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Rektors inledning

REKTORS INLEDNING
Detta är elfte och sista gången som jag som rektor för 
Göteborgs universitet har tillfälle att reflektera över det 
gångna året.

Vårt styrdokument Vision 2020 har uppdaterats och 
i den nya versionen ingår samverkan som en integrerad 
del av forskning och utbildning. Det är glädjande att se 
hur väl visionen fungerar som ett verktyg för planering 
och uppföljning och hur prioriterade mål och strategier 
i alla handlings- och verksamhetsplaner bidrar till att 
utveckla vår forskning och utbildning. Ett exempel är 
hur vår strävan att arbeta inom kompletta akademiska 
miljöer numera ses som självklar inom universitetet. 

Under året har vi haft anledning att fördjupa oss i 
 frågor kring kritiskt etiskt tänkande. Inte minst den 
växande populismen och vårt ansvar att värna demokra-
tiska värden som yttrandefriheten understryker univer-
sitetets samhällsansvar lokalt och globalt. Ett stort antal 
insatser har initierats och genomförts för att underlätta 
för människor med flyktingbakgrund att skapa kontak-
ter med akademin och därmed öka förutsättningarna 
för inkludering i och bidrag till det svenska samhället. 

Att kunna erbjuda en god arbetsmiljö med väl funge-
rande ramverk för medarbetare och studenter är en 
given förutsättning för en framgångsrik verksamhet. 
Under hösten har vi haft särskilt fokus på frågor 
rörande rekrytering, anställning och regelefterlevnad 
där alla medarbetare, och framför allt alla chefer, är 
 delaktiga i vårt myndighetsansvar. Flera åtgärder i form 
av informationsinsatser, utbildningar och utarbetande 
av nya rutiner har vidtagits för att kvalitetssäkra HR-
processerna. Kopplat till detta är att vi  hanterar frågor 
om misstänkt oredlighet i forskning på ett korrekt och 
etiskt sätt. Alla medarbetare ska kunna känna trygghet 
i sin anställning och ytterst handlar det om universite-
tets trovärdighet.

För att utveckla och förbättra vår utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå har en policy för kvali-
tetssäkring och kvalitets utveckling utarbetats. Policyn 
slår bland annat fast  kriterier för fakulteternas löpande 
kvalitetsarbete samt att all utbildning vart sjätte år ska 
genomgå utvärdering med externa bedömare.

Hög kvalitet i utbildning och forskning förutsätter hög 
kvalitet i stödfunktionerna och en extern utvärdering av 

universitetets administration, AQUA 16, har genom-
förts. Resultaten från utvärderingen ska ligga till grund 
för fortsatt arbete med att säkerställa ett ändamålsen-
ligt administrativt stöd till forskning och utbildning.

En annan kvalitetsaspekt är jämställdhet och lika-
behandling. Regeringens uppdrag om ökad jämställdhet 
i statliga myndigheter ska initiera, stärka och vidare-
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Här går 
Göteborgs universitet i spetsen för att utveckla ökad 
jämställdhet inom högskolor och universitet. 

Universitetet intar samtidigt en fortsatt stark ställning 
vad gäller hållbar utveckling, som knyter an till FN:s 17 
hållbarhetsmål; inte minst glädjande är studenternas 
starka engagemang. Vidare placerade sig Göteborgs 
 universitet bäst av alla myndigheter i Naturvårdsverkets 
rankning av miljöledningsarbete.

Grundläggande lärarutbildning samt fort- och vidare-
bildning av verksamma lärare utgör en tydlig del av 
 universitetets samhällsansvar. Den 1 juli infördes en 
ny organisation för lärarutbildningen vid Göteborgs 
universitet som betonar lärarutbildningen som en ange-
lägenhet för hela universitetet och som på sikt kommer 
att innebära en kvalitetsförstärkning. I samband med 
organisationsförändringen inrättades ett nytt råd för 
samverkan med skolhuvudmännen i skolutvecklings- 
och lärarutbildningsfrågor, ett sätt att ytterligare stärka 
universitetets samarbete med det omgivande samhället.

Vi kan glädja oss åt ökade externa bidrag till vår forsk-
ning; inte minst det faktum att Göteborgs universitet 
erhöll nästan en fjärdedel av de av Vetenskapsrådet 
 fördelade medlen för humaniora och samhällsvetenskap 
och därmed var mest framgångsrikt av samtliga lärosäten. 

Tillgång till samt finansiering och utveckling av forsk-
ningsinfrastruktur står fortfarande högt på den nationella 
agendan och det intensiva arbetet med dessa frågor har 
vid Göteborgs universitet bland annat resulterat i en ny 
samfinansieringsprincip för beviljade nationella bidrag 
för forskningsinfrastruktur. Universitetets omfattande 
marina forskningsinfrastruktur – de två fältstationerna 
med tillhörande forskningsfartyg – har utretts för att se 
hur verksamheten ska nå långsiktig hållbarhet.

Vi kan konstatera att söktrycket till våra utbildningar 
är fortsatt högt och särskilt notera att antalet första-



3GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016

Alla medarbetare 
ska känna trygghet 
i sin anställning och 
ytterst handlar det 
om universitetets 
trovärdighet.

”

handsansökningar till utbildningar på avancerad nivå 
ökat med 30 procent. Samtidigt söker universitetet på 
olika sätt skapa ökad dynamik i utbildningsutbudet 
genom inrättande av nya kurser och program och genom 
att utveckla nya former för undervisningen. En del i 
detta är den pedagogiska akademi som inrättats – ett 
fakultetsöverskridande kollegialt nätverk för pedagogisk 
utveckling. För att uppnå målet med breddad rekrytering 
och breddat deltagande har en policy och handlingsplan 
utarbetats som fastställer att Göteborgs universitet ska 
vara ett öppet, tillgängligt och inkluderande universitet. 

Studentinflytande och studentmedverkan är viktigt för 
utvecklingen av utbildningarna och av vårt universitet. 
Efter avskaffandet av kårobligatoriet kan vi nu emellertid 
notera ett sjunkande antal studentkårsaktiva, vilket får 
konsekvenser för studenternas möjlighet till inflytande 
i olika organ och arbetsgrupper. 

Under 2016 har för första gången en universitetsgemen-
sam strategisk lokalförsörjningsplan upprättats som, i 
 samverkan med berörda aktörer i kommunen och regio-
nen, ska reglera universitetets långsiktiga lokal försörjning. 

Vi kan ibland uppleva att det dagliga arbetet över-
skuggas av krav som ställs, problem som ska lösas och 
kriser som ska hanteras – att det som planerats inte 
 alltid blir som vi har tänkt oss och att omständigheter 
som vi inte har kunnat förutse påverkar vår verksamhet. 
Men när jag ser tillbaka på 2016 slås jag, liksom tidigare 
år, av hur mycket som har uträttats och som har inneburit 
en positiv utveckling för vårt universitet.

Pam Fredman

Pam Fredman tillträdde som rektor den 1 juli 2006 och lämnar över till en ny rektor 1 juli 2017.
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GÖTEBORGS UNIVERSITET I SIFFROR
UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH  
AVANCERAD NIVÅ

37 814 studenter (66% kvinnor och 34% män)
25 996 helårsstudenter 
21 697 helårsprestationer
5 981 avlagda examina, varav
17 högskoleexamina
2 124 kandidatexamina
353 magisterexamina
942 masterexamina
2 545 yrkesexamina

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

300 nyantagna forskarstuderande 
(56% kvinnor och 44% män)
1 746 aktiva forskarstuderande 
(56% kvinnor och 44% män)
250 doktorsexamina
15 licentiatexamina

PERSONAL

6 211 anställda motsvarande  
5 500 heltidsarbeten (59% kvinnor och 41% män), varav 
2 972 lärare/forskare och doktorand anställningar 
540 professorer  
1 988 teknisk och  administrativ personal

EKONOMI

6 218 miljoner kronor i intäkter, varav
2 388 miljoner kronor till utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (89% anslag och 11% externa intäkter)
3 830 miljoner kronor till forskning och utbildning på 
forskarnivå (48% anslag och 52% externa intäkter)
69 miljoner kronor i verksamhetsutfall

LOKALER 

381 537 kvadratmeter
623 miljoner kronor

Ljuskronan i Handelshögskolans bibliotek.
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Universitetsledningen
Rektor

Prorektor
Universitetsdirektör

Vicerektorer

Nationella enheter

Universitetsbiblioteket

Gemensamma 
förvaltningen 

Internrevisionen

Sahlgrenska akademin

6 institutioner

IT-fakulteten

2 institutioner

Humanistiska fakulteten

6 institutioner

Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten

4 institutioner

Konstnärliga fakulteten

3 institutioner

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

7 institutioner

Handelshögskolan 

4 institutioner

Fakulteter 

Naturvetenskapliga 
fakulteten

7 institutioner

Universitetsstyrelsen

GU Ventures

UNIVERSITETETS ORGANISATION
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Forskning som påverkar

FORSKNING SOM PÅVERKAR
Vårt mål enligt Vision 2020 är att Göteborgs universitet år 2020 har 
 internationellt ledande forskningsmiljöer inom samtliga vetenskapsområden. 
Vår forskning är nyskapande och präglas av mångvetenskapligt samarbete. 
Den är utbildningsanknuten och i nära kontakt med omvärlden.

Samhällsansvar och samverkan har fortsatt att utmärka 
universitetets arbete under 2016. Med ett uttalat sam-
hällsansvar bygger universitetet gränsöverskridande och 
dynamiska akademiska miljöer som bidrar till lösningen 
av såväl regionala som globala problem.

Sex tvärvetenskapliga forskningscentra har sjösatts 
genom den strategiska satsningen UGOT Challenges – 
University of Gothenburg Centres for Global Societal 
Challenges. Med engagemang som ständigt påminner 
oss om vår roll i världen kraftsamlar universitetet kring 
antibiotikaresistens, kollektivt handlande, marint vat-
tenbruk, åldrande och hälsa, kulturarv, samt kemiska 
riskanalyser och styrning.

Forskningsinfrastruktur har varit en brännande fråga 
de senaste åren. Göteborgs universitet har samverkat 
med övriga svenska lärosäten och Vetenskapsrådet för 
att gemensamt prioritera nationell forskningsinfrastruk-
tur i en tid präglad av stora behov av samordning.

Kvalitetsdriven forskning
Forskningens kvalitetsarbete har sin grund i kollegial 
granskning och sakkunnigprövning i olika processer 
som exempelvis rekrytering, publicering och ansök-
ningar om forskningsmedel. Därutöver arbetar universi-
tetet kontinuerligt med kvalitetsutveckling och med att 
omsätta resultaten i åtgärder och nya prioriteringar. 
Under året har bland annat uppföljning och utvärdering 
av forskningscentra vidareutvecklats i linje med univer-
sitetets nya centrumpolicy. 

Intresseväckande forskning
Göteborgs universitet kännetecknas av en stor veten-
skaplig spännvidd. Här presenteras ett axplock av upp-
märksammade forskningsresultat från 2016.

• En arkeologisk expedition med forskare från institu-
tionen för historiska studier har upptäckt en av de 
rikaste gravarna från sen bronsålder som någonsin 
påträffats på Cypern. Fynden, som kommer från flera 
angränsande kulturer, bekräftar öns centrala roll i 
långväga handel.

• Om ett vaccin ska skapa skydd för tarmen och andra 
slemhinnor i kroppen krävs att vaccinet också ges via 
slemhinnan, exempelvis i form av nässpray eller en 
dryck. Slemhinnorna bildar nämligen ett unikt immu-
nologiskt antikroppsminne som inte uppstår om 
 vaccinet ges som injektion. Det visar en ny studie vid 
Sahlgrenska akademin som publicerats i ansedda 
Nature Communications.

• Vid nationalekonomiska institutionen har en studie 
genomförts om effekterna av ett initiativ för att minska 
fusk vid slutprovet på gymnasienivå i Rumänien. För-
fattarna visar att åtgärderna haft avsedd effekt i form 
av minskat fusk och hur införandet av övervakning 
påverkar olika elevgruppers möjligheter att komma in 
på elitutbildningar på universitetet.

• Sveriges första avhandling i konsthantverk, Lerbase-
rad erfarenhet och språklighet, har lagts fram vid 
Högskolan för design och konsthantverk. I avhand-
lingen undersöks språklig produktion i relation till 
kroppsligt hantverkskunnande. Ser man språk som ett 
medel för att förmedla information, så är lerbaserad 
språklighet lika självklart som kroppsspråk, makt-
språk eller barnspråk, menar författaren. 

• Ungdomars medieanvändning påverkar deras sam-
hällsengagemang. Det visar en undersökning från 
institutionen för journalistik, medier och kommuni-
kation. Politiska diskussioner mellan kamrater har 
stark positiv effekt på utvecklingen av humanistiska 
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värderingar och politiskt deltagande. Medieanvänd-
ningen befäster uppdelningen mellan en mindre grupp 
politiskt aktiva och en stor grupp som inte är aktiva.

• Forskare vid institutionen för pedagogik och special-
pedagogik har undersökt orsakerna till skolsegrega-
tionens förändring i Sverige mellan 1998 och 2011. 
Studien visar att skillnaderna mellan skolor, i såväl 
elevprestationer som skolans elevsammansättning när 
det gäller migrationsbakgrund, har ökat över tid. En 
ökande skolsegregation i Sverige, främst i de större 
städerna, verkar dessutom ha drivits av det ökande 
antalet friskolor, de utökade möjligheterna att välja 
skola samt en ökande boendesegregation.

