 
56 mnkr jämfört med föregående år. Verksamheten upp-
visar ett överskott på 25 mnkr. Under 2010 har 18 mnkr 

fördelats från anslaget som medfinansiering av indirekta 
kostnader inom bidragsforskning. Det samlade utgående 
kapitalet för forskning och utbildning på forskarnivå upp-
går till 127 mnkr. Överskottsmarginalen är 20 % jämfört 
med 21 % föregående år.

Fakultetsnämndens beslut om handlingsplan för in-
stitutionernas överskott avseende statsanslaget som togs 
i maj 2009 följs löpande upp av fakultetsnämnden och 
institutionerna ska per den 31 december 2010 inkomma 
med en delrapport. Handlingsplanen innebär att berörda 
institutioner inom en treårsperiod successivt ska förbruka 
sina överskott tills överskottsmarginalerna uppvisar högst 
10 %. När det gäller överskotten på områdesnivå avseende 
forskning och utbildning på forskarnivå omfördelas 59 % 
av det utgående balanserade kapitalet till öronmärkta sats-
ningar under 2011. Även inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå kommer överskott att nyttjas för sär-
skilda satsningar under 2011. Under 2010 tillsatte fakul-
tetsnämnden en arbetsgrupp för översyn och inventering 
av vetenskapsområdets teknikplattformar och infrastruk-
tur. Resultatet blev en treårig basfinansiering för dessa 
verksamheter, för 2011 avsätts 28 mnkr för detta ändamål. 
Bidragsforskningen uppvisar ett underskott på -0,6 mnkr. 
Däremot har de oförbrukade bidragen ökat med ytterliga-
re 50 mnkr vilket motsvarar en ökning med nästan 13 %.

Vetenskapsområdet för naturvetenskap  
och teknik

Vetenskapsområdet för naturvetenskap och teknik hade 
under 2010 en omsättning på 1 690 mnkr vilket är en ök-
ning jämfört med föregående år. Området uppvisar ett po-
sitivt resultat för 2010 på 100 mnkr, vilket är en ökning i 
jämförelse med föregående år då resultatet var 54 mnkr. 
Områdets utgående kapital uppgår till 215 mnkr. 

Verksamhetsutfallet inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå blev 41 mnkr. Antalet helårsstudenter öka-
de under 2010 med 201, vilket är 291 fler helårsstudenter 
än utbildningsuppdraget för 2010. Även helårsprestatio-
nerna ökade. Det tidigare balanserade underskottet på 
9 mnkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 
nu åtgärdat och kapitalet uppgår till 32 mnkr. Vetenskaps-
området har tidigare arbetat aktivt med att balansera un-

Tabell 29. Medicinsk-farmaceutiskt vetenskapsområde, tkr

Ingående kapital Intäkter Kostnader Årets resultat Utgående kapital

Utb. på grundnivå o avanc. nivå 86 096 430 249 -416 615 13 634 99 730

Uppdragsutbildning 3 336 7 135 -8 240 -1 105 2 231

Beställd utbildning 454 2 783 -2 139 645 1 099

Forskning/utb. på forskarnivå 101 980 653 602 -628 701 24 901 126 881

Bidragsforskning 7  671 469 699 -470 257 -559 7 112

Uppdragsforskning 7 195 84 165 -88 513 -4 349 2 846

Totalt 206 732 1 647 632 -1 614 466 33 167 239 899
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derskotten och det blir nu en ny utgångspunkt att arbeta 
med kvalitet i utbildningen utan att planera för att också 
ta hand om underskott från tidigare år. Osäkerheten är stor 
när det gäller prognosticering och planering av uppdrag 
och bemanning utifrån behovet av kvalitetssäkring och ar-
betsmarknadens utveckling. 

Forskning och utbildning på forskarnivå uppvisar 2010 
ett överskott på 54 mnkr. Överskottet beror framförallt 
på strategiska satsningar där rekrytering av ny kompetens 
och infrastruktursatsningar släpar efter. Intäkterna uppgår 
till 583 mnkr, vilket är en ökning med 57 mnkr jämfört 
med 2009. Intäktsökningen förklaras med vetenskaplig 
konkurrenskraft och ökat förtroende för vetenskapsområ-
dets forskning. Under året har minst 49 mnkr omdispone-
rats från anslaget som medfinansiering av indirekta kost-
nader i bidragsforskning. Bidragsforskningen utgör 40 % av 
verksamheten inom vetenskapsområdet. Intäkterna från 
bidragsforskningen har ökat med 30 mnkr jämfört med 
2009 och de oförbrukade bidragen har ökat med 86 mnkr. 
Både bidragsforskningen och uppdragsforskningen har gått 
med överskott. Det samlade utgående kapitalet för verk-
samhetsgrenen forskning och utbildning på forskarnivå 
uppgår till 118,5 mnkr.

Områdesnämnden fortsätter översynen av forskningens 
basfinansiering utifrån kompetensförsörjning och behov 
av infrastruktur, plattformar, lokaler, m.m. I det arbetet är 
resurserna i form av balanserade medel helt avgörande för 
ett framgångsrikt genomförande.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Den utbildningsvetenskapliga fakultetens omsättning upp-
gick 2010 till 179 mnkr vilket är en ökning med 49 mnkr 
jämfört med föregående år. Fakulteten visar ett positivt 
resultat på 3 mnkr. 

Det samlade balanserade kapitalet inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå var vid ingången av året 
738 tkr. Vid årets utgång är kapitalet -741 tkr. En av orsa-
kerna är att fakulteten totalt sett inte klarade utbildnings-
uppdraget. Uppdragsutbildningen har under året ökat 
balanserat kapital från 5,6 mnkr till 9,2 mnkr. Intäkter 
för utbildning inom Lärarlyftet har kommit in under året.
Vissa kurser är ännu inte helt genomförda och kommer 
att generera kostnader under 2011. Rektorsutbildningen 
uppvisar ett överskott som bl a förklaras av att antalet del-
tagare i avdelningens kurser blev fler än förväntat.

Det balanserade kapitalet inom forskning och utbild-
ning på forskarnivå har ökat med 923 tkr under året. I det 
ingår ett redovisat överskott vid Forum för ämnesdidak-
tiska studier om 1,3 mnkr. Detta överskott planeras att 
användas för olika ämnesdidaktiska satsningar under 2011. 
Satsningen har varit treårig 2009–2011. I kapitalet ingår 
även medel som reserverats för kommande strategiska 
satsningar, bl a för en professur som tidigare bekostats av 
rektors strategiska medel. Bidragsforskning uppvisar en 
positiv utveckling under året och det balanserade kapita-
let är -71 tkr.

Tabell 30. Teknisk-naturvetenskapligt vetenskapsområde, tkr

Ingående kapital Intäkter Kostnader Årets resultat Utgående kapital

Utb. på grundnivå o avanc. nivå -9 142 413 269 -372 305 40 964 31 821

Uppdragsutbildning 967 10 455 -10 351 104 1 070

Beställd utbildning 9 0 0 0 9

Forskning/utb. på forskarnivå 64 391 583 370 -529 176 54 194 118 511

Bidragsforskning 38 979 632 995 -631 809 1 186 40 487

Uppdragsforskning 19 761 49 506 -45 844 3 662 23 413

Totalt 114 964 1 689 595 -1 589 485 100 110 215 312

Tabell 31. Utbildningsvetenskapliga fakulteten, tkr

Ingående kapital Intäkter Kostnader Årets resultat Utgående kapital

Utb. på grundnivå o avanc. nivå 738 127 843 -129 322 -1 479 -741

Uppdragsutbildning 5 613 21 693 -18 071 3 622 9 235

Beställd utbildning 0 0 7 7 7

Forskning/utb. på forskarnivå 2 704 15 576 -14 653 923  3 627

Bidragsforskning -325 13 026 -12 772 255 -71

Uppdragsforskning 462 728 -752 -24 438

Totalt 9 192 178 866 -175 562 3 304 12 495
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Övriga verksamheter
Övrig verksamhet består av universitetsbiblioteket, uni-
versitetsförvaltningen, intendenturområden, fakultetsö-
vergripande verksamheter såsom Uppsala universitet 
Innovation, museer, The Svedberg laboratoriet (TSL), de 
nationella inrättningarna Nationella kunskapscentrumet 
för frågor om mäns våld mot kvinnor (NCK) och Kollegiet 
för samhällsforskning (SCAS) samt dotterbolaget Uppsala 
universitets utveckling AB. 

Årets sammanlagda resultat blev positivt med 58 mnkr. 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppvisar ett 
överskott på 1 mnkr. Forskning och utbildning på fors-
karnivå redovisar ett överskott på 35 mnkr och har i hu-

vudsak uppkommit inom medel avsatta för EU-satsning, 
medel från regeringens satsning på forskning samt anslag 
till innovationskontoret. Den universitetsövergripande 
verksamheten visar ett överskott om 22 mnkr vilket hu-
vudsakligen är avkastning från de stiftelser universitetet 
förvaltar. 

Det totala utgående kapitalet består bl.a. av dotterbo-
laget, donationer, medel för strategiska satsningar, avkast-
ning från stiftelser samt reserverade medel för avtalsför-
säkringar och andra lönebikostnader. Övervägande delen 
av det ackumulerade överskottet är avsatt för strategiska 
satsningar inom forskningen.