• Ljus är elektromagnetisk strålning och innehar därmed 
energi. I Einsteins relativitetsteori är massa och energi 
ekvivalenta. En fråga som hittills har varit obesvarad är 
om det finns konfigurationer av ljus så energirika att 
den gravitation som ljuset självt genererar är stark nog 
för att hålla ihop ljuset i en ”boll” som inte upplöses. 

Forskare vid institutionen för matematiska vetenskaper 
har presenterat ett bevis för att det är möjligt.

• Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi 
har en studie genomförts där en pedagogisk robot har 
fått interagera med barn i skolmiljö. Barnen visar 
genom kroppsspråk, ansiktsuttryck och verbala uttryck 
att de reagerar på robotens sociala tecken, som häls-
ningar, frågor och beröm. Barnen fortsätter också med 
interaktionen även om den minskar något efter en 
längre tid.

Publikationer 
Genom vetenskapliga publikationer gör forskare sina 
resultat tillgängliga för vidare diskussioner i forskarsam-
hället såväl nationellt som internationellt.

Forskare vid Göteborgs universitet publicerade under 
2016 ungefär 6 700 publikationer och bidrog på så sätt 
till ny kunskap inom en mängd områden (se Ekonomiskt 
resultat och kostnad per prestation).

Idrottshögskolan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Från vänster Heidi Hauser, masterstudent från Tyskland, Rebekka Hils, masterstudent och Pia Desai,  
doktorand vid Sahlgrenska akademin som forskar på Idrottshögskolan i anslutning till ett projekt om överbelastningsskador.
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Antalet gånger en publikation citeras av andra fors-
kare brukar ses som ett mått på arbetets genomslag. De 
artiklar som citerats flest gånger antas då ha haft störst 
betydelse inom sitt fält. Tabell 1 visar hur stor andel av 
publikationerna från universitetet som ligger i toppskik-
tet vad gäller antalet citeringar. Dessa har citerats så 
ofta att de tillhör den högst citerade tiondelen inom sina 
respektive ämnesområden. Universitetet ligger över 15 
procent under samtliga år.

Internationella forskningssamarbeten kan avspeglas 
i publikationer där forskare från Göteborgs universitet 
publicerar tillsammans med internationella forskare. 
Andelen publikationer som samförfattats med forskare 
från andra länder ökar, vilket indikerar att forskningen 
vid Göteborgs universitet blir allt mer internationell. 
Under femårsperioden ökade andelen internationella 
sampubliceringar med 6,8 procentenheter, från 50,5 
procent år 2010 till 57,3 procent år 2015 (se diagram 1).

 
Kreativ samverkan 
Behovet av samverkan växer i takt med att allt fler av 
det moderna samhällets utmaningar kräver gränsöver-
skridande helhetslösningar. En angelägen fråga har varit 
den rådande flyktingsituationen som har engagerat stora 
delar av universitetet i en mängd olika aktiviteter. Bland 
annat har en serie seminarier ordnats för att stärka kon-
takterna dels mellan forskare inom olika discipliner och 
dels med andra viktiga samhällsaktörer som möter nyan-
lända och flyktingar inom ramen för sina uppdrag. En 
annan målsättning har varit att stärka förutsättningarna 

för att forskningen inom området på olika vis kommer 
samhället till gagn. Vid dessa seminarier har varje gång 
ett femtiotal forskare och samhällsaktörer deltagit. 
Läs mer om Göteborgs universitets arbete med flykting-
situationen i Insatser för flyktingsituationen i avsnittet 
Hållbar utveckling.

Tvärvetenskaplig forskning om globala 
 samhällsutmaningar
Mångvetenskaplig forskning, gränsöverskridande sam-
arbeten och ömsesidig samverkan ökar förutsättning-
arna för att lösa globala samhällsutmaningar och stär-
ker samtidigt de enskilda disciplinerna. I den unika 
satsningen UGOT Challenges har Göteborgs universitet 
avsatt 300 miljoner kronor under sex år för att förverk-
liga visionen om samhällsansvar genom att bidra till 
lösningar på globala samhällsutmaningar. Satsningen 
ska utnyttja universitetets hela vetenskapliga bredd som 
grund för mångsidiga och idérika angreppssätt.

Under 2016 har sex tvärvetenskapliga centra inrättats 
och inlett sin verksamhet. De är resultatet av en gedigen 
urvalsprocess där samtliga forskare vid universitetet har 
haft möjlighet att komma in med förslag på forsknings-
centra kring globala samhällsutmaningar som de själva 
varit fria att definiera och motivera. De centra som nu 
har inrättats utgör kraftsamlingar kring antibiotikare-
sistens, kulturarv, kemikalier i miljön, kollektivt hand-
lande, marint vattenbruk samt åldrande och hälsa. 
Samtliga spänner över en stor ämnesmässig bredd och 
har tydliga tvärvetenskapliga inslag.

Forskning som påverkar

Tabell 1. Andel av Göteborgs universitets publikationer 
som tillhör de 10 procent mest citerade på världsbasis

Publikationsår Andel %

2015 17,0

2014 17,8

2013 15,9

2012 17,5

2011 15,4

Data från Web of Science, bearbetad och levererad under vecka 42, 2016 av 
 Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Leiden University. Datan 
omfattar publikationstyperna Article och Review. Data för 2016 redovisas inte  
på grund av för kort citeringsintervall. Uppgifterna för tidigare år har uppdaterats 
då  citeringarna kontinuerligt ökar. 2011 2012 2013 2014 2015 År

40

45

50

55

60

%

Diagram 1. Andel publikationer med internationellt 
samarbete   

Data hämtad från Web of Science, Core Collection 2016-12-01 och omfat-
tar publikationstyperna Article och Review. Data för 2011–2014 skiljer sig 
något från årsredovisning 2015 då inga avgränsningar med avseende på 
publikationstyp gjordes då.
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Framtidens campusområden
Campus Näckrosen planeras att bli en kreativ mötes-
plats för humaniora, kultur och konst i Göteborg. Här 
kommer Konstnärliga fakulteten att samlokaliseras med 
Humanistiska fakulteten och dagens Humanistiska bib-
lioteket – som i framtiden blir Biblioteket för humaniora 
och konst. Den gamla hovrättsbyggnaden ska ställas om 
till en plats för samverkan inom humaniora och konst, 
med övriga universitetet, Chalmers och samhället. 
Där förväntas företag och alumner kunna etablera sig. 
Utrymme för offentliga samtal och kulturevenemang pla-
neras också. Under 2016 har nya lokaler för Humanistiska 
fakulteten börjat byggas och en utvecklingsplan för hela 
området har skrivits fram. I början av 2017 kommer 
lokalprogrammet för Konstnärliga fakultetens hus att 
färdigställas och en arkitekttävling för det nya biblioteket 
utlysas.

På Medicinareberget verkar stora delar av Sahlgrenska 
akademin och Naturvetenskapliga fakulteten. I direkt 
anslutning finns dessutom stora delar av Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Sedan några år pågår arbetet med 
att utveckla campus Medicinareberget till framtidens 
nav för samverkan såväl inom universitetet som med 
näringsliv och myndigheter. Arbetet involverar ett stort 
antal aktörer, som sjukvården, tandvården, Göteborgs 
Stad och universitetet. Under 2016 har universitets-
styrelsen beslutat att samla forskning och utbildning inom 
livsvetenskaperna på Medicinareberget. Flera förstudier 
och utredningar pågår för att på bästa sätt förverkliga 
planerna. I samråd med Västra Götalandsregionen och 
Chalmers vill universitetet samla relevanta verksam heter 
som befruktar varandra för att skapa mervärden för 
forskning, utbildning, sjukvård och näringsliv.

Wallenbergcentrum för molekylär och  
translationell medicin
Wallenbergcentrum för molekylär och translationell 
medicin (WCMTM) är en del av en nationell satsning för 
att befästa Sveriges position som en världsledande nation 
inom livsvetenskaperna. Knut och Alice Wallenbergs 
 Stiftelse investerar tillsammans med Göteborgs universitet, 
AstraZeneca och Västra Götalandsregionen minst 620 
miljoner kronor under en tioårsperiod. Liknande centra 
byggs samtidigt upp i Lund, Umeå och Linköping. 

Rekryteringar av internationellt lovande forskare 
inom molekylär medicin är en huvuduppgift för 
WCMTM. Under 2016 har flera forskare anställts och 

ytterligare rekrytering av medarbetare till de olika fors-
kargrupperna pågår. Ett stort arbete har lagts ner för 
att skapa starka translationella miljöer genom att 
koppla samman forskarna med sjukhusmiljöer och 
 AstraZeneca. För att säkerställa bredden inom 
WCMTM stöds specifika translationella projekt och 
infrastrukturer som överbryggar forskning och klinik.

Utvecklat ansvar för nyttiggörande av forskning
Göteborgs universitet kännetecknas av mångfacetterad 
samverkan och nyttiggörande. Samarbeten och aktivite-
ter med det omgivande samhället är en naturlig del av 
många anställdas och studenters vardag. Samverkan 
uppstår, och samhällsansvar tas, i de akademiska miljö-
ernas praktiska genomförande av universitetets huvud-
uppgifter: utbildning och forskning. Strävan mot kom-
pletta akademiska miljöer, där utbildning, forskning 
och samverkan är integrerade delar, har en stark kopp-
ling till Göteborgs universitets tradition. Varje akade-
misk miljö ska ges möjlighet att arbeta med samtliga 
uppgifter i växelverkan. I en nyligen genomförd invente-
ring av samverkansaktiviteter märks ett myller av sam-
verkan, samarbeten och samhällsansvar.

Nedan följer ett axplock av universitetets mångsidiga 
samverkan.

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 
 universitet, GPCC, integrerar samverkan i hela verk-
samheten. GPCC invigdes 2010 som ett av regeringens 
strategiska forskningsområden (SFO). För 2016 tilldelades 
universitetet statsanslag på drygt 20 miljoner kronor, 
vilket tillsammans med ytterligare sex miljoner kronor 
i samfinansiering från universitetet har förbrukats. 
Forskningen inom GPCC ger kunskap om hur långvarig 
sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt 
implementera och utvärdera personcentrerad vård. 
GPCC har i flera studier visat att personcentrerad vård 
kan ge en ökad känsla av trygghet för patienten, för-
bättrad smärtlindring, minskning av trycksår eller 
annan medicinsk komplikation, kortare vårdtider och 
reducerade vårdkostnader med upp till 40 procent. En 
del av GPCC:s samverkan består av ett icke-vinstdri-
vande bolag vid holdingbolaget GU Ventures – GPCC 
Implement SVB. Bolaget erbjuder vårdorganisationer 
utbildning inom den personcentrerade vården och dess 
grundvalar, träning i det praktiska arbetssättet, och 
stöd i att anpassa organisationer, arbetsrutiner, och 
incitament till ett personcentrerat arbetssätt. 
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Under 2016 startade institutionen för tillämpad infor-
mationsteknologi ett projekt med fokus på digitalisering 
av samhället och dess konsekvenser för publika kun-
skapsinstitutioner som museer, science centers, biblio-
tek med flera – Museum 2020. Arbetet genomförs 
genom utbildning och samverkan med kunskapsinstitu-
tioner i Göteborg, främst med Världskulturmuseet och 
Universeum. Syftet är att utforska hur publika kunskaps-
institutioner kan fortsätta att vara kunskapsnoder i en 
tid när media har blivit digitaliserade och tillgängliga 
bortom rum och plats. Tre teman har fastställts för det 
fortsatta arbetet: det virtuella museet, före, under och 
efter besök på museet samt arkiv och samlingar. 

Ett annat exempel på nyttiggörande av kunskap och 
forskningsresultat är när universitetets forskare deltar som 
experter i statliga utredningar, remissvar och liknande. 
Några exempel från 2016 är att Monica Lindgren, pro-
fessor i musikpedagogik, har varit regeringens särskilda 

utredare i Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69). Fors-
kare vid Psykologiska institutionen tog tillsammans 
med företrädare för Migrationsverket fram ett besluts-
underlag som används av myndighetens handläggare 
och beslutsfattare vid bedömningar av tillförlitlighet 
i asylsökandes berättelser. Thomas Erhag, docent i 
offentlig rätt, ingick i expertgruppen för Begränsningar 
i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till 
 Sverige med barn – Delbetänkande av Utredningen 
om en modern föräldraförsäkring (SOU 2016:73). 

Verksamheterna vid Forsknings- och innovationskon-
toret respektive holdingbolaget GU Ventures beskrivs 
under Övriga återraporteringskrav.

Väl fungerande forskningsinfrastruktur
Forskningsinfrastruktur är verktyg för forskning som 
ofta är så pass omfattande och långsiktiga att enskilda 
forskargrupper inte själva kan driva dem. Forsknings-

Forskning som påverkar

Vänster: Äldreministern Åsa Regnér testade en åldrandedräkt under överinseende av Ingmar Skoog, AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa, i Almedalen. 
Höger: Nobelpristagaren i litteratur, Svetlana Aleksijevitj besökte Göteborg i maj 2016. Hon medverkade bland annat i ett symposium på Göteborgs universitets 
mötesplats Jonsereds herrgård. 
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infrastruktur ser olika ut inom olika områden. Det kan 
till exempel röra sig om stora forskningsanläggningar 
för studier inom materialvetenskap eller fysik, eller om 
 distribuerade databaser för forskning inom humaniora, 
samhällsvetenskap och medicin. En avancerad och 
funktionell infrastruktur är en nödvändig förutsättning 
för att behålla forskningens kvalitet och utvecklings-
potential. Ökad tillgänglighet stärker attraktionskraften 
i konkurrensen om anställda och studenter. 