Tabell 32. Övriga verksamheter, tkr

Ingående kapital Intäkter Kostnader Årets resultat Utgående kapital

Utb. på grundnivå o avanc. nivå 17 390 111 973 -110 592 1 381 18 771

Uppdragsutbildning -609 40 902 -40 004 897 288

Beställd utbildning 21 1 -5 -3 17

Forskning/utb. på forskarnivå 125 092 219 944 -184 672 35 272 160 364

Bidragsforskning 17 758 32 301 -32 390 -89 17 669

Uppdragsforskning 4 716 23 275 -23 446 -171 4 546

Univ.förvaltning, stödfunktioner 42 353 709 082 -710 154 -1 072 41 281

Universitetsövergripande 52 645 839 862 -817 965 21 897 74 542

Totalt 259 365 1 977 339 -1 919 227 58 113 317 478
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2010 2009 2008 2007 2006

Utbildning och forskning 

Totalt antal helårsstudenter1 22 695 21 967 20 234 20 301 21 102

Kostnad per helårsstudent 62 499 61 257 66 470 66 260 61 068

Totalt antal helårsprestationer1 17 733 17 013 16 282 16 380 16 794

Kostnad per helårsprestation 79 987 79 094 82 603 82 121 76 733

Totalt antal nyantagna doktorander 401 349 437 366 333

   – andel kvinnor 48 45 49 43 52

   – andel män 52 55 51 57 48

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 2 154 2 119 2 259 2 268 2 392

   – andel kvinnor 49 49 48 48 49

   – andel män 51 51 52 52 51

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 769 710 781 816 911

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 198 188 214 216 214

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 4,1 4,3 4,2 4,2

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 2,9 3,1 2,8 2,9

Totalt antal doktorsexamina 329 317 365 375 377

Totalt antal licentiatexamina 68 73 65 110 122

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 3 700 3 752 3 380 3 080 3 302

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 905 339 834 253 893 291 924 059 850 724

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 4 661 4 451 4 412 4 400 4 462

Medelantal anställda 5 591 5 414 5 352 5 333 5 380

Totalt antal lärare (årsarb.) 1 370 1 324 1 299 1 286 1558*

   – andel kvinnor 39 38 36 35 35*

   – andel män 61 62 64 65 65*

Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 032 982 953 951 971*

   – andel kvinnor 35 32 31 30 29*

   – andel män 65 68 69 70 71*

Antal professorer (årsarb.) 516 516 502 489 541*

   – andel kvinnor 20 19 19 19 18*

   – andel män 80 81 81 81 82*

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 5 067 4 754 4 488 4 319 4 254

   utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 593 1 489 1 426 1 388 1 386

      – andel anslag (%) 89 88 86 86 88

      – andel externa intäkter (%) 11 12 14 14 12

   forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 3 474 3 265 3 062 2 931 2 868

      – andel anslag (%) 52 48 50 49 48

      – andel externa intäkter (%) 48 52 50 51 52

Kostnader totalt (mnkr) 4 840 4 541 4 429 4 263 4 160

   – andel personal 61 61 60 60 60

   – andel lokaler 13 13 13 14 14

Lokalkostnader2 per kvm (kr) 1 681 1 653 1 599 1 562 1 493

Balansomslutning (mnkr) 3 474 3 129 2 830 2 604 2 469

 – varav oförbrukade bidrag 1 459 1 286 1 103 885 808

 – varav årets kapitalförändring 227 211 56 57 103

 – varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 029 802 591 535 479

1) Exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning
2) Enligt resultaträkningen

* I personaldata från och med 2007 är tjänstledigheter exkluderade,  
data för 2006 redovisas som i tidigare årsredovisningar inkl tjänstledigheter.

Väsentliga uppgifter
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2010 Not 2009

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 3 224 068 1 2 883 589

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 495 684 2 462 791

Intäkter av bidrag 1 333 314 3 1 392 999

Finansiella intäkter 13 972 6 14 639

Summa 5 067 038 4 754 018

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 2 953 079 4 2 772 861

Kostnader för lokaler 611 287 596 558

Övriga driftkostnader 1 073 271 5 962 435

Finansiella kostnader 4 138 6 5 970

Avskrivningar och nedskrivningar 198 443 203 574

Summa 4 840 218 4 541 398

Verksamhetsutfall 226 820 7, 8 212 620

Resultat från andelar i dotterföretag -4 305 -1 648

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 79 872 55 643

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 80 623 83 270

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 55 163 46 440

Lämnade bidrag -215 658 -185 353

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 222 515 210 972

Resultaträkning
Belopp i tkr
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TILLGÅNGAR 2010-12-31 Not 2009-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

  Balanserade utgifter för utveckling 21 106 9 11 781

  Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2 403 9 2 997

Summa immateriella anläggningstillgångar 23 509 14 778

Materiella anläggningstillgångar

  Förbättringsutgifter på annans fastighet 18 611 10 24 758

  Maskiner, inventarier, installationer m.m. 588 134 10 530 086

  Pågående nyanläggningar 73 957 10 116 297

Summa materiella anläggningstillgångar 680 702 671 141

Finansiella anläggningstillgångar

  Andelar i dotterföretag 57 017 11 52 321

Summa finansiella anläggningstillgångar 57 017 52 321

Varulager m.m.

  Förskott till leverantörer 214  –

Summa varulager mm 214

Fordringar

  Kundfordringar 53 749 12 73 433

  Fordringar hos andra myndigheter 81 697 13 72 302

  Övriga fordringar 57 593 52 199

Summa fordringar 193 039 197 934

Periodavgränsningsposter

  Förutbetalda kostnader 146 677 14 145 122

  Upplupna bidragsintäkter 93 874 15 97 610

  Övriga upplupna intäkter 24 614 16 4 594

Summa periodavgränsningsposter 265 165 247 326

Avräkning med statsverket -161 740 17 -130 713

Kassa och bank

  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2 393 224 18 2 050 490

  Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret – –

  Kassa och bank 18 882 25 935

Summa kassa och bank 2 412 106 2 076 425

SUMMA TILLGÅNGAR 3 470 012 3 129 212

Balansräkning
Belopp i tkr



62 

KAPITAL OCH SKULDER 2010-12-31 Not 2009-12-31

Myndighetskapital

  Statskapital 9 000 19 9 000

  Resultatandelar i dotterföretag 43 321 22 44 969

  Balanserad kapitalförändring 749 840 537 220

  Kapitalförändring enligt resultaträkningen 222 515 21 210 972

Summa myndighetskapital 1 024 676 20, 22 802 161

Avsättningar

  Avsättningar för pensioner 15 253 23 15 113

  Övriga avsättningar 3 020 24 –

Summa avsättningar 18 273 15 113

Skulder m.m.

  Lån i Riksgäldskontoret 389 271 25 465 827

  Skulder till andra myndigheter 104 775 26 98 114

  Leverantörsskulder 131 553 124 787

  Övriga skulder 68 787 77 775

  Depositioner 24 30

Summa skulder m.m. 694 410 766 533

Periodavgränsningsposter

  Upplupna kostnader 190 088 27 178 481

  Oförbrukade bidrag 1 459 050 28 1 286 493

  Övriga förutbetalda intäkter 83 515 29 80 431

Summa periodavgränsningsposter 1 732 653 1 545 405

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 3 470 012 3 129 212

ANSVARSFÖRBINDELSER 10 400 30 17 264

Balansräkning
Belopp i tkr
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Anslag Ingående 
överförings-

belopp

Årets till-
delning enl  

regl.brev

Indragning Totalt disp. 
belopp

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp

Not

UO 13 Integration och jämställdhet

3:1 ap 19 Särsk jämställdåtg – del till  
Uppsala universitet (ram) 3 982 9000 12 982 -12 982 0 1, 5

UO 16 Grundutbildning

2:3 ap 1 Takbelopp (ram) 130 720 1 385 213 -4 666 1 511 266 -1 346 090 165 176 2, 3, 4

2:3 ap 3 Nationellt resurscentrum i  
biologi och bioteknik (ram) 1 772 1 772 -1 772 0

2:3 ap 4 Internationell lärarfort- 
bildning (ram) 8 290 8 290 -8 290 0

2:3 ap 5 Sekretariatet för Östersjö-
universitetet (ram) 2 270 2 270 -2 270 0

Summa 130 720 1 397 545 -4 666 1 523 598 -1 358 422 165 176

UO 16 Forskning och forskarutbildning

2:4 ap 6 Basresurs (ram) 1 624 749 1 624 749 -1 624 749 0

2:4 ap 7 Nationellt kunskapscentrum för 
frågor om mäns våld mot kvinnor (ram) 25 463 25 463 -25 463 0

Summa 0 1 650 212 0 1 650 212 -1 650 212 0

Övriga anslag

2:54 ap 9  Statlig ålderspensions- 
avgift (ram) 28 727 28 727 -28 727 0

2:56 ap 1 Ersättningar för klinisk utbildning 
och forskning – Uppsala universitet (ram) 253 597 253 597 -253 597 0

Summa 0 282 324 0 282 324 -282 324 0

Summa anslag 134 702 3 339 081 -4 666 3 469 116 -3 303 940 165 176

Anslagsredovisning
Belopp i tkr

1) Icke räntebärande anslag som anslagsavräknas när kostnaden uppstår. Enligt regleringsbrev får anslagssparande från år 2009 (3 982 tkr) utnyttjas. Uppsala universitets 
tilldelning upphör from år 2011.

2) Det totala anslagssparandet år 2009 var 130 720 tkr. Det möjlig utrymmet till anslagssparande 2009 var 126 054 tkr. 4 666 tkr återfördes till statsbudgeten 100222.

3) Årets anslagstilldelning av Takbelopp minskade med 500 tkr enligt regeringsbeslut 100623. Ny tilldelning blev 1 385,2 tkr.Tidigare tilldelning var 1 385,7 tkr.

4) Takbeloppet underskrids med 39 123 tkr år 2010. Det innebär ett nytt anslagssparande om 165 176 tkr. Detta ryms inte inom möjligt utrymme till anslagssparande 
om 138 521 tkr vilket gör att 26 655 tkr ska återföras till statsbudgeten.

5) Villkor under anslaget
– 3 000 tkr i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor om att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården avseende 

 omhändertagande av offer för sexualbrott och att detta även ska omfatta hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Under året  
har 2 603 tkr disponerats.

– 2 500 tkr i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor om att vidareutveckla metoder för att inkludera frågor till patienter om personlig 
erfarenhet av våld. Under året har 4 495 tkr disponerats.

– 3 500 tkr i enlighet med uppdrag i regleringsbrev till universitet och högskolor om att utöka uppgiften att sprida kunskap och information om mäns våld mot 
kvinnor att även omfatta hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Under året har 5 884 tkr disponerats.
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Tilläggsupplysningar och noter

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordning-
en (2000:605) om myndigheters årsredovisning och bud-
getunderlag (FÅB), förordning (2000:606) om myndighe-
ters bokföring (FBF), studiedokumentationsförordningen 
(1993:1153), förordning (2007:603) om intern styrning 
och kontroll samt tillkommande regeringsbeslut. Redovis-
ningen vid universitetet följer god redovisningssed enligt 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna 
råd till FÅB. I regleringsbrevet medges undantag från be-
stämmelser i förordningar enligt nedan;
• Universitet och högskolor medges undantag från be-

stämmelsen om avräkning av anslagsmedel enligt 5 och 
16 §§ anslagsförordningen (1996:1189). Avräkning mot 
anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lä-
rosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i sam-
band med de månatliga utbetalningarna till respektive 
lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

• Universitet och högskolor medges undantag från 11 § 
anslagsförordningen (1996:1189) på så sätt att efter ut-
gången av 2010 får lärosätet överföra såväl helårspres-
tationer som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till 
ett värde av högst tio procent av takbeloppet till efter-
följande budgetår, utan att särskilt begära regeringens 
medgivande. 

• Universitet och högskolor medges undantag från be-
stämmelsen i 2 kap. 4 § andra stycket förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om 
att årsredovisningen skall innehålla redovisning av vä-
sentliga uppgifter. Universitet och högskolor skall istäl-
let lämna uppgifter enligt särskild bilaga. Universitet och 
högskolor skall i samband med upprättandet av noter till 
årsredovisningen särskilt beakta att specifikation ges av

– låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad 
låneram och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets 
slut, och

– beviljad och under året maximalt utnyttjad konto-
kredit hos Riksgäldskontoret.

• Universitet och högskolor medges i årsredovisningen 
för 2010 undantag från bestämmelsen enligt 6 kap. 2 § 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag, om att i årsredovisningen upprätta och till 
regeringen lämna en finansieringsanalys.

Redovisning av verksamhetens resultat
Enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000: 605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag ska myndigheterna kommentera 
verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som 
framgår av myndighetens instruktion och till vad reger-
ingen i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller 

i något annat beslut. Resultatredovisningen ska främst avse 
hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avse-
ende på volym och kostnader. Redovisningen ska lämnas 
enligt den indelning som myndigheten bestämmer om inte 
regeringen beslutat annat.

Enligt ESV föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska 
myndigheten översiktligt beskriva sin verksamhet och re-
sultatet av verksamheten, företrädesvis de viktigaste pre-
stationerna, deras volym och kostnader. Enligt de allmän-
na råden kan kostnad per prestation avse såväl kostnad 
per prestationstyp och år som enskild prestations totala 
kostnad.

I årsredovisningen redovisas en rad olika uppgifter om 
verksamhetens volymer, såsom helårsstudenter och fors-
karexamina, samt de totala kostnaderna med uppdelning 
på utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive 
forskning och utbildning på forskarnivå. De uppgifter som 
redovisas i sammanställningen ”Väsentliga uppgifter” (se 
sid. 59) har för universitet och högskolor i huvudsak ut-
vecklats utifrån de perspektiv som anges i ovan nämnda 
förordning. 

Av högskolelagen framgår att universitet och högskolor har 
tre huvuduppgifter, nämligen att:
• bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konst-

närlig grund samt på beprövad erfarenhet,
• bedriva forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 

samt annat utvecklingsarbete samt
• samverka med det omgivande samhället och informera 

om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat 
tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Att beräkna kostnaden per prestationstyp kräver klara 
definitioner för att uppgifterna ska vara meningsfulla. Ar-
betet är under utveckling med att definiera vad som av-
ses med prestationer och hur kostnaden ska beräknas för 
dessa. Ytterligare insatser för att förbättra redovisningen 
av verksamhetens prestationer med avseende på kostna-
der kommer därför att genomföras. Universitetet har valt 
att använda den definition av prestationer inom utbildning 
som de svenska lärosätena gemensamt har tagit fram, näm-
ligen kostnad per helårsstudent och kostnad per helårs-
prestation. Ett mått på prestationerna inom forskningen 
är kostnad per publikation, och har definierats som den 
totala kostnaden för forskning fördelat på antal artiklar, 
böcker och kapitel i böcker som universitetets forskare har 
publicerat. I redovisningen av väsentliga uppgifter redo-
visas dock publikationerna exklusive böcker och kapitel 
i böcker i enlighet med återrapporteringskraven i regle-
ringsbrevet.
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Redovisning av indirekta kostnader

Under 2007 presenterade Sveriges universitets- och hög-
skoleförbund (SUHF) en sektorsgemensam modell för re-
dovisning av indirekta kostnader. Enligt SUHF-modellen 
fördelas indirekta kostnader löpande, baserat på nedlagda 
kostnader vilket medför full kostnadstäckning och en kor-
rekt periodisering. Den rekommenderade redovisnings-
modellen tillämpas av universitetet från och med räken-
skapsåret 2009.

Brytdag
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts 
fram till och med 2011-01-10 (2010-01-11).

Transfereringar 
Lämnade bidrag som avser verksamheten har i enlighet 
med ESV:s anvisningar redovisats som transferering i re-
sultaträkningen. Finansiering motsvarande kostnaderna 
har hämtats från intäkter av anslag, avgifter respektive 
bidrag. Exempel på transfereringar är stipendier, medel 
från EU till projekt där universitetet är koordinator samt 
överföring av strategiska forskningsmedel till andra lärosä-
ten. Universitetet disponerar liksom föregående år, för alla 
universitets och högskolors räkning, ett anslag som avser 
statliga ålderspensionsavgifter för utbildningsbidrag för 
forskarstuderande. 

Värdering av anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar utgörs främst av balan-
serade utgifter för utveckling av befintlig infrastruktur för 
att säkerställa framtida ekonomiska och kvalitativa för-
delar för verksamheten genom användning av nyare och 
effektivare IT-relaterade stödsystem. Den ekonomiska 
livslängden skall vara minst tre år och anskaffningsvärdet 
minst 400 tkr. I anskaffningsvärdet ingår både externa 
inköp samt universitetets egna direkta kostnader för den 
enskilda tillgången. Immateriella tillgångar skrivs av linjärt 
över den bedömda ekonomiska livslängden med utgångs-
punkt från den månad tillgången tas i bruk. Motsvarande 
regler gäller även för anskaffning av programvaror och li-
censer.

Materiella anläggningstillgångar utgörs främst av inventa-
rier och utrustning. Den ekonomiska livslängden skall vara 
minst tre år och anskaffningsvärdet minst 20 tkr. Mate-
riella tillgångar skrivs av linjärt över den bedömda eko-
nomiska livslängden med utgångspunkt från den månad 
tillgången tas i bruk. 

Ny-, om- och tillbyggnad på annans fastighet redovisas som 
förbättringsutgift på annans fastighet. Avskrivningstiden 
begränsas så att investeringen skall vara helt avskriven när 
hyresförhållandet kan antas upphöra. 

Följande bedömda ekonomiska livslängder 
tillämpas: 

Balanserade utgifter för utveckling 3–5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3–20 år
Möbler, inredning och utrustning 10 år
Maskiner, verktyg, elektriska apparater, inredning 5 år
Bilar och andra transportmedel 5 år
Datorer, kringutrustning och övriga kontorsmaskiner 3 år

För konstföremål sker ingen avskrivning. Längre avskriv-
ningstider kan tillämpas i enskilda fall för särskild utrust-
ning.

Finansiell leasing
Enligt kapitalförsörjningsförordningens 12 § (1996:1188) 
får leasingavtal endast träffas under förutsättning att det 
leder till lägre kostnad för staten än köp. Utifrån denna 
förutsättning har avtal om leasing tecknats för ett antal 
kopieringsmaskiner. Avtal för kopieringsmaskiner som 
tecknats under 2010 har bokförts som tillgång och skuld i 
balansräkningen. Amortering under året har minskat bok-
fört värde. Leasingavgiften har bokförts som kostnad.