Göteborgs universitet tar ett aktivt och långsiktigt 
ansvar för utvecklingen av forskningsinfrastruktur. 
Därför har universitetet beslutat om en samfinansie-
ringsprincip för beviljade nationella bidrag för forsk-
ningsinfrastruktur. Tillsammans med andra svenska 
lärosäten ingår universitetet i en nationell referensgrupp 
för forskningsinfrastruktur där e-infrastruktur har varit 
ett centralt diskussionsämne under året, framför allt 
med fokus på Swedish National Infrastructure for 
 Computing (SNIC) och Svensk Nationell Datatjänst 
(SND). 

Universitetet har omfattande marin forskningsinfra-
struktur i form av fältstationer med tillhörande fartyg 
och utrustning. För att nå långsiktig hållbarhet för verk-
samheten har en extern utredning om fältstationerna 
genomförts under året.

Göteborgs universitet är med i fyra konsortier för 
nationell forskningsinfrastruktur som har fått nytt eller 
förlängt stöd från Vetenskapsrådet. De tillhandahåller 
stöd och utrustning för bioinformatik, kartläggning av 
växthusgaser, biologisk och medicinsk masspektrome-
tri, samt mikroskopi inom livsvetenskaperna. Därutöver 
har fyra forskningsinfrastrukturer fått stöd från Riks-
bankens Jubileumsfond för att skapa, bevara och vidare-
utveckla databaser med relevans för samhällsvetenskap 
och humaniora. Två forskningsinfrastrukturer kommer, 
efter en utvärdering med gott resultat, att få fortsatt 
stöd som satelliter inom Science for Life  Laboratory. 

Utbildningsanknuten forskning med både  
bredd och spets 
Universitetet arbetar sedan länge med att skapa kom-
pletta akademiska miljöer. Grunden för de kompletta 
akademiska miljöerna är en växelverkan mellan forsk-
ning, utbildning och samverkan. Det innebär att all 
utbildning är forskningsanknuten, liksom all forskning 
är utbildningsanknuten. Miljön ska bidra till gränsöver-
skridande forsknings- och utbildningssamarbeten samt 
kännetecknas av samverkan med offentliga och privata 

aktörer i samhället. Genom kompletta miljöer skapas 
en helhet som stimulerar dynamisk samverkan mellan 
å ena sidan utbildning och forskning, å andra sidan 
näringsliv och samhälle. 

Ett exempel är institutionen för pedagogik och speci-
alpedagogik som har etablerat fyra kompletta miljöer. 
Varje miljö leds av respektive områdes professorer och 
studierektor gemensamt. Grunden för utvecklingen vid 
institutionen är återkommande träffar för de personal-
kategorier som har sitt engagemang inom samma intresse-
område. Kollegor som annars inte arbetar nära varan-
dra utbyter där kunskap om varandras verksamhet och 
identifierar områden där de kan stärka och komplettera 
varandra. Under 2016 har professorer och docenter bli-
vit alltmer involverade i programråd, metod- och teori-
kurser, kursplaneutveckling och val av kurslitteratur. 
Verksamhetspresentationer från alla nivåer är ett stående 
inslag vid varje personalmöte, varje miljö inbjuder till 
öppna kollegier och miljöernas träffar är mötesplatser 
för kollegialt stöd och utbyte.

Beviljade forskningsanslag
En växande andel av universitetets forskning finansieras 
med externa medel som söks i konkurrens. I dagsläget 
är drygt hälften av forskningen externfinansierad och 
många projekt är dessutom samfinansierade av bas-
anslaget. Det ger betydande svårigheter för att långsiktigt 
kunna ta ansvar för utveckling och kvalitet samtidigt 
som benägenheten att satsa på potentiellt omvälvande 
forskningsprojekt med hög osäkerhet minskar. 

Göteborgs universitet har under året beviljats många 
bidrag av varierande omfattning. Bland de bidrag som 
erhållits finns varje år de som väcker särskild uppmärk-
samhet. Det kan vara sådana som erhålls i mycket hög 
konkurrens och därmed kan ses som ett kvitto på veten-
skaplig excellens, sådana som befäster forskningens 
samhällsrelevans eller som stödjer en särskilt angelägen 
grupp, exempelvis unga forskare. 

I Vetenskapsrådets stora öppna utlysningar beviljades 
universitetet ett flertal bidrag. Värt att uppmärksamma 
är bland annat framgången inom humaniora och sam-
hällsvetenskap där Göteborgs universitet fick nästan en 
fjärdedel av medlen och därmed mest av samtliga lärosä-
ten. Ett av de största bidragen inom området, nära åtta 
miljoner kronor, gick till professor Ellen Lust för projek-
tet Sociala institutioner och styrning: Lärdomar från 
Afrika söder om Sahara. Projektet inkluderar studier i 
Tanzania, Zambia och Kenya, och fokuserar på hur nor-
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mer eller lokala informella sedvänjor i kombination med 
bredare politiska institutioner formar lokal utveckling.

Forskningsprogrammet En ny europeisk förhistoria 
under ledning av professor Kristian Kristiansen bevilja-
des drygt 32 miljoner kronor från Riksbankens Jubi-
leumsfond. Programmet ska undersöka vad de stora 
folkomflyttningarna och jordbruket betytt för Europa 
genom att kombinera studier av dna, isotopanalyser, 
lingvistik och arkeologi. Ytterligare ett exempel på 
finansiering från Riksbankens Jubileumsfond är att pro-
fessor Anna-Sofia Maurin erhöll åtta miljoner kronor 
för projektet Metafysiska förklaringar. Bidraget kom-
mer att möjliggöra uppbyggnaden av en forskningsmiljö 
inom teoretisk filosofi. 

Forskare vid Göteborgs universitet står bakom en rad 
omvälvande upptäckter om det skyddande slemlagret i 
tarmar och luftvägar. Under det gångna året har forsk-
ningsledaren professor Gunnar C Hansson erhållit det 
prestigefyllda anslaget ERC Advanced Grant från det 
europeiska forskningsrådet ERC. ERC ger individuella 
bidrag till framstående forskare med banbrytande idéer. 
Forskargruppens starka internationella ställning har 
också möjliggjort en förlängning av deras finansiering 
från amerikanska National Institutes of Health (NIH). 
Siktet är inställt mot nya sätt att behandla sjukdomar 
som cystisk fibros och ulcerös kolit.

Exempel på externa bidrag till unga framgångsrika 
forskare kan hämtas från Stiftelsen för strategisk forsk-
ning och utlysningen Framtidens forskningsledare. Pro-
grammet identifierar och stöder yngre, lovande forskare 
med ledarskapspotential och ger dem finansiering till att 
bygga upp egna forskargrupper med internationell slag-
kraft. I programmet ingår också en särskild ledarskaps-
utbildning. Under 2016 har tre unga forskare vid Göte-
borgs universitet beviljats tolv miljoner kronor vardera. 
Alexandre Antonelli för studier av biologisk mångfald, 
Sofia Moverare Skrtic för att karakterisera reglering av 
kortikalt ben för att bidra till nya möjligheter att före-
bygga benbrott, samt Marija Cvijovic för utveckling av 
matematiska modeller för cellulärt åldrande.

Förstärkning av konstnärlig forskning och  
utbildning på forskarnivå
Riksdagens ökade tilldelning till konstnärlig forskning 
och forskarutbildning är av stor vikt för Konstnärliga 
fakulteten vid Göteborgs universitet. Satsningen om 
drygt tre miljoner kronor har bland annat bidragit till 
fortsatt anställning av tre forskningsprofessorer inom 
ramen för Platform for Artistic Research Sweden 

(PARSE) och utökad tid för forskning för flera lektorer 
och professorer vid fakultetens tre institutioner. Medlen 
har även möjliggjort ett ökat deltagande i strategiskt 
viktiga externa och internationella forskningsprojekt 
och utbyten. Inom utbildning på forskarnivå har den 
extra förstärkningen fortsatt använts till forskarskolan 
som institutionerna driver tillsammans och för avhand-
lingsserien ArtMonitor. 

Aktiv rekrytering skapar kvalitet 
Med framsynt och framåtsträvande rekrytering stärks 
Göteborgs universitet. Inom kärnverksamheterna görs 
hela tiden avvägningar för att balansera rekryterings-
behoven för forskning med behoven för utbildningen. 
Arbetet med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen 
beskrivs vidare i Attraktiv arbetsplats i avsnittet Arbets-
miljö som inspirerar. 

Extern rekrytering, inte minst internationell, bidrar 
till att skapa en mångskiftande och nyansrik verksam-
het. Andelen externa rekryteringar bland forskande och 
undervisande personal uppgick under 2016 till 51 pro-
cent (avser nyanställda med doktorsexamen från ett 
annat lärosäte till tjänst som professor, lektor, forskare, 
forskarassistent och biträdande lektor). Drygt hälften av 
dessa, 56 procent, har disputerat vid ett utländskt läro-
säte (se Internationell rekrytering i avsnittet Arbets-
miljö som inspirerar).

Inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020, 
finns delar som stödjer mobilitet och karriärutveckling. 
Dessa kan användas för att externfinansiera rekrytering 
av internationella, framgångsrika forskare. Ett sådant 
exempel är Marie Skłodowska-Curie Actions där fors-
kare ges möjlighet att under perioder vara verksamma i 
ett annat land. Göteborgs universitet har varit mycket 
framgångsrikt med ansökningar för så kallade Euro-
pean fellowships med en beviljandegrad på ungefär 
30 procent, vilket är dubbelt så högt som genomsnittet 
bland lärosätena.

Utbildning på forskarnivå 
En högkvalitativ och attraktiv forskarutbildning banar 
väg för framtidens forskare och forskning samtidigt som 
den står för viktiga bidrag till dagens kunskapsutveckling. 

Stärkt kvalitet inom utbildning på forskarnivå
I juni genomfördes en uppföljning och utvärdering av 
föregående års benchmarkingprojekt om forskarutbild-
ningen med sammanlagt elva deltagande institutioner. 
Projektmodellen var mycket uppskattad och de delta-

Forskning som påverkar
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gande institutionerna rapporterade förbättringar inom 
forskarutbildningen som en följd av projektet. Återkom-
mande förbättringsteman gällde strategier för rekryte-
ring och urval av doktorander, riktlinjer för handledning, 
de individuella studieplanernas roll som utvecklings-
verktyg, kursutbud, seminarieverksamhet, säkring av 
uppfyllelse av högskoleförordningens examensmål och 
karriärvägledning. 

Vid Göteborgs universitet har så kallade audits länge 
använts som förbättringsverktyg. Naturvetenskapliga 
fakulteten har genomfört en sådan inom forskarutbild-
ningen vid de sju institutionerna. Resultatet har sam-
manfattats i en rapport med fakultetsgenerella och 
 institutionsspecifika rekommendationer om förbätt-
ringsmöjligheter. Åtgärderna kommer att följas upp 
i slutet av 2017.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde under 
2016 en pilotutvärdering av ett tiotal forskarutbildningar 
i landet. Göteborgs universitet deltog med två: psykologi 
och musikalisk gestaltning. För musikalisk gestaltning 
utvärderades såväl filosofie som konstnärlig doktorsexa-
men. UKÄ:s beslut gav omdömet ”hög kvalitet” för de 
aktuella utbildningarna. Resultatet av självvärderingsarbe-
tet har diskuterats och spridits brett över universitetet och 
ett flertal workshopar har genomförts för att utveckling 
och kvalitetssäkring av forskarutbildningen ska bli en 
naturlig del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet. 

I december påbörjades ett självvärderingsarbete inför 
UKÄ:s kommande utvärdering av forskarutbildning för sex 
av Göteborgs universitets forskarutbildningsämnen: data-
logi/informationsteknik, historia, konst- och bildvetenskap, 
nationalekonomi, pedagogik och musikpedagogik.

Universitetsgemensamt utvecklingsarbete
Universitetet har fortsatt att driva ett projekt för att ta fram 
en databas för kurser på forskarnivå, inklusive  systemstöd 
för ansökan till kurs på forskarnivå (FUBAS- projektet). 
För att underlätta övergången till det nya systemet har det 
fattats beslut om en universitetsgemensam kursplanemall. 
En handläggningsordning för inrättande och avveckling av 
ämne på forskarnivå har också tagits fram.

En arbetsgrupp har arbetat med ett förslag till revide-
ring av universitetets doktorandregler. Nytt regelverk 
kommer att beslutas under våren 2017. 

Som en fortsättning på utredningen om möjligheterna 
för en ökad samordning mellan utbildning på avancerad 
nivå och forskarnivå genomfördes en workshop kring 
olika aspekter av tillgodoräknande. Det mynnade ut i en 
handläggningsordning för tillgodoräknande, avseende 
utbildning på alla nivåer.

Samarbetet med Chalmers inom utbildning på forskar-
nivå har vidareutvecklats och Göteborgs universitet och 
Chalmers tar i mån av plats emot varandras doktorander 
på kurser på forskarnivå. 

Vetenskapsdykning pågår: Pia Engström, forskningsingenjör på Sven Lovén centrum Kristineberg, står på bryggan när dykaren Yiannis Issaris, forskare på 
Hellenic Centre for Marine Research i Grekland, hoppar i vattnet. 
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Den universitetsgemensamma introduktionen för 
nyantagna doktorander har vidareutvecklats, för att på 
ett ännu bättre sätt vara anpassad till den nyanställde 
doktorandens behov.