Holdingbolaget vid Uppsala universitet
Uppsala universitet övertog den 1 januari 1998 holding-
bolaget Uppsala universitets utveckling AB från Närings-
departementet. I årsredovisningen redovisas uppgifter om 
andelar i dotterföretag och resultatandel enligt kapitalan-
delsmetoden. Innehavet redovisas i balansräkningen under 
posterna andelar i dotterföretag, statskapital samt resul-
tatandelar i dotterföretag. Påverkan på universitetets ka-
pitalförändring framgår av resultaträkningsposten resultat 
från andelar i dotterföretag.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringarna har upptagits till det belopp som efter in-
dividuell prövning beräknas bli betalt. I de fall faktura 
eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag 
(2011-01-10) eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte 
är exakt känt när bokslutet upprättats, redovisas beloppen 
som periodavgränsningsposter. Fordringar och skulder i 
utländsk valuta värderas till valutakurs vid fakturans upp-
rättande respektive mottagande i stället för balansdagens 
kurs p.g.a. att skillnaden inte är väsentlig.

Värdering av bankmedel i utländsk valuta
Behållning på EUR-konto per 2010-12-31 har värderats till 
balansdagens kurs.

Oförbrukade bidrag
Helt eller delvis externfinansierade forskningsprojekt re-
dovisas på institutionsnivå. För pågående projekt tas in-
täkter upp motsvarande upparbetade kostnader under 
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året. Erhållna medel från bidragsgivare som ännu inte har 
använts i verksamheten redovisas som oförbrukade bidrag 
i balansräkningen. För under året avslutade projekt redo-
visas skillnaden mellan intäkter och kostnader som över/
underskott i resultaträkningen. Projekt med nettofordran 
dvs. där bidrag, enligt kontrakt, ännu ej erhållits bokförs 
som fordran på bidragsgivaren.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron redovisas i tabell 17 sidan 43. 
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1) Intäkter av anslag 2010 2009

Grundutbildning 1 348 265 1 256 213

Forskning och forskarutbildning 1 583 761 1) 1 354 704

Nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor (NCK) 25 463 24 638

Ersättning för klinisk utbildning 60 809 57 345

Ersättning för klinisk forskning 192 788 185 671

Särskilda jämställdhetsåtgärder 12 982 5 018

3 224 068 2 883 589
 1) I anslaget ingår 40,5 mnkr avseende strategiska forskningsområden.

2) Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

Beställd utbildning 3 538 2 263

Uppdragsutbildning 73 320 68 386

Uppdragsforskning 175 015 156 163

Högskoleprovet 867 694

Upplåtande av bostadslägenhet – 12 763

Museiverksamhet, entréavgifter 2 433 1 914

Summa intäkter enl regleringsbrev 255 173 242 183

§ 4 avgifter 208 816 191 622

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 2 869 2 915

Uthyrning av lokaler 26 295 23 186

Intäkter av andra ersättningar 2 531 2 885

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 495 684 462 791

Intäkter enl 4 § avgiftsförordningen i förhållande till totala kostnader: 4,3% 4,2%

Avgifternas andel av totala kostnader avser förhållandet mellan intäkter enligt 4 §  
avgiftsförordningen och verksamhetens kostnader.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet Över-/ 
underskott 
t.o.m. 2008

Över-/ 
underskott 

2009

Intäkter 2 
2010

Kostnader 
2010

Över-/ 
underskott 

2010

Ack. över-/ 
underskott 

utgående 
2010

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning 3 -827 35 3 626 -2 979 647 -145

Yrkeshögskolan, KY mm  –  –  –  –  –  –

Uppdragsutbildning 3 9 992 5 170 74 870 -69 073 5 797 20 959

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter  –  –  – -1 000 -1 000 -1 000

Summa 9 165 5 205 78 496 -73 052 5 444 19 814

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 3 16 632 4 990 176 160 -174 084 2 076 23 698

Summa 16 632 4 990 176 160 -174 084 2 076 23 698

Verksamheter där krav på full  
kostnads täckning inte gäller

Högskoleprovet 0 -32 867 -967 -100 -132

Upplåtande av bostadslägenhet  
– utbytesprogram och gästforskare  – – – – –

Upplåtande av bostadslägenhet  
– regeringsbeslut (U2010/4277/UH)  –  –  –  –  –  –

Inträde till museum 0 0 2 433 -2 433 0 0

Summa 0 -32 3 300 -3 400 -100 -132

 2) I intäkter ingår intäkter av avgifter, bidrag och finansiella intäkter.
 3) I intäkterna ingår tjänsteexport med 32 tkr i beställd utbildning, 7 111 tkr i uppdragsutbildning och 33 981 tkr i uppdragsforskning.

Noter till resultat- och balansräkning
Alla belopp redovisas i tkr om ej annat anges. Belopp som anges inom parentes avser föregående år.
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3) Intäkter av bidrag 2010 2009

Intäkter av bidrag från andra myndigheter 755 555 824 067

Intäkter av bidrag, ej statliga 577 759 568 932

Summa intäkter av bidrag 1 333 314 1 392 999

4) Kostnader för personal

Lönekostnader 1 923 345 1 806 483

Sociala avgifter 584 697 547 375

Pensionskostnader 332 147 305 770

Övriga personalkostnader 112 890 113 233

Summa kostnader för personal 2 953 079 2 772 861
 Lönekostnader anges exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag  

och avtal. Pensionskostnader omfattar premier för avtalsförsäkringar, individuell och kompletterande  
pension, delpensioner samt löneskatter på pensioner.

5) Övriga driftkostnader

Ersättning till landstinget för klinisk utbildning och forskning (ALF) 253 597 243 016

Övriga tjänster 160 934 143 068

Laborationsmaterial och kemikalier 156 123 118 576

Resor och representation 100 977 99 141

Korttidsinventarier och datatillbehör 79 869 67 910

Köpt undervisning och forskning 73 581 68 295

Böcker, tidskrifter och elektroniska media 54 299 52 212

Konsulttjänster 48 957 39 034

Övriga varor inkl tryckning, kontor etc 43 449 40 040

Datatjänster 32 488 25 354

Konferensarrangemang 19 954 15 660

Post och telekostnader 15 645 17 116

Leasingavgifter 11 864 14 456

Serviceavtal 11 670 8 596

Reparationer och underhåll 9 864 9 961

Summa övriga driftkostnader 1 073 271 962 435

Ersättning till Landstinget i Uppsala län har förbrukats på nedanstående kostnadsslag.  
Uppgifterna har erhållits från landstinget.

Ingående balans 14 781 11 728

Årets ersättning 253 597 243 016

Kostnader för personal -97 625 -100 134

Kostnader för lokaler -50 463 -46 301

Övriga driftskostnader -100 950 -93 528

Årets resultat 4 559 3 053

Utgående balans 19 340 14 781

6) Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto i RGK 11 703 12 804

Ränta anslagssparande – 2 041

Valutakursdifferenser 1 967 -510

Övriga finansiella intäkter 302 304

Summa finansiella intäkter 13 972 14 639

Finansiella kostnader

Ränta på lån i RGK 2 226 3 528

Aktivering ränta investeringar -522 -475

Ränta anslagssparande 2 247

Valutakursdifferenser 2 243 -223

Övriga finansiella kostnader 189 2 893

Summa finansiella kostnader 4 138 5 970
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7) Finansiell redovisning av SCAS 2010 2009

Resultaträkning

Intäkter

Intäkter av anslag 15 186 16 692

Intäkter av avgifter 39 745

Intäkter av bidrag 8 027 6 563

Finansiella intäkter 273 148

Summa intäkter 23 524 24 148

Kostnader

Kostnader för personal 14 200 13 863

Kostnader för lokaler 2 677 2 927

Övriga driftskostnader 5 299 7 157

Finansiella kostnader 10 31

Avskrivningar 351 340

Summa kostnader 22 538 24 318

Årets kapitalförändring SCAS 987 -170

8) Finansiell redovisning av NCK

Resultaträkning

Intäkter

Intäkter av anslag 38 445 29 656

Intäkter av bidrag 59 62

Finansiella intäkter 28 123

Summa intäkter 38 533 29 841

Kostnader

Kostnader för personal 12 134 11 403

Kostnader för lokaler 1 704 2 047

Övriga driftskostnader 25 791 19 482

Finansiella kostnader 9 29

Avskrivningar 479 500

Summa kostnader 40 117 33 461

Årets kapitalförändring NCK -1 585 -3 620

9) Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 25 040 16 046

Årets investeringar 11 182 8 994

Utgående anskaffningsvärde 36 222 25 040

Ingående avskrivningar -13 259 -11 380

Årets avskrivningar -1 857 -1 879

Utgående ackumulerade avskrivningar -15 116 -13 259

Bokfört värde 21 106 11 781

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 4 980 3 330

Årets investeringar 849 1 712

Rättelser tidigare års bokföring – -62

Överföringar från andra tillgångar 30 –

Utgående anskaffningsvärde 5 859 4 980

Ingående avskrivningar -1 983 -693

Årets avskrivningar -1 473 -1 290

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 456 -1 983

Bokfört värde 2 403 2 997

Summa immateriella anläggningstillgångar 23 509 14 778
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10) Materiella anläggningstillgångar 2010 2009

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 165 349 168 462

Årets investeringar 800 –

Utrangeringar/försäljningar -5 212 -3 113

Utgående anskaffningsvärde 160 937 165 349

Ingående avskrivningar -140 591 -132 583

Årets avskrivningar -6 879 -10 553

Utrangeringar 5 144 2 545

Utgående ackumulerade avskrivningar -142 326 -140 591

Bokfört värde 18 611 24 758

Maskiner, inventarier mm

Ingående anskaffningsvärde 2 231 320 2 184 076

Årets investeringar 137 204 122 658

Utrangeringar/försäljningar -130 868 -83 660

Överföring från pågående nyanläggningar 111 025 8 245

Utgående anskaffningsvärde 2 348 681 2 231 319

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 701 421 -1 588 312

Årets avskrivningar -187 940 -189 852

Utrangeringar/försäljningar 128 689 76 752

Rättelser tidigare års bokföring -7 -9

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 760 679 -1 701 421

Bokfört värde exkl finansiell leasing 588 002 529 898

Finansiell leasing

Maskiner, inventarier mm

Ackumulerat anskaffningsvärde 177 217

Ackumulerade avskrivningar -45 -29

Bokfört värde finansiell leasing 132 188

Bokfört värde, maskiner, inventarier mm 588 134 530 086

Pågående nyanläggningar

Ingående balans 116 297 33 007

Under året nedlagda kostnader 69 727 91 994

Under året genomförda omfördelningar -111 571 -8 245

Rättelser tidigare års bokföring -496 -459

Utgående balans 73 957 116 297

Summa materiella anläggningstillgångar 680 702 671 141

11) Andelar i dotterföretag och intresseföretag

Nom värde 
(kr)

Kapital-
andel

Röst- 
andel

Antal 
aktier

Bokfört 
värde

Bokfört 
värde 

Uppsala universitets utveckling AB 100 100% 100% 3 000 57 017 52 321

 Uppsala universitet har under 2010 lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott  
om 9 mnkr till Uppsala universitets utveckling AB.
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12) Kundfordringar 2010 2009

Osäkra kundfordringar, statliga myndigheter 479 315

Osäkra kundfordringar, utomstatliga 2 969 3 459

Summa osäkra kundfordringar 3 448 3 774

Kundfordringar med förfallodatum senast den 15/12 men ej betalda per den 31/12  
redovisas som osäkra kundfordringar. Kundfordringar hos andra myndigheter redovisas  
under balansposten ”Fordringar hos andra myndigheter”

Konstaterade kundförluster, statliga myndigheter – 7

Konstaterade kundförluster, utomstatliga 224 809

Summa konstaterade kundförluster 224 816

13) Fordringar hos andra myndigheter

Kundfordringar 24 337 20 393

Fordran ingående moms 57 360 51 909

Summa fordringar hos andra myndigheter 81 697 72 302

14) Förutbetalda kostnader

Förutbetalda lokalhyror 134 094 135 062

Övriga förutbetalda kostnader 12 583 10 060

Summa förutbetalda kostnader 146 677 145 122

15) Upplupna bidragsintäkter

Upplupna bidragsintäkter, annan statlig myndighet 32 778 27 997

Upplupna bidragsintäkter, icke statliga givare 61 096 69 613

Summa upplupna bidragsintäkter 93 874 97 610

16) Övriga upplupna intäkter

Övriga upplupna intäkter, annan statlig myndighet 13 848 2 111

Övriga upplupna intäkter 10 766 2 483

Summa övriga upplupna intäkter 24 614 4 594

17) Avräkning med statsverket 

Anslag icke räntebärande flöde

Ingående balans – –

Redovisat mot anslag 41 709 32 819

Medel hänförbara till transf. m.m. som betalats till icke räntebärande flöde – –

Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 41 709 32 819

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -130 720 -171 036

Redovisat mot anslag 3 262 231 2 906 413

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -3 301 354 -2 912 988

Återbetalningar av anslagsmedel 4 667 46 891

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -165 176 -130 720

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken

Ingående balans 6 –

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 700 6

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -38 979 -32 819

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar – –

Saldo -38 273 -32 813

Belopp under utredning – –

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken -38 273 -32 813

Summa avräkning med statsverket -161 740 -130 713
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18) Tillgodohavande på räntekontot i Riksgälden 2010 2009

Behållning räntekonto 2 393 224 2 050 490

Beviljad kredit 267 462 267 462

Utnyttjad kredit 0 0

19) Statskapital

Investerat av Staten i Uppsala Universitets utveckling AB 9 000 9 000

20) Kapitalförändring per område

Indelning av verksamheten Balanserad kapital- 
förändring (A)

Årets kapital- 
förändring (B)

Summa  
(A+B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 231 230 102 548 333 778

Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 216 860 96 104 312 964

Uppdragsverksamhet 14 370 6 444 20 814

Forskning/forskarutbildning 570 931 119 967 690 898

Forskning och forskarutbildning 496 988 122 196 619 184

Uppdragsforskning 21 622 2 076 23 698

Dotterföretag 52 321 -4 305 48 016

Summa 802 161 222 515 1 024 676

 Dotterföretaget särredovisas under verksamhetsgrenen Forskning/utbildning på forskarnivå  
eftersom universitetet inte får disponera resultatet utan särskilt regeringsbeslut.

21) Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2010 2009

Årets verksamhetsutfall 226 820 212 620

Årets förändring av resultatandelar i dotterföretag -4 305 -1 648

Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen 222 515 210 972

22) Myndighetskapital

Statskapital Resultat- 
andelar i  

dotterföretag

Balanserad  
kapital- 

förändring

Kapital-
förändring  

enl RR

Summa  
myndighets-

kapital

Ingående balans 9 000 44 969 537 220 210 972 802 161

Föregående års disposition -1 648 212 620 -210 972 0

Kapital efter årets disposition 9 000 43 321 749 840 802 161

Årets kapitalförändring 222 515 222 515

Utgående balans 9 000 43 321 749 840 222 515 1 024 676

23) Avsättning för pensioner

Pensionsersättning 2010 2009

Ingående avsättning 2 874 3 781

Årets pensionskostnad 866 1 202

Årets pensionsutbetalningar -1 125 -2 109

Utgående avsättning 2 615 2 874

Delpension

Ingående avsättning 9 288 9 491

Årets pensionskostnad 6 512 6 241

Årets pensionsutbetalningar -6 140 -6 444

Utgående avsättning 9 660 9 288

Löneskatt 2 978 2 951

Summa avsättning för pensioner 15 253 15 113
 Avsättningen avser pensionsförpliktelser som universitetet ansvarar för.    
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24) Övriga avsättningar

Under året har universitetet gjort en avsättning enligt lagen 2006:647 och förordning 2007:161 för omhändertagande och transport  
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Belopp 3 020 tkr. Beloppet har tidigare redovisats som ansvarsförbindelse.

25) Lån i Riksgälden 2010 2009

Ingående skuld 465 827 532 022

Nyupptagna lån 66 024 86 274

Årets amorteringar -142 580 -152 469

Utgående balans 389 271 465 827

Beviljad låneram 550 000 575 000

26) Skulder till andra myndigheter

Leverantörsskulder 37 188 35 477

Upplupen ränta RGK – 306

Arbetsgivaravgift 51 132 47 545

Avtalsförsäkringar 54 100

Utgående moms 16 401 14 686

Summa skulder till andra myndigheter 104 775 98 114

27) Upplupna kostnader

Upplupen semesterlöneskuld 150 657 148 962

Kompetensutvecklingsmedel enl RALS 2001 10 084 10 289

Upplupna lönekostnader 16 604 7 817

Övriga upplupna kostnader 12 743 11 413

Summa upplupna kostnader 190 088 178 481

28) Oförbrukade bidrag

(per finansiär)

Forskningsråd 626 174 531 107

Privata stiftelser, fonder och ideella föreningar 435 453 374 714

Övriga statliga myndigheter 123 910 131 357

EU 88 671 69 482

Offentliga forskningsstiftelser 39 850 34 163

Donationsmedel 38 492 39 362

Utländska finansiärer utanför EU 29 221 34 581

Utländska finansiärer inom EU 28 637 24 376

Svenska företag 26 633 30 325

Universitet och högskolor 8 497 6 243

Kommuner och landsting 6 454 3 999

Svenska privatpersoner 5 828 5 527

Statliga bolag 1 230 1 257

Summa oförbrukade bidrag 1 459 050 1 286 493
 Posten innehåller förskott från externa bidragsgivare som är öronmärkta för pågående forskningsprojekt mm.

29) Övriga förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter, annan statlig myndighet 18 445 16 553

Förutbetalda intäkter, icke statliga 65 070 63 878

Summa övriga förutbetalda intäkter 83 515 80 431

30) Ansvarsförbindelser

Finansiell säkerhet SKI – 3 020

Studenthälsan i Uppsala 10 400 13 000

Tvistig hyra – 1 244

Summa ansvarsförbindelser 10 400 17 264
 Finansiell säkerhet SKI redovisas som avsättning 2010-12-31.
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Verksamhetens intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar

2010 Utbildning  
enl uppdrag  
i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa  
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå 

och forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa  
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 1 411 239 0 1 411 239 1 812 829 0 1 812 829 3 224 068

Intäkter av avgifter 89 216 76 858 166 074 154 595 175 015 329 610 495 684

Intäkter av bidrag 12 159 1 538 13 697 1 319 137 481 1 319 618 1 333 315

Finansiella intäkter 1 900 100 2 000 11 307 664 11 971 13 971

Summa intäkter 1 514  514 78 496 1 593 010 3 297 868 176 160 3 474 028 5 067 038

Kostnader för personal -894 805 -33 637 -928 442 -1 959 163 -65 475 -2 024 638 -2 953 080

Kostnader för lokaler -284 511 -2 421 -286 932 -306 774 -17 580 -324 354 -611 286

Övriga driftskostnader -194 416 -35 844 -230 260 -758 572 -84 439 -843 011 -1 073 271

Finansiella kostnader -829 -35 -864 -2 801 -473 -3 274 -4 138

Avskrivningar -43 849 -115 -43 964 -148 362 -6 117 -154 479 -198 443

Summa kostnader -1 418 410 -72 052 -1 490 462 -3 175 672 -174 084 -3 349 756 -4 840 218