Utfall för utbildning på forskarnivå 
Antagningen till forskarutbildningen vid Göteborgs 
 universitet har ökat något under 2016 (se tabell 2). Flest 
doktorander antogs inom det medicinska vetenskaps-
området. 56 procent av de nyantagna var kvinnor vilket 
är en något högre andel än 2015. Antalet nyantagna 
som har en licentiatexamen som målsättning fortsätter 
att minska.

Totalt har Göteborgs universitet 120 färre aktiva fors-
karstuderande 2016 än 2015. Hur stor aktivitetsgrad 
den forskarstuderande har varierar över tid och mellan 
vetenskapsområden. Inom det naturvetenskapliga 
området finns den jämnaste könsfördelningen bland 
aktiva forskarstudenter med 56 procent kvinnor och 
44 procent män. Vetenskapsområdena humaniora- 
samhällsvetenskap respektive medicin har en fördelning 
med en något högre andel kvinnor än det naturveten-
skapliga området. 

Antalet utfärdade licentiat- och doktorsexamina fort-
sätter att minska inom samtliga vetenskapsområden. 
För licentiatexamen sker minskningen i takt med att 
antagning till forskarutbildning med licentiatexamen 
som mål sjunker. 

En övergripande bild av universitetets rekrytering av 
nationella och internationella forskarstuderande fås 
med hjälp av uppgifter om den utbildning som ligger till 
grund för de nyantagnas behörighet till forskarutbild-
ningen (se tabell 3). För 2016 används en ny metod som 
bygger på registerdata från Ladok och en komplette-
rande schablon som fördelar utbildningsbakgrunden för 
de individer där registeruppgifter inte är tillräckliga för 
klassificering. Schablonen används för 26 procent av de 
nyantagna 2016. Den vanligaste behörighets givande 
utbildningsbakgrunden 2016 är en examen eller motsva-
rande från Göteborgs universitet. Dessa motsvarar 50 
procent och följs av dem som har en utbildningsbak-
grund från ett utländskt lärosäte, 34 procent, samt dem 
som har en utbildningsbakgrund från annat svenskt 
lärosäte, 16 procent. Av antalet forskarstuderande kvin-
nor har en tredjedel en behörighetsgivande utbildnings-
bakgrund från ett utländskt lärosäte. Samma gäller för 
forskarstuderande män. De tre senaste årens utveckling 
med en allt större andel rekryterade forskarstuderande 
med en behörighetsgivande utbildningsbakgrund från 

Göteborgs universitet fortsätter. Samtidigt visar årets 
siffror, mätt i antal, på en ökning av nyantagna forskar-
studerande med internationell bakgrund vid Sahlgrenska 
akademin och Naturvetenskapliga fakulteten.

 
Forskningsdialog 
Universitetet har ansvar för att forskning görs tillgäng-
lig för olika grupper i samhället och har fått allt större 
betydelse som forskningsbaserad, opartisk kunskaps-
källa.

Forskningskommunikation och folkbildning
Varje dag nås människor i Sverige och internationellt av 
forskningsnyheter från Göteborgs universitet. Bakom 
det ligger ett intensivt arbete där många delar av univer-
sitet bidrar. Under året skickades drygt 300 pressmed-
delanden ut, varav en fjärdedel översattes till engelska.

Fler nyheter publiceras digitalt, blir enkelt delnings-
bara på sociala medier och når fler. Under 2016 satsades 
mer på Twitter, och på universitetets konton har antalet 
följare och interaktiviteten ökat betydligt.

Inom universitetet finns flera etablerade podcastar där 
forskare samtalar om aktuella forskningsresultat. Ett 
exempel är Sahlgrenska akademins podcast Akademiliv 
som funnits i två år och publicerat 20 avsnitt.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har en serie lunch-
föreläsningar i samarbete med Folkuniversitetet, och en 
årlig hearing som växlar terminsvis mellan dem och 
Humanistiska fakulteten. Handelshögskolan har 
 Kunskapsluncher där forskning presenteras för en bred 
målgrupp under en lunch. Föreläsningarna filmas och 
finns tillgängliga via Youtube.

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten anordnas 
seminarieserien En timme på Pedagogen, ett öppet 
 format med möjlighet till vetenskapliga samtal. Där 
organiseras också den årligen återkommande konferen-
sen Forskning pågår, där forskare presenterar samhälls-
relevanta resultat.

Under året bjöd universitetet in till ett sjuttiotal 
seminarier och andra arrangemang på Jonsereds herr-
gård för att skapa, vårda och utveckla relationer med 
omvärlden.

Mötesplatser
Göteborgs universitet bjuder in till en rad öppna aktivi-
teter som vänder sig till det omgivande samhället, både 
på institutionsnivå och som universitetsgemensamma 
arrangemang. Bland de universitetsgemensamma aktivi-
teterna kan nämnas deltagande i Vetenskapsfestivalen, 

Forskning som påverkar
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Internationella kvinnodagen, West Pride, Bok&Bibliotek 
samt deltagande i Almedalsveckan.

Under Vetenskapsfestivalen bidrog över hundra fors-
kare och lärare med olika perspektiv på temat Unika 
men lika.

I Almedalen hölls seminarier på den Västsvenska are-
nan, i samarbete med övriga högskolor i Västra Göta-
landsregionen. Dessutom ingick en rad forskare från 
universitetet som experter i panelsamtal och seminarier 
som arrangerades av andra organisationer.

Globalt engagemang 
Göteborgs universitet är sedan 2013 medlem i det inter-
nationella nätverket Scholars at Risk (SAR). Nätverket 
arbetar för akademisk frihet och hjälper bland annat 

forskare att hitta en akademisk fristad vid ett utländskt 
lärosäte om de på grund av krig, hot eller censur inte 
kan verka i sina hemländer. De två första forskarna togs 
emot vid universitetet 2015 och ytterligare två forskare 
har fått en tillfällig akademisk fristad under 2016. I 
mars lanserades en svensk sektion av SAR i Göteborg. 
Lanseringen samlade 17 företrädare för svenska läro-
säten. I dagsläget ingår 16 svenska lärosäten i SAR- 
Sverige. SAR-Sverige var en av fyra huvudpartners i 
årets temamonter om yttrandefrihet på mässan 
Bok&Bibliotek tillsammans med Svenska PEN, Interna-
tional Cities of Refuge Network (ICORN) och universi-
tetets projekt Global Free Speech. Totalt arrangerades 
55 programpunkter i yttrandefrihetens monter.

Tabell 2. Utbildning på forskarnivå per vetenskapsområde

   2016 2015 2014

Hum-sam Medicin Natur Totalt Totalt Totalt

Antal nyantagna 75 179 46 300 2853 306

andel kvinnor/män i procent 57/43 59/41 43/57 56/44 52/483 59/41

Antal nyantagna med målsättning licentiat1 <5 0 <5 <5 9 103

andel kvinnor/män i procent 100/0 0/0 100/0 100/0 33/67 100/0

Antal aktiva forskarstudenter2 685 827 233 1 746 1 8663 1 9683

andel kvinnor/män i procent 59/41 58/42 44/56 56/44 58/42 58/42

Antal studenter som forskar med minst 50 procents aktivitetsgrad 590 593 218 1400 1 4723 1 5863

andel kvinnor/män i procent 58/42 58/42 45/55 56/44 59/41 59/41

Antal licentiatexamina 10 <5 <5 15 40 44

andel kvinnor/män i procent 70/30 100/0 0/100 53/47 52/48 57/43

Antal doktorsexamina 93 122 35 250 282 297

andel kvinnor/män i procent 61/39 59/41 49/51 58/42 53/47 63/37

1. Dessa uppgifter ingår även i redovisade uppgifter om antal nyantagna.  
2. Aktivitetsgraden är minst en procent.  
3. En avläsning av tidigare års siffror har gjorts vilken innburit en korrigering av den aktuella uppgiften.   
Färre än fem individer redovisas i grupp.  

Tabell 3. Behörighetsgivande utbildningsbakgrund för nya forskarstuderande

2016   2015   2014

procent Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt

Examen1 från utländskt lärosäte 34 33 34 34 38

Examen2 från Göteborgs universitet 50 50 51 49 45

Examen2 från annat svenskt lärosäte3 16 17 15 17 17

Summa 100 100 100 100 100

1. Eller motsvarande kunskaper för att bli behörig till forskarutbildningen. Kategorin tilldelas 70 procent av de individer som genom registerdata inte varit möjliga att klassificera.  
2. Eller motsvarande kunskaper för att bli behörig till forskarutbildningen. Kategorin tilldelas 15 procent av de individer som genom registerdata inte varit möjliga att klassificera.  
3. Omfattar uppgifter om behörighetsgivande utbildning från annat svenskt lärosäte än Göteborgs universitet. 
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Forskning som påverkar

Övriga återrapporteringskrav 
ALF och TUA
ALF- och TUA-avtalen reglerar statens ersättning till 
kommuner och landsting för de kliniska delarna inom 
läkar- respektive tandläkarutbildningarna. Anslagen 
överförs i sin helhet till kommun och landsting, men 
universitetet är redovisningsskyldigt för användningen 
av anslagen.

Gemensamma frågor kring läkarprogrammet hante-
ras från och med 2016 i ett eget samverkansorgan, 
Medi-SAM utbildning, vilket är en följd av det nya 
 regionala ALF-avtalet som trädde i kraft 2015. Sam-
verkansorganet har diskuterat principer för fördelning 
av undervisningsmedel och hur intrång i sjukvården 
ska definieras. Intrång betyder i detta sammanhang att 
utbildningen av läkare kräver sjukvårdens resurser och 
detta ska ersättas genom de ALF-medel som fördelas för 
utbildningen.

ALF-anslaget uppgår till 437 miljoner kronor och 
cirka hälften av anslaget används för projektmedel som 
söks i konkurrens och granskas av särskilda bedömar-
grupper. Under året har bedömningskriterierna inför 
kommande huvudomgång 2018–2020 genomgått en 
grundlig översyn och projekten kommer bedömas uti-
från sex olika aspekter. Även kriterier för vilka enheter 
som ska klassas som universitetssjukvård har fastställts. 
Övriga delar av ALF-anslaget budgeterades för under-
visning (20 procent), basanslag tjänster (13 procent), 
karriärtjänster (10 procent) samt strategiska satsningar 
och infrastruktur (6 procent). 

 TUA-anslaget uppgår till 78,5 miljoner kronor och 
majoriteten av medlen, motsvarande 80 procent, 
används till den kliniska delen i tandläkarutbildningen. 
Genom särskilt tillskott för forskning från Västra 
Götalandsregionen ökar tillgängliga medel för forsk-
ningsprojekt. Dessa medel söker forskarna i konkur-
rens. En viktig fråga för det gemensamma organet, 
Odont-SAM, har varit diskussionerna kring planer 
på nybyggnationer inom Campus Medicinareberget.

 

Forsknings- och innovationskontoret
Göteborgs universitets innovationsstöd bidrar till att 
öka det samhälleliga genomslaget för forskningsbaserad 
kunskap. Stödet innefattar analys av kunskapstill-
gångar, positioneringsanalys, IP-strategi, samt expert-
kunskaper inom strategiskt och praktiskt nyttiggörande. 
Stödet innefattar såväl kommersiella som samhällsnyt-
tiga perspektiv, som social innovation, samverkan med 
offentlig sektor och stöd till akademiska miljöer med 
fokus på samhällsutmaningar. (Antalet sociala och 
kommersiella idéer redovisas i tabell 6)

Projekt med kommersiellt fokus verifieras för att 
undersöka behov, användbarhet, marknadsförutsätt-
ningar etcetera. Verifiering för tillväxt (VFT) och för-
djupad kommersiell verifiering inom Life Science (LSV) 
används sammanhängande för att optimera utveck-
lingen mot tillämpbarhet inom respektive projekt. 
(Antalet verifieringsprojekt och verifieringsaktiviteter 
redovisas i tabell 6)

Informations- och utbildningsinsatser riktas till fors-
kare, chefer och strategiska forskningscentrum, exem-
pelvis inom UGOT Challenges, Wallenbergcentrum för 
molekylär och translationell medicin och kursen the 
Research Leader Inititative för yngre framstående fors-
kare. (Antalet dissemineringsaktiviteter och kvalitets-
säkrande projekt redovisas i tabell 6)

Ett särskilt fokus under året har varit studenters idéer 
och social innovation, exempelvis:
• Black Dot – Social Impact Hub, där studenter från 

Västra Götalandsregionen formar multidisciplinära 
grupper och löser problem från samhällsaktörer. På 
evenemanget HelloNeighbour formulerade offentliga 
och ideella aktörer som Arbetsförmedlingen, Vägen 
och Röda korset tio sociala utmaningar som student-
grupper fick tio veckor på sig att lösa. På evenemanget 
Let’s Collaborate samlades 44 studenter under sex 
månader kring elva kommersiella utmaningar formu-
lerade av företag. Initiativet presenterades för riksda-
gens arbetsmarknads- och näringsutskott i november. 

Tabell 5. TUA-medel

mnkr 2016 2015 2014

Kostnader för lokaler 16,6 15,6 15,3

Kostnader för personal 43,5 41,1 39,2

Övriga driftskostnader 18,4 19,5 19,8

Summa 78,5 76,1 74,3

Tabell 4. ALF-medel

mnkr 2016 2015 2014

Kostnader för lokaler 33,9 33,5 33,4

Kostnader för personal 191,1 188,9 188,3

Övriga driftskostnader 211,9 209,4 208,8

Summa 436,9 431,8 430,4
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• Studentidéer hanteras även i samarbete med Drivhuset 
och Venture Cup. Under 2016 hanterade Drivhuset 
274 idéer och hade sammanlagt 479 väglednings-
möten med 561 klienter. 243 företag startades under 
året. Drivhuset bedömer att 70 procent av deras klien-
ter kommer från Göteborgs universitet. Venture Cup 
är en tävling för entreprenörer som vill utveckla 
affärsidéer och starta företag. Under året var 54 av 
deltagarna i Venture Cup Väst studenter vid Göte-
borgs universitet. Sammanlagt inkom 48 unika bidrag 
från universitetets forskare/lärare och studenter.

• Vidareutveckling av en icke vinstdrivande företags-
struktur tillsammans med GU Ventures. Syftet är att 
förstärka implementeringen av personcentrerad vård i 
ett hälsovårdssammanhang. Bland annat har GPCC 
Implement arbetat tillsammans med Landstinget 
 Blekinge. Där har såväl landstingsledning som sjuk-
husledning och primärvårdsledning deltagit i en pro-
cess med strategisk utveckling för att implementera 
personcentrerad filosofi och arbetssätt. Parallellt har 
projektet utbildat interna förändringsledare som på 
sikt ska driva arbetet själva.

GU Ventures
GU Ventures kommersialiserar idéer kopplade till Göte-
borgs universitet genom att omsätta dem till framgångs-
rika verksamheter. Syftet är att bidra till nyttiggörande, 
utveckling och tillväxt. Det sker genom en inkubations- 
och en såddinvesteringsprocess och motiveras utifrån 
både affärsmässiga och näringspolitiska grunder. UBI 
Global Index har topprankat verksamheten och bola-
gets företrädare har erhållit flera utmärkelser.

Under 2016 har GU Ventures behandlat 76 nya idéer, 
vilket är en ökning med cirka 30 procent jämfört med 
tidigare år. Bolaget tog in nio nya objekt, varav fem i 
inkubatorn. GU Ventures ägde vid årsskiftet 56 bolag 
och projekt, vilka sammanlagt har ansökt om tolv 
patent, beviljats sju patent och gjort en licensaffär. 
 Därutöver har ett 30-tal nya projekt stöttats i samarbete 
med entreprenörsskolorna vid Sahlgrenska akademin 
och Handelshögskolan (se Gothenburg Schools of 
Entrepreneurship i avsnittet Utbildning som förnyar).

GU Ventures har genomfört aktieförsäljning i fem 
bolag med god avkastning. Därtill har fyra av bolagen 
noterats: Cereno Scientific AB, Cellink AB, Appspotr 
AB och SeaTwirl AB. 

Idébanksmedel tilldelades GU Ventures under 2016 
genom ett kapitaltillskott om 1 miljon kronor från 
regeringen. Syftet är att öka antalet idéer baserade på 

Tabell 6. Idéflöde, Forsknings- och  
innovationskontoret 

2016 2015

1. Totala idéer1 198 146

A. Kommersiella idéer 80 64

    Inkomna idéer under året 44 38

    Avslutade idéer 10 9

    Idéer till verifiering2 (antalet verifieringsaktiviteter)3 44 (90) 47 (118)

    Idéer som har gått vidare 104 174

B. Sociala idéer 118 82

    Inkomna idéer under året 81 64

    Avslutade idéer 16 —

    Idéer till verifiering (antalet verifieringsaktiviteter) 6 (7) —

    Idéer som har gått vidare 7 —

2. Utvecklings-/kvalitetssäkrande projekt 33 14

3. Aktiviteter (disseminering/uppsökande 
verksamhet) 30 13

Totala ärenden 261 173

1.  Här definieras idé som forskningsresultat eller andra värdeerbjudanden som 
antas möta specifika behov och som kan förpackas för – eller överföras till – 
externa aktörer för att skapa socialt eller kommersiellt värde i samhället.

2.  Forsknings- och innovationskontoret driver tillsammans med GU Ventures AB 
ett verifieringsprogram, Verifiering för tillväxt (VFT). Forsknings och Innovations-
kontoret har också fått bidrag från Kammarkollegiet för att stödja idéer inom 
området livsvetenskap med fördjupad komersiell verifiering (LSV). I tabellen 
redovisas antalet idéer som fått verifieringsstöd av Forsknings- och innovations-
kontoret inom ramen för VFT, LSV samt andra idéer som fått stöd för tidig kom-
mersiell verifiering av affärsnytta och potential av kommersiella idéer.  

3.  Varje idé till verifiering kan inkludera flera verifieringsaktiviteter. Här redovisas 
totalt antal aktiviteter som genomförts under 2016.

4. Varav 2 idéer har gått vidare till inkubatorer under 2016 (7 idéer 2015).

Antalet idéer rapporteras sedan 2015 i ett format som bättre avspeglar verksam-
heten vid Forsknings- och innovationskontoret men som inte möjliggör jämförelser 
med tidigare år, därav redovisas inte uppgifter för 2014.

Tabell 7. GU Ventures

2016 2015 2014

Nya investeringar 8 7 5

Följdinvesteringar 15 17 15

Avyttringar 5 4 7

Innehav, aktiebolag 45 43 40

Innehav, affärsprojekt 11 6 10

Koncernens ekonomiska 
 resultat, hänförligt till moder-
företagets aktieägare, mnkr 13,2 19 –1

Koncernens balansomslutning, 
mnkr 68,9 49,5 32,5

Koncernens eget kapital, mnkr 41,4 27,0 7,6
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forsknings resultat som kan kommersialiseras utan att 
idégivande forskare själva är aktiva. Totalt har 22 idéer 
stöttats inom idébanken sedan 2012, varav 16 (72 pro-
cent) är verksamma idag. Under året har investeringar 
gjorts i sju idéer. Satsningarna har inneburit att den 
kommersiella bärkraften har kunnat testas för fler idéer. 
I flera fall har idégivare velat engagera sig efter hand.

GU Ventures har drivit strategiska utvecklingsprojekt 
inom sociala innovationer, styrelseutveckling, interna-
tionalisering, samt verifiering inom Vinnovas program 
Verifiering för tillväxt som drivs i samarbete med 
Forsknings- och innovationskontoret.

Omsättningen i moderbolaget uppgick under året till 
22,2 miljoner kronor (19,4 miljoner kronor föregående 
år). Omsättningen i koncernen uppgår till 42,5 miljoner 
kronor (35,8 miljoner kronor föregående år). Moder-
bolaget redovisar ett resultat efter skatt om 2,1 miljoner 
kronor (5,5 miljoner kronor föregående år). Koncernen 
redovisar ett resultat efter skatt, hänförligt till moder-
företagets aktieägare, om 13,2 miljoner kronor (19 mil-
joner kronor föregående år).

 
Nationella enheter

Havsmiljöinstitutet 
Regionalt arbete vid Göteborgs universitet
Havsmiljöinstitutets regionala enhet administreras 
genom Centrum för hav och samhälle, med institutio-
nen för marina vetenskaper som värdinstitution. För att 
effektivisera och förtydliga formerna för samverkan 
mellan centrumet, institutionerna och Havsmiljöinstitu-
tet har enheten utvecklat styrdokument för administra-
tion av uppdrag samt en arbetsmodell för remisser.

Enheten har under 2016 arbetat mycket med den 
populärvetenskapliga rapporten Havet 2015/2016 som 
Havsmiljöinstitutet ger ut. Rapporten lanserades under 
Havs- och vattenforum i maj. Enheten hade också en 
viktig roll i Havsmiljöinstitutets årliga seminarium Hav 
och samhälle, samt under Almedalsveckan. Utvecklings-
projektet www.havsmiljo.se har tagit stora kliv framåt 
och är nu en fungerande webbplats, som ska testas och 
lanseras 2017. Där kommer samlad analys, tillståndsbe-
skrivningar, trendanalyser och information om havet att 
paketeras som smart miljöinformation. 

Inom gruppen marin historia påbörjades arbetet med 
rapporten Havet 1988, en uppföljare till Havet 1888. 
Havsmiljöinstitutets enhet vid Göteborgs universitet är 
också sammankallande i nätverket Kontaktgrupp Hav 
och har huvudansvaret för produktionen av den popu-
lärvetenskapliga tidskriften Västerhavet som gavs ut i 
6 500 exemplar.

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har 
enheten utvecklat ett förslag på åtgärdsprogram för 
ålgräsängar, och haft nyckelfunktioner i rådgivande 
internationella och nationella organ såsom EU:s, 
OSPAR:s och HELCOM:s kommittéer för arbetet med 
marint skräp. Forskningsprogrammet Waters, finansie-
rat av Naturvårdsverket, gjorde 2016 sitt sista av fem år 
och hade i oktober en slutkonferens, då även en rapport 
med alla projektets resultat gavs ut.

Havsmiljöinstitutets nationella kansli
Som en gemensam resurs för samarbetet inom Havs-
miljöinstitutet finns ett kansli placerat vid Göteborgs 
universitet. Vid kansliet finns administrations- och 
kommunikatörsresurser samt vetenskapliga koordinato-
rer som utgör en gemensam analys- och syntesfunktion. 
En redogörelse för Havsmiljöinstitutets verksamhet 
lämnas i en separat rapport till regeringen. 

Inför 2016 beslutade regeringen om ett nytt uppdrag 
till Havsmiljöinstitutet, där ännu större vikt än tidigare 
läggs vid tvär- och mångvetenskap. Det fortsatta förtro-
endet innebär att Göteborgs universitet, Stockholms 
universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitet och 
Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete ska bistå 
myndigheter inom havsmiljöområdet med vetenskaplig 
kompetens, analys och syntesverksamhet, samt kom-
munikation. 

 

Forskning som påverkar

Tabell 8. Intäkter och kostnader  
Havsmiljöinstitutet

mnkr 2016 2015 2014

Summa intäkter 15,5 15,8 20,1

Varav anslag 0 0 10,9

Verksamhetskostnader –16,4 –18,3 –21,1
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Överst: Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, deltog bland många andra forskare i en workshop för forskare kring migration och hälsa, 
den 3 november. Hans forskning kretsar främst kring etik som har att göra med hälsa, vetenskap, teknologi och miljö.
Underst: Under valvakan vid det amerikanska presidentvalet den 8 november deltog Rachel Sigman, postdoktor i statsvetenskap vid V-Dem institutet, från USA.
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Nationella sekretariatet för genusforskning 
Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med 
att öka genomslaget för forskning och kunskap om 
genus och jämställdhet inom akademin och i samhället 
som helhet. Sekretariatet har expanderat kompetens- 
och resursmässigt till följd av uppdrag från bland annat 
regeringen och Nordiska ministerrådet. Under 2016 har 
sekretariatet prioriterat utvecklingen av verksamheten 
som en uppdragsorganisation, samt lanseringen av en ny 
webbplats som stärkt och tydliggjort sekretariatet som 
en kunskapsrik och efterfrågad aktör.

I november arrangerade sekretariatet den återkom-
mande nationella konferensen g16, denna gång i samar-
bete med Linköpings universitet. Intresset var stort, med 
cirka 400 anmälda forskare, politiker, journalister, stu-
denter och aktivister. Den avslutande delen i den mycket 
uppskattade skriftserien om genusvetenskap gavs ut 
2016, denna gång med tema ord och begrepp. Därtill 
har den forskningspolitiska utvecklingen bevakats, lik-
som den jämställdhetspolitiska. Sekretariatet har rap-
porterat om samt gett inspel i form av remissvar och 
möten på till exempel forskningspolitiska propositionen, 
nationell strategi mot våld samt direktiv för en ny 
jämställdhetsmyndighet.

Regeringen har gett sekretariatet i uppdrag att 
utveckla ett processtöd för jämställdhetsintegrering vid 
landets universitet och högskolor (JiHU) motsvarande 
det redan pågående arbetet i 60 myndigheter (JiM). 
Samtidigt gav Göteborgs universitet och Chalmers 
sekretariatet i uppgift att stötta respektive verksamhet i 
form av ett pilotprojekt. Uppdragen JiM och JiHU har 
under året rönt stort intresse såväl nationellt som inter-
nationellt. Sekretariatet ger även stöd till regerings-
kansliet genom kompetenshöjande insatser för statsråd, 
statssekreterare, sakkunniga och kommunikations-
ansvariga.

Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap 
om kön, NIKK, ett uppdrag från Nordiska minister-
rådet, är placerat på sekretariatet 2015–2018. NIKK 
hanterar en årlig utlysning av projektmedel från Nord-
isk jämställdhetsfond och 2016–2017 ett projekt om 
hat och hot på nätet. Sekretariatet har bidragit med 
kompetens om jämställdhetsintegrering i Nordiska 
ministerrådet, bland annat till sektorn för näringsliv 
och innovation.

Sekretariatet har fortsatt utbilda Europarådet i jäm-
ställdhet och under året har dessutom Forte, Formas 
och Vinnova tagit del av genus och jämställdhet i 
bedömningsprocesser. 

 
Nordicom 
Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och 
kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i den aka-
demiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar 
Nordicom kunskap till användare i Norden, Europa och 
övriga världen. 

Mediebarometern är en årlig undersökning om medie-
användningen i befolkningen mellan 9 och 79 år. Under 
2016 publicerades rapporten Mediebarometern 2015. 
Datainsamling avseende Mediebarometern 2016 pågick 
under hela året för att få spridning av intervjuerna över 
året. Kostnaderna för insamlingsarbetet av Mediebaro-
metern uppgick till 1,1 miljoner kronor och försälj-
ningsintäkterna var 0,5 miljoner kronor. Den totala 
verksamhetskostnaden, vilket inkluderar kostnader för 
Mediebarometern och svensk medieutveckling, var 3,9 
miljoner kronor.