Verksamhetsutfall 96 104 6 444 102 548 122 196 2 076 124 272 226 820

Dotterbolag -4 305 -4 305 -4 305

Transfereringar

Medel från statsbudgeten 7 297 0 7 297 72 574 0 72 574 79 871

Från andra myndigheter 11 146 159 11 305 69 254 64 69 318 80 623

Övriga medel 3 945 0 3 945 50 144 1 074 51 218 55 163

Lämnade bidrag -22 388 -159 -22 547 -191 972 -1 138 -193 110 -215 657

Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 96 104 6 444 102 548 117 891 2 076 119 967 222 515

2009 Utbildning  
enl uppdrag  
i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa  
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå 

och forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 1 312 793 0 1 312 793 1 570 796 0 1 570 796 2 883 589

Intäkter av avgifter 86 532 70 649 157 181 149 447 156 163 305 610 462 791

Intäkter av bidrag 16 658 76 16 734 1 375 988 277 1 376 265 1 392 999

Finansiella intäkter 1 840 136 1 976 12 074 589 12 663 14 639

Summa intäkter 1 417 823 70 861 1 488 684 3 108 305 157 029 3 265 334 4 754 018

Kostnader för personal -857 007 -32 507 -889 514 -1 817 234 -66 113 -1 883 347 -2 772 861

Kostnader för lokaler -257 875 -2 179 -260 054 -320 817 -15 687 -336 504 -596 558

Övriga driftskostnader -186 356 -30 732 -217 088 -681 112 -64 236 -745 347 -962 435

Finansiella kostnader -1 503 -53 -1 556 -4 227 -187 -4 414 -5 970

Avskrivningar -42 885 -185 -43 070 -154 687 -5 816 -160 503 -203 574

Summa kostnader -1 345 626 -65 656 -1 411 282 -2 978 077 -152 039 -3 130 116 -4 541 398

Verksamhetsutfall 72 197 5 205 77 402 130 228 4 990 135 218 212 620

Dotterbolag -1 648 -1 648 -1 648

Transfereringar 0 0

Medel från statsbudgeten 9 678 0 9 678 45 965 0 45 965 55 643

Från andra myndigheter 11 288 277 11 565 71 705 0 71 705 83 270

Övriga medel 2 396 4 2 400 41 796 2 244 44 040 46 440

Lämnade bidrag -23 362 -281 -23 643 -159 466 -2 244 -161 710 -185 353

Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 72 197 5 205 77 402 128 580 4 990 133 570 210 972
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2008 Utbildning  
enl uppdrag  
i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa  
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 1 223 459 0 1 223 459 1 533 147 0 1 533 147 2 756 606

Intäkter av avgifter 97 978 66 439 164 417 162 733 165 690 328 423 492 840

Intäkter av bidrag 23 597 551 24 148 1 137 540 426 1 137 966 1 162 114

Finansiella intäkter 13 436 896 14 332 58 821 3 244 62 065 76 397

Summa intäkter 1 358 470 67 886 1 426 356 2 892 241 169 360 3 061 601 4 487 957

Kostnader för personal -838 639 -36 196 -874 835 -1 701 207 -89 020 -1 790 227 -2 665 062

Kostnader för lokaler -240 709 -2 701 -243 410 -330 161 -20 822 -350 983 -594 393

Övriga driftskostnader -210 011 -24 772 -234 783 -626 070 -61 980 -688 050 -922 833

Finansiella kostnader -7 993 -319 -8 312 -22 558 -950 -23 508 -31 820

Avskrivningar -47 596 -388 -47 984 -157 996 -8 559 -166 555 -214 539

Summa kostnader -1 344 948 -64 376 -1 409 324 -2 837 992 -181 331 -3 019 323 -4 428 647

Verksamhetsutfall 13 522 3 510 17 032 54 249 -11 971 42 278 59 310

Dotterbolag -3 264 -3 264 -3 264

Transfereringar 0 0

Medel från statsbudgeten 9 345 0 9 345 48 545 0 48 545 57 890

Från andra myndigheter 7 243 333 7 576 43 927 424 44 351 51 927

Övriga medel 1 189 100 1 289 41 178 1 080 42 258 43 547

Lämnade bidrag -17 777 -433 -18 210 -133 650 -1 504 -135 154 -153 364

Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 13 522 3 510 17 032 50 985 -11 971 39 014 56 046

Universitetets kostnader för personal, lokaler, drift och avskrivningar vid universitetsförvaltning, bibliotek och andra gemensamma inrättningar som inte tillhör ett veten-
skapsområde har fördelats på verksamhetsgrenar i enlighet med hur dessa kostnadsslag i övrigt har bokförts på institutionerna inom vetenskapsområdena. Motsvarande 
fördelning har gjorts för intäkter. Samtliga intäkter och kostnader redovisas således exklusive interna intäkter och kostnader.
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Verksamhetens intäkter och kostnader för 2010 fördelade på vetenskapsområden och verksamhetsgrenar

Humanistisk-samhällsvetenskapligt  
område

Utbildning  
enl. uppdrag  

i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa 
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 613 198 0 613 198 546 790 0 546 790 1 159 988
Intäkter av avgifter 37 345 43 032 80 377 8 654 24 347 33 000 113 377
Intäkter av bidrag 4 534 1 437 5 971 218 765 39 218 803 224 774
Finansiella intäkter 850 76 926 2 743 36 2 780 3 706
Summa intäkter 655 928 44 544 700 472 776 951 24 422 801 373 1 501 845

Kostnader för personal -431 587 -20 377 -451 964 -592 029 -14 620 -606 649 -1 058 613
Kostnader för lokaler -119 414 -1 554 -120 967 -55 703 -616 -56 318 -177 286
Övriga driftskostnader -54 333 -15 883 -70 215 -100 789 -6 546 -107 335 -177 550
Finansiella kostnader -357 -19 -376 -170 -4 -174 -549
Avskrivningar -17 375 -77 -17 452 -14 349 -53 -14 402 -31 855
Summa kostnader -623 065 -37 909 -660 974 -763 040 -21 838 -784 878 -1 445 852

Verksamhetsutfall 32 863 6 635 39 498 13 911 2 583 16 495 55 993

Dotterbolag -1 435 -1 435 -1 435

Transfereringar
Medel från statsbudgeten 2 690 0 2 690 24 971 0 24 971 27 660
Från andra myndigheter 7 205 0 7 205 17 104 0 17 104 24 310
Övriga medel 883 0 883 4 335 0 4 335 5 218

Lämnade bidrag -10 778 0 -10 778 -46 410 0 -46 410 -57 188
Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 32 863 6 635 39 498 12 476 2 583 15 059 54 557

Medicinsk-farmaceutiskt område Utbildning  
enl. uppdrag  

i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa 
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 410 435 0 410 435 632 121 0 632 121 1 042 555
Intäkter av avgifter 24 640 17 840 42 480 110 725 80 562 191 287 233 767
Intäkter av bidrag 2 127 102 2 229 477 753 10 477 763 479 992
Finansiella intäkter 749 22 771 3 981 292 4 273 5 044
Summa intäkter 437 951 17 964 455 914 1 224 580 80 864 1 305 444 1 761 359

Kostnader för personal -242 392 -5 965 -248 358 -579 670 -21 999 -601 669 -850 027
Kostnader för lokaler -44 814 -397 -45 211 -87 678 -3 000 -90 677 -135 888
Övriga driftskostnader -119 804 -11 950 -131 754 -459 860 -56 815 -516 675 -648 429
Finansiella kostnader -68 -15 -83 -1 060 -237 -1 297 -1 380
Avskrivningar -12 381 -28 -12 409 -57 712 -2 683 -60 394 -72 804
Summa kostnader -419 460 -18 354 -437 814 -1 185 979 -84 734 -1 270 713 -1 708 527

Verksamhetsutfall 18 491 -391 18 100 38 601 -3 870 34 731 52 831

Dotterbolag -1 435 -1 435 -1 435

Transfereringar
Medel från statsbudgeten 3 534 0 3 534 5 812 0 5 812 9 346
Från andra myndigheter 2 811 159 2 970 9 903 0 9 903 12 873
Övriga medel 2 156 0 2 156 29 191 130 29 321 31 476

Lämnade bidrag -8 501 -159 -8 660 -44 906 -130 -45 036 -53 696
Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 18 491 -391 18 100 37 166 -3 870 33 296 51 396

Teknisk-naturvetenskapligt
område

Utbildning  
enl. uppdrag  

i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa 
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 387 606 0 387 606 633 919 0 633 919 1 021 525
Intäkter av avgifter 27 231 15 986 43 217 35 216 70 106 105 322 148 539
Intäkter av bidrag 5 497 0 5 497 622 619 432 623 051 628 548
Finansiella intäkter 300 3 303 4 582 337 4 919 5 222
Summa intäkter 420 635 15 989 436 624 1 296 336 70 875 1 367 211 1 803 835

Kostnader för personal -220 826 -7 294 -228 120 -787 464 -28 855 -816 319 -1 044 439
Kostnader för lokaler -120 283 -471 -120 754 -163 394 -13 965 -177 359 -298 113
Övriga driftskostnader -20 279 -8 012 -28 291 -197 923 -21 078 -219 001 -247 292
Finansiella kostnader -404 -2 -406 -1 571 -232 -1 803 -2 209
Avskrivningar -14 093 -10 -14 103 -76 301 -3 381 -79 682 -93 785
Summa kostnader -375 885 -15 789 -391 674 -1 226 652 -67 512 -1 294 165 -1 685 839

Verksamhetsutfall 44 750 200 44 950 69 683 3 363 73 046 117 996

Dotterbolag -1 435 -1 435 -1 435

Transfereringar
Medel från statsbudgeten 1 074 0 1 074 41 792 0 41 792 42 866
Från andra myndigheter 1 130 0 1 130 42 247 64 42 311 43 441
Övriga medel 906 0 906 16 618 944 17 562 18 468

Lämnade bidrag -3 110 0 -3 110 -100 656 -1 009 -101 665 -104 775
Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 44 750 200 44 950 68 248 3 363 71 611 116 561
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Verksamhetens intäkter och kostnader för 2009 fördelade på vetenskapsområden och verksamhetsgrenar

Humanistisk-samhällsvetenskapligt  
område

Utbildning  
enl. uppdrag  

i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa 
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 562 380 0 562 380 465 864 0 465 864 1 028 244
Intäkter av avgifter 30 825 44 741 75 566 11 402 17 861 29 263 104 829
Intäkter av bidrag 4 226 51 4 277 290 077 144 290 221 294 498
Finansiella intäkter 580 94 674 2 990 61 3 051 3 725
Summa intäkter 598 011 44 886 642 897 770 333 18 066 788 399 1 431 296

Kostnader för personal -410 640 -20 131 -430 771 -541 410 -9 772 -551 182 -981 953
Kostnader för lokaler -83 105 -1 287 -84 392 -57 279 -621 -57 900 -142 292
Övriga driftskostnader -54 524 -17 423 -71 947 -113 884 -6 992 -120 876 -192 823
Finansiella kostnader -316 -30 -346 -220 -8 -228 -574
Avskrivningar -13 953 -90 -14 043 -16 680 -76 -16 756 -30 799
Summa kostnader -562 538 -38 961 -601 499 -729 473 -17 469 -746 942 -1 348 441

Verksamhetsutfall 35 473 5 925 41 398 40 860 597 41 457 82 855

Dotterbolag -549 -549 -549

Transfereringar 0 0
Medel från statsbudgeten 3 656 0 3 656 19 005 0 19 005 22 661
Från andra myndigheter 5 562 113 5 675 15 112 0 15 112 20 787
Övriga medel 976 0 976 4 032 0 4 032 5 008

Lämnade bidrag -10 194 -113 -10 307 -38 149 0 -38 149 -48 456
Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 35 473 5 925 41 398 40 311 597 40 908 82 306

Medicinsk-farmaceutiskt område Utbildning  
enl. uppdrag  

i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa 
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 385 046 0 385 046 556 437 0 556 437 941 483
Intäkter av avgifter 26 550 19 205 45 755 101 751 68 737 170 488 216 243
Intäkter av bidrag 4 009 25 4 034 463 967 220 464 187 468 221
Finansiella intäkter 892 41 933 4 112 276 4 388 5 321
Summa intäkter 416 497 19 271 435 768 1 126 267 69 233 1 195 500 1 631 268

Kostnader för personal -231 168 -8 521 -239 689 -539 013 -24 105 -563 118 -802 807
Kostnader för lokaler -50 290 -402 -50 692 -85 302 -2 692 -87 994 -138 686
Övriga driftskostnader -112 034 -11 488 -123 522 -398 493 -37 129 -435 622 -559 144
Finansiella kostnader -600 -2 -602 -2 236 -80 -2 316 -2 918
Avskrivningar -12 027 -38 -12 065 -61 857 -2 605 -64 462 -76 527
Summa kostnader -406 119 -20 451 -426 570 -1 086 901 -66 611 -1 153 512 -1 580 082

Verksamhetsutfall 10 378 -1 180 9 198 39 366 2 622 41 988 51 186

Dotterbolag -549 -549 -549

Transfereringar
Medel från statsbudgeten 5 067 0 5 067 2 479 0 2 479 7 546
Från andra myndigheter 1 139 165 1 304 9 741 0 9 741 11 045
Övriga medel 1 178 4 1 182 22 291 753 23 044 24 226

Lämnade bidrag -7 384 -169 -7 553 -34 511 -753 -35 264 -42 817
Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 10 378 -1 180 9 198 38 817 2 622 41 439 50 637

Teknisk-naturvetenskapligt
område

Utbildning  
enl. uppdrag  

i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa 
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 365 368 0 365 368 548 494 0 548 494 913 862
Intäkter av avgifter 29 157 6 703 35 860 36 294 69 565 105 859 141 719
Intäkter av bidrag 8 422 0 8 422 621 945 -87 621 858 630 280
Finansiella intäkter 368 1 369 4 971 253 5 224 5 593
Summa intäkter 403 315 6 704 410 019 1 211 705 69 731 1 281 435 1 691 454

Kostnader för personal -215 199 -3 855 -219 054 -736 812 -32 235 -769 047 -988 101
Kostnader för lokaler -124 480 -489 -124 969 -178 237 -12 374 -190 611 -315 580
Övriga driftskostnader -19 797 -1 821 -21 618 -168 735 -20 115 -188 850 -210 468
Finansiella kostnader -588 -21 -609 -1 770 -99 -1 869 -2 478
Avskrivningar -16 906 -57 -16 963 -76 150 -3 135 -79 285 -96 248
Summa kostnader -376 970 -6 243 -383 213 -1 161 704 -67 958 -1 229 662 -1 612 875

Verksamhetsutfall 26 345 461 26 806 50 001 1 773 51 773 78 579

Dotterbolag -549 -549 -549

Transfereringar
Medel från statsbudgeten 954 0 954 24 482 0 24 482 25 436
Från andra myndigheter 4 587 0 4 587 46 851 0 46 851 51 438
Övriga medel 242 0 242 15 474 1 490 16 964 17 206

Lämnade bidrag -5 783 0 -5 783 -86 807 -1 490 -88 297 -94 080
Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 26 345 461 26 806 49 452 1 773 51 224 78 030
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Verksamhetens intäkter och kostnader för 2008 fördelade på vetenskapsområden och verksamhetsgrenar

Humanistisk-samhällsvetenskapligt  
område

Utbildning  
enl. uppdrag  

i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa 
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 522 835 0 522 835 455 170 0 455 170 978 005
Intäkter av avgifter 31 737 40 565 72 302 8 822 19 042 27 864 100 166
Intäkter av bidrag 9 837 478 10 315 218 975 503 219 478 229 793
Finansiella intäkter 5 044 629 5 673 13 278 480 13 758 19 431
Summa intäkter 569 453 41 672 611 125 696 245 20 025 716 270 1 327 395

Kostnader för personal -401 334 -21 949 -423 283 -504 103 -16 132 -520 235 -943 518
Kostnader för lokaler -84 599 -2 111 -86 710 -55 426 -986 -56 412 -143 122
Övriga driftskostnader -60 215 -16 164 -76 379 -88 736 -1 999 -90 735 -167 114
Finansiella kostnader -2 864 -254 -3 118 -2 784 -114 -2 898 -6 016
Avskrivningar -16 862 -199 -17 061 -20 032 -366 -20 398 -37 459
Summa kostnader -565 874 -40 677 -606 551 -671 081 -19 597 -690 678 -1 297 229

Verksamhetsutfall 3 579 995 4 574 25 164 428 25 592 30 166

Dotterbolag -1 088 -1 088 -1 088

Transfereringar 0 0
Medel från statsbudgeten 3 614 0 3 614 11 045 0 11 045 14 659
Från andra myndigheter 3 678 104 3 782 5 643 424 6 067 9 849
Övriga medel 25 0 25 6 348 0 6 348 6 373

Lämnade bidrag -7 317 -104 -7 421 -23 036 -424 -23 460 -30 881
Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 3 579 995 4 574 24 076 428 24 504 29 078

Medicinsk-farmaceutiskt område Utbildning  
enl. uppdrag  

i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa 
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 365 344 0 365 344 534 379 0 534 379 899 723
Intäkter av avgifter 39 748 18 754 58 502 109 519 78 610 188 129 246 631
Intäkter av bidrag 3 815 51 3 866 379 618 12 379 630 383 496
Finansiella intäkter 5 331 185 5 516 21 657 1 495 23 152 28 668
Summa intäkter 414 238 18 990 433 228 1 045 173 80 117 1 125 290 1 558 518

Kostnader för personal -235 504 -8 743 -244 247 -495 423 -30 225 -525 648 -769 895
Kostnader för lokaler -43 611 -218 -43 829 -90 600 -7 267 -97 867 -141 696
Övriga driftskostnader -118 295 -7 981 -126 276 -374 872 -40 903 -415 775 -542 051
Finansiella kostnader -1 717 -44 -1 761 -8 570 -490 -9 060 -10 821
Avskrivningar -12 942 -106 -13 048 -60 972 -2 801 -63 773 -76 821
Summa kostnader -412 069 -17 092 -429 161 -1 030 437 -81 686 -1 112 123 -1 541 284

Verksamhetsutfall 2 169 1 898 4 067 14 736 -1 569 13 167 17 234

Dotterbolag -1 088 -1 088 -1 088

Transfereringar
Medel från statsbudgeten 5 182 0 5 182 9 035 0 9 035 14 217
Från andra myndigheter 2 058 229 2 287 8 111 0 8 111 10 398
Övriga medel 849 100 949 19 591 152 19 743 20 692

Lämnade bidrag -8 089 -329 -8 418 -36 737 -152 -36 889 -45 307
Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 2 169 1 898 4 067 13 648 -1 569 12 079 16 146