Andra insatser inkluderar en kartläggning av den 
svenska ägarstrukturen på mediemarknaden som 
genomfördes och publicerades under 2016: Den svenska 
mediemarknaden. Ägande, företag, medier. Även en 
statistiksammanställning, MedieSverige 2016, publice-
rades under året. En specialanalys över den svenska tid-
ningsmarknaden genomfördes i anslutning till 
Medieutredningen (SOU 2016:80) och publicerades 
separat av Nordicom: Svensk tidningsmarknad under 
2000-talet – strukturförändringar och ekonomisk 
utveckling. Utöver detta pågår en ständig insamling av 
data från olika källor för digital publicering, där statis-
tiken kontinuerligt uppdateras. Det gäller alla mediefor-
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Tabell 9. Intäkter och kostnader Nationella  
sekretariatet för genusforskning

mnkr 2016 2015 2014

Summa intäkter 27,9 22,5 20,6

Varav anslag 14,5 9,4 9,3

Verksamhetskostnader –27,0 –26,3 –19,0
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mer och aspekter, som struktur, ägande, ekonomi, inne-
håll, tillgång och användning. 

Under hösten inleddes ett arbete med att kvalitets-
säkra Mediebarometern, som i likhet med andra tele-
fonundersökningar har allt svårare att få människor att 
svara. Analyser av bortfallets betydelse över tid har 
gjorts under hösten 2016. Under våren 2017 kommer 
tester med webbpaneler att göras parallellt med den 
ordinarie telefonundersökningen. 

Information och material från Nordicom sprids bland 
annat genom deltagande i seminarier och konferenser 
och genom myndighets- och departementssamarbete. 
Andra viktiga kanaler är Nordicoms webbplats och 
aktivitet på sociala medier, exempelvis lästes en första 
presentation av resultaten från Mediebarometern drygt 
8 000 gånger. I början av 2016 gjordes alla Nordicoms 
publikationer fritt tillgängliga digitalt. Mediebarome-
tern är dock fritt tillgänglig med en fördröjning, efter-
som intressenterna först får tillgång till materialet.

 
Segerstedtinstitutet
Segerstedtinstitutet är ett nationellt resurscentrum med 
uppdrag att sprida kunskap och utveckla metoder för 
att förebygga rasism och våldsbejakande ideologier och 
rörelser. Institutet inrättades vid Göteborgs universitet 
2015 och arbetar huvudsakligen med främjande, sam-
manställning och spridning av forskning, samt samver-
kan med kommuner, myndigheter och civilsamhället. 

Med inrättandet av Segerstedtinstitutet följde ett 
ansvar för pågående projekt både inom universitetet 
och i samverkan med flera kommuner. Projekten avser 
utvecklande av metoder och kunskap om preventions-
arbete mot våldsbejakande ideologiska miljöer. Arbetet 
har bland annat inneburit vidareutveckling av en kurs 
om 15 högskolepoäng kring ämnesområdet (cirka 60 

lärare, socialarbetare och ungdomsarbetare har deltagit 
hittills), fortbildningsdagar för relevanta yrkesprofessio-
ner samt handledning och implementeringsstöd till 
ett tjugotal kommuner vid införande av lokala hand-
lingsplaner mot våldsbejakande extremism. Därutöver 
har ett fyrtiotal kommuner inlett samverkan med 
Segerstedtinstitutet för att få stöd med att utveckla 
lokala behovsanalyser och ta fram preventionsprogram. 

Segerstedtinstitutet bedriver ingen egen forskning 
men verkar för att initiera forskning, sammanställa 
forskningsöversikter och initiera studier av särskild bety-
delse för institutets kärnuppdrag. Segerstedtinstitutet har 
etablerat två kontinuerliga verksamheter, en rapportserie 
och en seminarieserie, under det gångna året. I rapport-
serien ges uppdrag till forskare att skriva översikter kring 
relevanta forskningsområden och vidta mindre studier. 
Fyra rapporter i serien har utarbetats under 2016 varav 
två har publicerats. De publicerade rapporterna beskriver 
metoder och arbetsformer för att motverka rekrytering till 
våldsutövande extremism, och hur centrala aktörer med 
ansvar för att bygga upp sådan verksamhet förstår, reso-
nerar och implementerar sitt uppdrag. 

I seminarieserien bjuder Segerstedtinstitutet in fors-
kare och företrädare för särskilda modeller att presen-
tera sina resultat och perspektiv. Syftet med serien är att 
skapa en kontinuerlig akademisk arena där olika veten-
skapliga och praktiska perspektiv möts. Totalt genom-
fördes nio seminarier. 

Segerstedtinstitutet har också förberett en nordisk 
forskningskonferens tillsammans med forskare från sex 
andra lärosäten i Norden. Risker, orsaker och responser: 
Nordisk forskarkonferens om våldsam extremism 
kommer att genomföras under våren 2017.

 

Tabell 10. Intäkter och kostnader Nordicom och  
Nordicoms nordiska verksamhet    

mnkr 2016 2015 2014

Summa intäkter 15,7 13,2 13,9

Varav anslag 8,2 8,1 8

Verksamhetskostnader –14,0 –12,8 –13,9

Tabell 11. Intäkter och kostnader  
Segerstedtinstitutet 

mnkr 2016 2015 2014

Summa intäkter 6,9 5 —

Varav anslag 5 0 —

Verksamhetskostnader –5,5 –2,5 —
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Ekonomiskt resultat och kostnad per prestation 
Forskningsverksamheten och utbildningen på forskar-
nivå redovisade 3 830 miljoner kronor i totala intäkter 
för budgetåret, vilket är en ökning med 164 miljoner 
kronor eller drygt fyra procent jämfört med 2015. 
Ökningen förklaras främst av ökade intäkter av bidrag 
på 115 miljoner kronor. Verksamheten finansierades 
till 48 procent av anslag och till 44 procent av bidrags-
intäkter samt till sju procent av intäkter av avgifter och 
andra ersättningar, resterande utgjordes av finansiella 
intäkter.

De totala kostnaderna uppgick till 3 714 miljoner 
kronor, en ökning med 56 miljoner kronor eller knappt 
två procent jämfört med föregående år. Personalkostna-
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derna ökade med en procent och övriga driftkostnader 
ökade med två procent. Lokalkostnaderna minskade 
däremot med fem miljoner kronor eller en procent. De 
finansiella kostnaderna ökade med drygt 13 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en fördubbling jämfört med 
2015. Huvudorsaken är kostnader för lånen till den 
pågående anskaffningen av ett nytt forskningsfartyg.

Verksamhetsgrenen forskning och utbildning på fors-
karnivå utgör 60 procent av universitetets totala omsätt-
ning på kostnadssidan, vilket är en något mindre andel 
än föregående år.

Verksamhetsutfallet inom forskning och utbildning på 
forskarnivå utgörs av en positiv kapitalförändring på 
117 miljoner kronor, vilket ska jämföras med ett över-

Tabell 12. Intäkter och kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå

mnkr 2016 2015 2014

Intäkter av anslag 1 852,1 1 817,3 1 817,0

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 276,7 268,7 308,2

Intäkter av bidrag 1 682,4 1 567,0 1 406,1

Finansiella intäkter 19,1 13,8 18,1

Summa intäkter 3 830,3 3 666,8 3 549,4

 

Kostnader för personal –2 308,5 –2 281,0 –2 157,4

Kostnader för lokaler –316,6 –321,1 –333,3

Övriga driftkostnader –922,5 –902,5 –880,4

Finansiella kostnader –27,0 –13,6 –6,9

Avskrivningar –139,0 –139,7 –139,3

Summa kostnader –3 713,6 –3 657,9 –3 517,3

Verksamhetsutfall 116,7 8,9 32,1

Resultat från andelar i dotterföretag 13,1 19,1 –1,3

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten 2,1 3,7 6,9

Medel som erhållits från myndigheter 88,5 106,2 91,7

Övriga erhållna medel 110,5 60,0 63,2

Lämnade bidrag –201,1 –169,9 –161,8

Saldo transfereringar 0,0 0,0 0,0

Årets kapitalförändring 129,8 28,0 30,8
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skott föregående år på nio miljoner kronor. Resultatet 
fördelar sig med 113 miljoner kronor för den anslags- 
och bidragsfinansierade forskningsverksamheten och ett 
överskott på nära fyra miljoner kronor för den uppdrags-
finansierade verksamheten. Årets kapitalförändring på 
130 miljoner kronor påverkas av att GU Ventures redo-
visar ett överskott på 13 miljoner kronor. En stor del 
av bolagets resultat beror på omklassificeringar och 
koncernmässiga justeringar.

Externa bidrag och oförbrukade medel
Till den externt finansierade forskningen bidrog de 
 statliga forskningsråden med 722 miljoner kronor och 
svenska forskningsstiftelser och andra organisationer 
med 726 miljoner kronor, medan övriga statliga myn-
digheter bidrog med 155 miljoner kronor. Till det kom-
mer bidrag från Europeiska unionen med 97 miljoner 
kronor samt bidrag från utländska företag och organi-
sationer med 67 miljoner kronor. Utvecklingen av 
bidragsinkomster från olika finansiärsgrupper för perio-
den 2006–2016 framgår av diagram 2.

Bidragsökningen mellan 2015 och 2016 från forsk-
ningsråden uppgår till knappt tre procent och ökningen 
från svenska forskningsstiftelser och andra organisatio-
ner uppgår till drygt 16 procent. Övriga statliga myn-
digheter minskar med 33 procent, att jämföra med 
ökningen på 43 procent föregående år. Däremot ökar 
bidragen från Europeiska unionen med 21 procent jäm-
fört med föregående år. Bidragen från övriga utländska 
organisationer ökar med 26 miljoner kronor eller hela 
63 procent. Sammanlagt ökar bidragsinkomsterna till 
forskningsverksamheten med nära åtta procent mellan 
2015 och 2016.

Av anslagsmedel och överskott från övrig verksamhet 
har 182 miljoner kronor använts för samfinansiering av 
bidragsfinansierad verksamhet inom forskning och 
utbildning på forskarnivå. Jämfört med föregående år 
ökade samfinansieringen med 29 miljoner kronor. Det 
förklaras främst av ökad verksamhet, men även delvis 
av en ny metod där samfinansieringen bokförs mer 
löpande, med utgångspunkt i att samfinansieringen föl-
jer kostnaderna i projekten istället för att som tidigare 
följa inbetalningarna av bidrag.

Under jämförelseperioden 2014–2016 har externa 
bidragsinkomster totalt ökat med 273 miljoner kronor, 
motsvarande 18 procent. Intäkterna av forskningsbidrag 
har ökat med 261 miljoner kronor eller 19 procent under 
samma period. Oförbrukade medel visar tilldelade 
medel som ännu inte har förbrukats för sitt ändamål. 
Dessa har ökat med 194 miljoner kronor, motsvarande 
15 procent, under perioden. Ökningen är något lägre 
än det ökade inflödet av externa bidrags inkomster 
och innebär därmed att förbrukningstakten i externa 
projekt har ökat under jämförelseperioden. Upplupna 
bidragsintäkter är kostnader för startade  projekt där 
bidraget ännu inte har betalats in från forsknings-
finansiären. Dessa har ökat med 18 miljoner kronor 
under perioden, vilket motsvarar en ökning med åtta 
procent. Ökningen beror på att fler finansiärer väljer 
att betala ut bidragen i efterskott.
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Diagram 2. Externa inkomster av forskningsbidrag 
(löpande penningvärde) uppdelade på givare,  
(miljoner kronor)

Tabell 13. Externa bidrag och oförbrukade medel

mnkr 2016 2015 2014

Forskningsbidrag, årliga inkomster 1 768 1 637 1 495

Forskningsbidrag, årliga intäkter 1 667 1 567 1 406

Oförbrukade bidrag 1 521 1 376 1 327

Upplupna bidrag 230 192 212
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Överst till vänster: Forskningsbiträdet Fayez Alsaleh arbetar med humrar på Sven Lovén centrum Kristineberg, för att få fram ekologiskt och ekonomiskt hållbara odlingssätt.  
Han är den förste flyktingen från Syrien som fått en anställning vid Göteborgs universitet. Överst till höger: Karl Persson, doktorand vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, 
arbetar med en så kallad pining robot för att kopiera kolonier av jäst som sedan får växa på plattor. Underst: Två universitet i Uganda har startat ett samarbete med Göteborgs  
universitet och Chalmers för att förstärka kapaciteten inom informations- och kommunikationsteknik i Uganda och skapa förutsättningar för socioekonomisk tillväxt. Projektet är  
särskilt inriktat på e-hälsa, e-lärande och entreprenörskap inom IT. Ansvariga vid de  ugandiska universiteten, från vänster: Peter Nabende, Benjamin Kanagwa, John Businge,  
Engineer Bainomugisha, Evelyn Kahiigi Kigozi och Raymond Mugwanya.
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Kostnad per prestation
Universitetet förväntas kommentera verksamhetens 
resultat i förhållande till myndighetens uppgifter: 
utbildning, forskning och samverkan. Resultatredovis-
ningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer 
har utvecklats avseende volym och kostnader. Enligt en 
överenskommelse inom universitets- och högskolesektorn 
redovisas kostnader per ej fraktionerade refereegranskade 
artiklar och forskningsöversikter.

Prestationsmåttet som redovisas i tabell 14 visar att 
kostnaden per publikation ligger relativt stabil under 
jämförelseperioden. Det totala antalet publikationer ser 
ut att ha minskat kraftigt mellan 2015 och 2016, men 
en jämförelse med en mätning vid samma tidpunkt före-
gående år ger en annan bild då komplettering av tidi-
gare icke rapporterad publicering görs löpande.