Teknisk-naturvetenskapligt
område

Utbildning  
enl. uppdrag  

i regl. brev

Uppdrags- 
utbildning

Summa 
utbildning

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Uppdrags- 
forskning

Summa 
forskning

Totalt

Intäkter av anslag 335 281 0 335 281 543 597 0 543 597 878 878
Intäkter av avgifter 26 493 7 120 33 613 44 392 68 038 112 430 146 043
Intäkter av bidrag 9 945 22 9 967 538 946 -88 538 858 548 825
Finansiella intäkter 3 061 81 3 142 23 887 1 269 25 156 28 298
Summa intäkter 374 780 7 223 382 003 1 150 822 69 219 1 220 041 1 602 044

Kostnader för personal -201 800 -5 503 -207 303 -701 683 -42 663 -744 346 -951 649
Kostnader för lokaler -112 500 -372 -112 872 -184 133 -12 570 -196 703 -309 575
Övriga driftskostnader -31 502 -627 -32 129 -162 461 -19 078 -181 539 -213 668
Finansiella kostnader -3 412 -21 -3 433 -11 204 -346 -11 550 -14 983
Avskrivningar -17 792 -83 -17 875 -76 992 -5 392 -82 384 -100 259
Summa kostnader -367 006 -6 606 -373 612 -1 136 473 -80 049 -1 216 522 -1 590 134

Verksamhetsutfall 7 774 617 8 391 14 349 -10 830 3 519 11 910

Dotterbolag -1 088 -1 088 -1 088

Transfereringar
Medel från statsbudgeten 548 0 548 28 466 0 28 466 29 014
Från andra myndigheter 1 507 0 1 507 30 173 0 30 173 31 680
Övriga medel 315 0 315 15 240 927 16 167 16 482

Lämnade bidrag -2 370 0 -2 370 -73 879 -927 -74 806 -77 176
Summa transfereringar 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 7 774 617 8 391 13 261 -10 830 2 431 10 822
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Uppgifter om styrelsen och ledande befattningshavare

Namn Period Ersättning Andra uppdrag som styrelse- eller rådsledamot 1)

Hans Dalborg, styrelseordförande,  
ekonomie doktor 
Konsistoriets ordförande

1001–1012 66 000 Nordea Bank AB, styrelseordförande 
AxFast AB, styrelseledamot

Anders Hallberg, rektor, professor 1001–1012 1 295 526 Uppsala Medicinal Chemistry AB, styrelseledamot 
Länsstyrelsens insynsråd Uppsala län, ledamot 
Åbo akademi, styrelseledamot

Kerstin Sahlin, prorektor, professor 1001–1012 999 481 Universitetet i Oslo, styrelseledamot

Ann Fust, universitetsdirektör 1001–1012 1 111 980 Uppsala universitets utveckling AB, ledamot 
Högskolan på Gotland, styrelseledamot,

Agneta Bladh, filosofie doktor 1005–1012 0 Styrelsen för Hälsohögskolan i Jönköping AB 
Styrelsen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB 
Styrelsen för Agneta Bladh Evaluation AB

Kristina Edström, professor 1005–1012 672 346 Max IV-laboratoriet, styrelseledamot

Peter Ehrenheim, VD 1001–1012 28 000 Amersham Biosystems AB, styrelseledamot 
GE Healthcare Biosciences AB, styrelseledamot 
GE Medical Holding AB, styrelseledamot 
Grönsöö Säteri AB, styrelseledamot 
SwedenBio Service AB, styrelseledamot 
Robustus Wear Components AB, styrelseledamot

Anna Ekström, förbundsordförande 1001–1012 28 000 Första AP-fonden, styrelseledamot  
Insynsrådet vid Högskoleverket, ledamot  
Länsstyrelsens insynsråd i Stockholms län, ledamot

Eskil Franck, docent 1001–1004 9 333 Umeå School of Education, Umeå universitet, ordf

Peter Luthersson, förlagschef 1005–1012 18 667 Den historiska bokklubben Clio AB, styrelseordf

Mats Morell, professor 1001–1004 127 258 Inga

Anne-Marie Pernulf, läkarkonsult 1001–1004 9 333 Inga

Henry Ohlsson, professor 1005–1012 689 639 Arbetsförmedlingen, styrelseledamot

Göran Possnert, professor 1001–1004 948 735 Zeptologix Bioscience AB, styrelseledamot

Agneta Siegbahn, professor 1001–1012 662 393 Inga

Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande 1001–1012 28 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, styrelseledamot 
BP, styrelseordförande 
Melker Schörling AB, styrelseledamot

Birgitta Svendén, operachef 1005–1012 18 667 Nämnden för Drottningholms Slottsteater, ledamot 

Kerstin Thelander, docent 1005–1012 438 452 Inga

Anita Wall, skådespelare 1001–1004 9 333 Inga

Cecilia Wikström, riksdagsledamot 1001–1004 9 333 Svenska Unescorådet, ledamot 
Wikström Consulting AB, styrelseledamot 
Waldemarsudde, styrelseledamot

Maria Ågren, professor 1001–1004 604 711 Inga

Christina Åkerman, generaldirektör 1005–1012 18 667 Läkemedelsverket, styrelseledamot 
Mistra Pharma, styrelseledamot

Marta Axner 1001–1012 284 743 Inga

Mattias Bjärnemalm 1001–1006 14 000 Inga

Caroline Erlandsson 1007–1012 14 000 Inga

Kristina Ekholm 1007–1012 14 000 Studentbokhandeln AB, styrelseledamot

Rebecca Fransson 1001–1006 313 142 Inga

Anna Hardmeier 1007–1012 16 800 Inga

Cinna Lagerstrand 1001–1006 14 000 Inga

Klas-Herman Lundgren 1010–1012 3 500 Studentbokhandeln AB, styrelseledamot

Carl Nettelblad 1001–1006 335 316 Ladokkonsortiet, styrelseledamot

1) Enligt förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag redovisas uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra 
statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.
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Bilaga 40: Redovisning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå i årsredovisningen för 2010

Tabell 1 Intäkter för grundutbildning (tkr)         År 2010

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning 

1.a. Under 2010 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2010 års takbelopp enligt tabell 2 1 342 421

1.b. Eventuella decemberprestationer från 2009 som ryms inom takbeloppet. 3 669

2.a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller

2.b. eventuellt utnyttjande av tidigare överproduktion.

Summa 1 346 090

Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden 12 332

Summa intäkter för grundutbildning 1 358 422

Ersättning för helårsprestationer för december 2009 (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie takbelopp eller ej) 

som tidigare ej ersatts inom takbeloppet_______________tkr

Tabell 2 Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget. 

Utfall avseende perioden 2010-01-01 – 2010-12-31

A B C D E F

Utb.omr.
Utfall

HST 1)
Utfall

HPR 1)

HST
Ersättn. 

(tkr)

HPR
Ersättn.

(tkr)

Utfall total
ersättning

C+D

Takbelopp
enl RB

(tkr)

Humaniora 3 945 2 688 85 085 50 878 135 963

Teologi 591 409 12 735 7 744 20 479

Juridik 2 020 1 547 43 570 29 291 72 861

Samhällsvetenskap 5 659 4 538 122 042 85 899 207 941

Naturvetenskap 3 401 2 618 168 460 109 376 277 837

Teknik 2 090 1 592 103 508 66 519 170 027

Farmaci 977 840 48 383 35 103 83 486

Vård 1 062 933 55 919 42 558 98 477

Medicin 1 268 1 244 74 610 89 039 163 650

Undervisning 1 385 1 171 47 602 47 410 95 012

Övrigt 297 151 11 815 4 872 16 687

Summa 22 695 17733 773 729 568 692 1 342 421 1 385 213

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 0 tkr

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 42 792 tkr

Kommentarer till tabellen 
1. Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild utbildning för lärare i yrkesämnen, övriga särskilda lärarutbildningar och pro-

jekt för invandrade akademiker.



 81

Tabell 3 Redovisning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 1 385 213

 + Ev. ingående anslagssparande (tkr) 126 053

Summa (A) 1 511 266

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 3 669

Årets utfall : ersättning för HST+HPR (tkr) 1 342 421

 + Ev. utnyttjande av tidigare överproduktion (tkr)

Summa (B) 1. 1 346 090

Summa (A-B) 2. 165 176

1. Total ersättning som lärosätet genomför produktion för, dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel (A).
2. Om summan blir positiv, ska det föras in i tabell över anslagssparandet nedan.
   Blir summan i stället negativ, ska beloppet föras till tabell över sparadöverprdouktion nedan.

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande på anslaget för grund utbildning (A-B) 165 176

- Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 3. 26 655

Summa 138 521

3. Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.

Tabell. Sparad överproduktion

Ingående värde av överproduktion (tkr) 4.

- Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR under 2010 (tkr) 

+ Ev. sparade HPR under 2010 (tkr)

Summa 0

- Ev. belopp överstigande 10 % av takbeloppet 2010 (tkr)

Utgående värde av sparade HPR (tkr) 5. 0

4. Värde av helårsstudenter och helårsprestationer över tillgängliga medel.
   Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2009.
5. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2010.
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Omslagsbild: Vävnadssnitt från The Human Protein Atlas.

Proteinatlasprojektet syftar till att kartlägga människokroppens alla proteiner  
och samla kunskapen i en interaktiv databas – en proteinatlas. Delar av projektet 
ingår i Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett nationellt resurscenter ägnat åt 
storskalig forskning inom molekylär biovetenskap och medicin.
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