Olika ämnesområden producerar sakkunniggran-
skade artiklar på mycket olika sätt och med stor varia-
tion i hur stor arbetsinsats som ligger bakom artiklarna. 
Det, tillsammans med effekter av efterregistrering, gör 
att måttet inte är det bästa möjliga för jämförelse mel-
lan, eller inom, lärosäten och inte heller fungerar opti-
malt som styrmedel.

Kostnader och prestationer inom utbildning  
på forskarnivå
Kostnaderna inom utbildning på forskarnivå uppgick 
till 555 miljoner kronor under 2016, en ökning med 
nära sex procent jämfört med 2015 (se tabell 15). 
 Doktorandlönekostnaderna ökar med 31 miljoner 
 kronor eller tolv procent jämfört med föregående år. 
Utbildningsbidragen fortsätter att minska och är nu 
nästan helt utfasade. Förändringen beror dels på ett 
 fattat beslut om doktorandanställningar från ”första 
dagen” och dels på fler helårsanställda doktorander. 
Övriga personalkostnader ligger i princip still jämfört 
med 2015. Dessa kostnader utgörs bland annat av kost-
nader för handledning. Andelen indirekta kostnader 
utgör drygt 23 procent av de totala kostnaderna inom 
utbildning på forskarnivå, vilket är något lägre än 
föregående år.

Av de totala kostnaderna för utbildning på forskar-
nivå hör 101 miljoner kronor till den bidragsfinansie-
rade verksamheten, vilket innebär att kostnader för 
utbildning på forskarnivå till 24 procent är finansierade 
av externa medel.

Tabell 15. Kostnader för utbildning på forskarnivå

mnkr 2016 2015 2014

Doktorandkostnader 280,7 250,1 231,7

Utbildningsbidrag 0,8 8,7 11,5

Övriga personalkostnader 77,0 76,1 79,5

Driftkostnader 35,9 32,3 36,4

Lokalkostnader 30,4 31,3 33,7

Avskrivningar 0,3 0,2 0,5

Summa direkta kostnader 425,1 398,7 393,3

Indirekta kostnader 129,6 126,7 121,9

Summa kostnader 554,7 525,4 515,2

Tabell 14. Prestationer och kostnader

2016 2015 2014

Totalt antal ej fraktionerade refereegranskade artiklar och forskningsöversikter1 3 582 3 519 3 364

Totalt antal ej fraktionerade publikationer1 6 674 7 317 7 237

Kostnad för forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 3 713 557 3 657 850 3 517 295

Kostnad per ej fraktionerad refereegranskad artikel och forskningsöversikt, tkr 1 037 1 039 1 046

1.  Fraktionering innebär att publikationen fördelas på antalet författare. Uppgifter om antalet artiklar, forskningsöversikter och publikationer för redovisade år kan  
förändras då komplettering av icke-rapporterad publicering görs löpande. Del av förändring jämfört årsredovisning 2015 kan också härledas till publikationer  
märkta med ”e-pub ahead of print” exkluderats i uttaget från och med 2016 för att undvika att publikationen redovisas på flera år.
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Utbildning som förnyar

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
Vårt mål enligt Vision 2020 är att utbildningen vid Göteborgs universitet år  
2020 kännetecknas av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet, med pedagogisk 
excellens och en uttalad internationell profil. Parallellt med utvecklingen av 
utbildningsprogram ska universitetet ta ansvar för bildning och livslångt lärande, 
genom ett brett utbud av fristående kurser.

Vid Göteborgs universitet finns 39 institutioner för-
delade på åtta fakulteter där nästan 38 000 studenter 
och drygt 1 700 doktorander läser hela eller delar av sin 
utbildning.

Universitetets vision uttrycker att lärosätet ska 
 präglas av mångfald och hög kvalitet i utbildningarna. 
Mångfald innebär ett utbud som erbjuder både utbild-
ningsprogram och fristående kurser, på grundnivå och 
avancerad nivå, såväl dagtid som kvällstid samt utbild-
ning på forskarnivå. Göteborgs universitet genomför av 
den anledningen strategiska satsningar för att bibehålla 
och stärka mångfalden. Bland annat värnas bredden 
genom nät baserad undervisning, pedagogisk utveckling 
och fristående kurser. 

Ett brett utbildningsutbud är  viktigt för att främja en 
god samhällsutveckling och kan samtidigt attrahera flera 
olika studentgrupper. Universitetet arbetar aktivt med 
att skapa olika ingångar till utbildning. Under hösten 

beslutade universitetet om en ny policy och en handlings-
plan för breddat deltagande och breddad rekrytering.

Utbildning med hög attraktionskraft – 
 universitetets utbildningsutbud
Göteborgs universitet är ett populärt lärosäte med ett 
utbildningsutbud som omfattar 1 400 fristående kurser 
och 190 utbildningsprogram. Ett ständigt utvecklings-
arbete pågår med att förnya och förbättra utbildningarna. 
Nya program skapas och andra revideras där såväl inne-
håll som pedagogik kontinuerligt anpassas och utvecklas. 

Flera av de utbildningar som erbjuds utvecklas i sam-
arbete mellan fakulteter för att ta till vara på expertkom-
petens inom varje kunskapsområde. Masterprogrammet 
i global hälsa, som startade hösten 2016, är exempelvis 
ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin, Handels-
högskolan, Humanistiska fakulteten och Samhällsveten-
skapliga fakulteten. Universitetet samarbetar även med 

Tabell 16. Utbudet mätt i helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) 

2016 2015 2014

Hst 

Andel 
kvinnor/ 
män i % Hpr

Andel 
kvinnor/ 
män i % Hst 

Andel 
kvinnor/ 
män i % Hpr

Andel 
kvinnor/ 
män i % Hst 

Andel 
kvinnor/ 
män i % Hpr

Andel 
kvinnor/ 
män i %

Program 18 085 68/32 16 296 69/31 17 571 68/32 15 810 69/31 16 888 67/33 15 440 68/32

Fristående kurs 7 425 58/42 4 974 61/39 7 328 58/42 5 168 60/40 7 597 59/41 5 351 61/39

Övriga (uppdragsutbildning  
och beställd utbildning) 486 74/26 426 76/24 498 79/21 436 81/19 516 80/20 424 81/19

Totalt 25 996 65/35 21 697 67/33 25 397 65/35 21 414 67/33 25 001 65/35 21 215 67/33
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Chalmers, bland annat inom ramen för Riksidrotts-
universitetet (RIU), och kan därigenom dra fördel av 
lärosätenas samlade kompetens och bredd. Universitetet 
arbetar för att öka inslagen av gränsöverskridande 
utbildningar bland annat genom att se över förkunskaps-
krav och aktivt arbeta med att underlätta utmaningar 
med gränsöverskridande samarbete.

Antalet helårsstudenter vid Göteborgs universitet 2016 
uppgick till knappt 26 000, en ökning med 600 helårs-
studenter (se tabell 16). Ökningen beror bland annat på 
ökat antal platser inom framför allt lärarutbildningarna till 
följd av statens riktade satsningar. Universitetet har också, 
utifrån Ladokkonsortiets rekommendation, ändrat metod 
för fördelning av högskolepoäng över budgetår inför den 
nya versionen av Ladok, vilket bidragit till ökningen.

Prioriteringar och förändringar inom  
utbildnings utbudet
Inom ramen för universitetets vision om kompletta aka-
demiska miljöer, där utbildning, forskning och sam-
verkan naturligt samspelar och berikar varandra, arbe-
tar samtliga fakulteter med att förnya sitt utbud. 
Konstnärliga fakulteten har exempelvis genomfört en 
översyn av antalet kurser och program. Granskningen 
av utbudet ska skapa ett tydligare fokus och ett mer 
samlat utbud.

Vid flera fakulteter pågår arbete med att öka antalet 
fristående kurser. Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
har en tydlig strategi för detta, för att skapa en bättre 
balans mellan program och fristående kurser i fakulte-
tens utbildningsutbud. En sådan förändring möjliggör 
samtidigt för programstudenter att i högre utsträckning 

läsa tillsammans med studenter på fristående kurser, 
 vilket både ger ett ökat studentunderlag och öppnar 
för varierande utbildningsvägar för studenter med olika 
utbildningsbakgrund. Även Samhälls veten skapliga 
fakulteten ser det som angeläget att rikta sitt utbild-
ningsutbud mot mer fristående kurser, eftersom dessa 
kurser bland annat ger större möjligheter till kompetens-
utveckling för yrkesverksamma. Humanistiska fakulteten, 
som har en mycket stor andel fristående  kurser, har å 
andra sidan fastställt strategier för hur och när kurser 
lämpligen kan organiseras i form av utbildningsprogram. 

Andelen helårsstudenter som läser fristående kurser vid 
Göteborgs universitet fortsätter dock att minska. Andelen 
har minskat med en procentenhet jämfört med föregående 
år och utgör nu 30 procent av det totala antalet helårs-
studenter. Däremot har antalet helårsstudenter inom 
 fristående kurser ökat med drygt 100 sedan 2015.

Vid Handelshögskolan pågår en gradvis expansion 
av utbildning på avancerad nivå, vilket ligger i linje 
med fakultetens målsättningar. Ökningen kommer att 
ske successivt och i relation till ökat söktryck. Även 
Sahlgrenska akademin har som mål att stärka den avan-
cerade nivån. En arbetsgrupp har tillsatts för att se över 
hur ett gemensamt masterprogram kan utformas så att 
små ämnen utan möjlighet till egna program kan få en 
inriktning. Humanistiska fakulteten arbetar i  motsatt 
riktning och har istället valt att lägga ett större fokus  
på utbildning på grundnivå än tidigare. 

Andelen helårsstudenter som studerar på avancerad 
nivå ligger kvar på 24 procent av det totala antalet 
 helårsstudenter. Andelen kvinnor har ökat och utgör 
67 procent av antalet helårsstudenter på avancerad nivå. 

Från vänster studenterna Jesper Persson, Anne Richter och Ambrosine Clark. Jesper är läkarstudent vid Sahlgrenska akademin, Anne och Ambrosine är 
utbytesstudenter vid Naturvetenskapliga fakulteten.
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Antalet helårsstudenter som läser nätbaserade kurser 
samt på distans har ökat något och utgör, likt föregå-
ende år, fem procent av det totala utbildningsutbudet. 
Göteborgs universitet har sedan några år tillbaka 
genomfört en stor satsning på blended learning (se 
Pedagogisk utveckling). Resultat är synligt inom samt-
liga verksamheter, både i utformningen av lärmiljön, i 
utbildningsutbudet och i söktrycket. Bland annat har 
Humanistiska fakulteten sett en ny trend där söktrycket 
ökar till de nätbaserade kurserna och kurser på distans. 
Fakulteten upplever att såväl studenter som lärare upp-
skattar den blandning mellan digitala och analoga 
metoder som blended learning innebär. Även Samhälls-
vetenskapliga fakulteten ser att kurser med nätbaserade 
inslag ökar. Sahlgrenska akademin har anställt en lärare 
på deltid i samarbete med IT-fakulteten, med uppdrag att 
initiera aktiviteter för att öka kunskaperna om digitala 
verktyg för lärare. 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten genomförs satsningar 
på att stärka den laborativa och fältrelaterade utbildnings-
verksamheten. Ett arbete pågår även med att ge bildnings-
kurser inom de naturvetenskapliga huvudområdena, 
 vilket bland annat öppnar för fakultets- och institutions-
gemensamma kurser som samtidigt ökar möjligheter till 
livslångt lärande. 

Organisationsförändringen av lärarutbildningarna 
vid Göteborgs universitet har inneburit att Utbildnings-
vetenskapliga fakulteten har tagit över programansvar 
för ett flertal lärarprogram, vilket har medfört stora 
 förändringar och krävt mycket arbete. Fakulteten har 
arbetat med att ta fram en ny utbildningsstrategi.

Utveckling av nya utbildningar
Ett flertal nya utbildningar på såväl grundnivå som 
avancerad nivå har utvecklats och inrättats. Tre av 
dessa beskrivs i korthet nedan. 
• Guide kommunikation, upplevelser och kulturarv: 

Göteborgs universitet kommer att bli det första 
svenska lärosätet att erbjuda en guideutbildning på 
kandidatnivå. Programmet är ett samarbete mellan 
universitetet och museer i regionen. Utbildningen 
väver ihop olika discipliner och bildar en tvärveten-
skaplig länk mellan studier i historia, arkeologi och 
kulturarv samt studier med fokus på turismens eko-
nomiska och samhälleliga aspekter. Programmet har 
stora inslag av praktiska övningar i fält som utvecklar 
studenternas kompetens när det gäller kommunika-
tion av upplevelser.

• Game Design & Technology: Programmet är det första 
i sitt slag på masternivå i Sverige och kommer att ges 
på helfart med engelska som undervisningsspråk. 
 Programmet ska utbilda professionella programmerare 
inom utvecklingsområden som är centrala för avance-
rad spelmotorutveckling. I fokus står användar-
upplevelsen. Teknisk avancerad kunskap kommer att 
varvas med olika perspektiv och metoder för att 
designa och implementera spelmotorer. Enskilda 
 kurser inom programmet är öppna för studenter 
från såväl andra program som för yrkesverksamma. 

• Erasmus Mundus Joint Master Degree in Biomedical 
Laboratory Science: Masterprogrammet i biomedicinsk 
laboratorievetenskap är resultatet av ett samarbete 
mellan fyra europeiska lärosäten; Coimbra Health 
School i Portugal, Dublin Institute of Technology på 
Irland, FH Campus Wien i Österrike samt Göteborgs 
universitet. Programmet, som startar 2018, är det 
 första i sitt slag och kommer att ge studenterna en 
gemensam examen med ett examensbevis utfärdat och 
underskrivet av alla lärosäten. Kurserna har inslag av 
såväl blended learning som e-learning.

Ökad dynamik i utbildningsutbudet
Göteborgs universitet har, för att skapa ökad dynamik 
i utbildningsutbudet beslutat om ett regelverk för intern 
omprioritering av utbildningsplatser till följd av under-
produktion. Under hösten har en universitetsgemensam 
strategisk prioritering för omfördelning av platser 
 arbetats fram.

Fakultetsstyrelserna fick i januari möjlighet att ansöka 
om ett utökat utbildningsuppdrag för 2017. I ansökning-
arna beskrev fakulteterna önskad utökning av antalet 
utbildningsplatser och till vilka utbildningar dessa skulle 
fördelas. Beredningen av de inkomna äskandena utgjorde 
underlag för universitetsstyrelsens beslut.

Totalt fördelades 65 helårsstudieplatser till utbildnings-
programmen Executive Master in European studies och 
Game Design & Technology samt 25 helårsstudieplat-
ser till fristående kurser för fort- och vidareutbildning 
inom Sahlgrenska akademin.

Utvecklingsmedel och satsning på fristående  
kurser viktiga för fort- och vidareutbildning
Universitetet har för tredje året i rad beslutat att avsätta 
fem miljoner kronor av det balanserade kapitalet för en 
strategisk satsning på utveckling av lärosätets utbild-
ningar. Utvecklingsmedlen ska stimulera arbetet med 

Utbildning som förnyar
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att vidareutveckla kurser och program inom det befint-
liga utbildningsutbudet. 

Årets utlysning prioriterade två områden: utveckling 
och vidareutveckling av olika moment i utbildningen 
för att stärka studenternas arbetslivsanknytning samt 
kurser eller program som är särskilt viktiga för fort- 
och vidare utbildning, för att göra utbildningen mer 
 tillgänglig för en bredare studentpopulation. Totalt 
beviljades 22 ansökningar. 

Att erbjuda ett brett utbud av fristående kurser är 
 prioriterat utifrån universitetets vision. För att stärka 
kurser som anses vara viktiga för fort- och vidareutbild-
ning har tre miljoner kronor fördelats till fakulteterna. 
Denna satsning är särskilt viktig mot bakgrund av att 
andelen helårsstudieplatser på fristående kurser har 
minskat de senaste åren, men även för att värna om 
 universitetets breda utbildningsutbud. 

Integrationssatsningar
För att nyanlända och flyktingar ska finna en plats  
och inkluderas i samhället kan den utbildning som läro-
sätena erbjuder vara avgörande. De vinster som högre 
utbildning medför är inte något som bara kommer indi-
viden till gagn, utan även samhället i stort. Integrations-
satsningarna kan på detta sätt bidra till att motverka 
några av de stora samhällsutmaningar som exempelvis 
den stora bristen på lärare och sjukvårdspersonal. 

Göteborgs universitet har under 2016 bedrivit kom-
pletterande utbildningar för personer med avslutad 
utländsk utbildning. Det finns pågående kompletterande 
utbildningar för lärare, läkare, sjuksköterskor och tand-
läkare (se Kompletterande utbildningar för personer 
med utländsk examen). Därtill gav regeringen i uppdrag 
att anordna kompletterande utbildningar för apotekare, 
biomedicinska analytiker samt socionomer. Planeringen 
av de tre nya kompletteringsutbildningarna har startat 
inom universitetet under  hösten och kommer att fort-
sätta under våren 2017. Arbetet sker i samtliga fall i 
nära dialog med andra berörda lärosäten för att säker-
ställa att utbildningarna blir likvärdiga oavsett lärosäte. 
Vad gäller den kompletterande utbildningen för socio-
nomer har erfarenheter hämtats från liknande tidigare 
utbildningar och andra institutioners arbete. För utbild-
ningen av biomedicinska analytiker pågår  planering i 
form av budgetering, rekrytering av lärare samt diskus-
sion om förkunskapskrav och urvalskriterier. Under läs-
året 2017/2018 kommer utbildningen att erbjudas som 
ett kurspaket och arbete pågår med att inrätta kurs-

planer för ingående kurser. I arbetet med uppbyggnad 
av apotekarutbildningen har den ansvariga institutionen 
utsett en styrgrupp med ansvar för utbildningen sam-
tidigt som planering pågår i form av budgetering, 
rekrytering av koordinator samt diskussion om 
 förkunskapskrav och urvalskriterier.

Snabbspår för lärare
Göteborgs universitet är ett av de sex lärosäten som 
fått regeringens uppdrag att starta snabbspår för lärare 
och förskollärare. I november 2016 antogs de första 
30 studenterna med utländsk lärarutbildning till utbild-
ningen som dels ges på arabiska och dels på svenska. 
Utbildningen ger en djupare förståelse för hur det är att 
arbeta i svensk skola genom att föreläsningar varvas 
med  praktik. Parallellt med utbildningen bedrivs också 
 studier i yrkessvenska. 

Förberedande kurs i svenska för nyanlända
En stor andel av de flyktingar som tagit sig till Sverige 
under senare år har en akademisk utbildning, antingen 
påbörjad eller avslutad. Dessa personer har kapacitet att 
snabbt tillägna sig kunskaper och få behörighet i det 
svenska språket och därigenom förkorta vägen till högre 
utbildning och yrkesetablering. Under 2016 beslutade 
universitetet att starta en utbildning i svenska med hög 
studietakt för nyanlända. Under början av 2017 erbjuds 
därför 30 platser där studenterna kan tillägna sig fär-
digheter i det svenska språket med särskilt fokus på de 
kunskaper som behövs för högskolestudier. 

Projekt Jamiya
De insatser som initierats till följd av flyktingsituationen 
har främst innefattat aktiviteter i Sverige. Det finns också 
insatser som bedrivits i andra länder. Universi tetet har i 
ett unikt pilotprojekt tillsammans med frivilligorganisa-
tionen Jamiya anordnat kurser i Javaprogrammering för 
syriska flyktingar, som befinner sig i Jordaniens huvud-
stad Amman och i det stora jordanska flyktinglägret 
 Zaatari nära den syriska gränsen. Kursen har getts på 
distans, i kombination med föreläsningar på plats. 
För att genomföra kursen har akademiker i exil från 
Syrien varit behjälpliga. För de tolv studenterna i 
Amman respektive de tolv studenterna i Zaatari har 
kursen inne burit att studenter känt motivation till att 
söka vidare till högre studier på distans. Det hoppas 
anordnarna ska ge ringar på vattnet och inspirera fler 
att söka sig till högre studier via distansundervisning.
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Planering för ett ökat utbildningsutbud inom  
lärar- och förskollärarutbildningarna
I regleringsbrevet för universitet och högskolor 2016 
framgår att lärarutbildningen vid Göteborgs universitet 
ska öka antalet nybörjarplatser för förskollärarutbild-
ningen, kompletterande pedagogisk utbildning, grund-
lärarutbildningen F-3 samt speciallärar- och special-
pedagogutbildningen. 

I samband med den planerade utbyggnaden av lärar-
utbildningarna som inleddes 2014 tillsattes en styrgrupp. 
Styrgruppen skulle på uppdrag av rektor identifiera och 
samordna aktiviteter för att kunna hantera utbyggnaden 
i enlighet med tidigare beslut. Resultatet av arbetet har 
sammanfattats i en rapport som synliggör de utma-
ningar som finns i lärarutbildningen i ett läge av utbygg-
nad. Utifrån rapporten och förslag till åtgärder har en 
översyn av lärarprogrammens upplägg avseende exem-
pelvis studiegångar, kursers längd och antagningsfrek-
vens initierats under våren 2016.

Inför 2015 och 2016 ökades planeringstalen för 
berörda utbildningar i enlighet med planerad utbygg-
nad. Utbyggnaden genomfördes under året och fler 
programnybörjare har tillkommit jämfört med 2014 
(se antal programnybörjare i tabell 21, sidan 49). Sedan 
lärar utbildningsreformen LP11 infördes har antagningen 
 succesivt ökat till lärarprogrammen allt eftersom lärar-
utbildningsreformen LP01 fasats ut. Planeringstalen 
för programmen bygger på en bedömning av respektive 
programs förutsättningar i relation till samhällsbehov, 
söktryck, tillgång till platser inom verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) samt institutionernas kapacitet för att 
kunna genomföra utbildningarna med hög kvalitet. 

Inom förskollärarprogrammet har det funnits kapaci-
tetsproblem under 2016 vad gäller lärarresurser. För att 
fortsatt kunna bibehålla en bra utbildningsnivå och 
genomföra utbildningen med hög utbildningskvalitet, 
antogs inte lika många studenter som planerats. Utbild-
ningsplatserna omfördelades mellan de andra lärarpro-
grammen.

Att vägleda och informera studenterna är en strategisk 
och en löpande arbetsuppgift inom lärarutbildningarna, 
som både ska attrahera nya studenter och stödja genom-
strömning i utbildningen. Information om utbildnings-
utbudet presenteras på öppna webbplatser.

För att informera och attrahera potentiella studenter 
till lärarutbildningen har Göteborgs universitet tagit 
fram en kommunikationsstrategi. Strategin har legat till 

grund för kommunikationsarbetet inom lärarutbild-
ningen. Viktiga delar i strategin handlar om satsningar 
på sociala medier, filmproduktion, studentambassadörer, 
ny grafisk profil och målgruppsanpassade prioriteringar. 
Bland målgrupperna som prioriterats finns bland annat 
män, personer som vill yrkesväxla och personer med 
naturvetenskaplig ämnesbehörighet. Riktade rekryterings-
insatser för personer med utländsk lärarbehörighet har 
utvecklats under 2016. Öppet hus för potentiella stu-
denter till lärarutbildningarna har också genomförts 
en gång per termin. Universitetet har även deltagit i 
Utmaningsmässan i Angered för att göra direkta möten 
med potentiella studenter möjlig.

I kontaktvägar med potentiella studenter har arbete 
med att implementera en online-strategi inletts under 
2016. I enlighet med strategin prioriteras idag sociala 
medier i allt större utsträckning framför tryckta pro-
dukter och annonskampanjer. Även andra former som 
gör direkta möten mellan presumtiva och befintliga 
 studenter möjliga utvecklas löpande, varav student-
ambassadörer är en viktig del. 

Försöksverksamheter inom skolområdet
Sedan 2014 bedrivs två försöksverksamheter inom 
 skolområdet vid Göteborgs universitet, som en del i att 
utveckla lärarutbildningen, Brobyggaren och Övnings-
förskolor. 

Brobyggaren
Projektet Brobyggaren är ett samarbete mellan Göteborgs 
universitet och Göteborgs Stad. Genom en nyutvecklad, 
integrerad och forskningsbaserad lärarutbildning, där 
akademi och så kallade universitetsskolor arbetar i nära 
samverkan, möts den ökande efterfrågan på lärare i 
matematik, naturvetenskap och teknik.

Målet är att utbilda lärare som kan stödja elever i att 
utveckla en förmåga att förstå och använda kunskaper 
i matematik, naturvetenskap och teknik till att ställa 
frågor, dra  slutsatser och medverka i beslut rörande 
människans aktiviteter i samhället. 

Våren 2015 startade den ettåriga lärarutbildningen 
Kompletterande pedagogisk utbildning med alternativ 
studiegång på 90 högskolepoäng. Inspiration till utbild-
ningens utformning har hämtats från bland annat 
 Stanford University i USA och Oslo universitet, och 
bygger på att högskole- och verksamhetsförlagda delar 
är starkt integrerade. Medverkande universitetsskolor är 
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speciellt utvalda skolor med ett stort intresse för föränd-
ringsarbete, och där skolutveckling är en  tydlig del av 
skolans organisation. Under 2016 omfattade den kom-
pletterande pedagogiska utbildningen inom Brobyggaren 
totalt 49 helårsstudenter.

Genom projektet har samverkan mellan akademi, 
Göteborgs Stad och universitetsskolorna stärkts. En 
handledar utbildning som är särskilt anpassad för utbild-
ningen har utvecklats, där såväl lärare från skolorna som 
universitetslärare deltar. Brobyggaren har även utlyst 
och fördelat utvecklingsmedel till institutioner och sko-
lor, för att stötta praktiknära utvecklingsprojekt som 
genomförs i samarbete mellan skola och akademi.

Brobyggaren har under 2016 utvärderats av en inter-
nationell expertpanel, med representanter från Stanford 
University, Universitetet i Oslo och Stockholms univer-
sitet. Erfarenheterna från utvärderingen har varit goda, 
och legat till grund för en förändrad studiegång som 
implementeras 2017. 

Projektet löper 2014–2017, och processer har nu 
inletts för att permanenta utbildningen vid Göteborgs 
universitet 2018 samt sprida goda erfarenheter till övriga 
lärarprogram. Under hösten 2016 har Universitetskans-
lersämbetet på regeringens uppdrag inlett en utvärdering 
av utbildningen.

Övningsförskolor
Göteborgs universitet deltar sedan 2014 i det projekt 
som Utbildningsdepartementet initierat om försöks-
verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. 
Projektet inkluderar samtliga studenter som antas till 
förskollärarprogrammet, ordinarie studiegång. Varje 
student placeras inom ett så kallat övningsförskole-
område och genomför samtliga 30 högskolepoäng verk-
samhetsförlagd utbildning (VFU) på samma placering 
och med samma lokala lärarutbildare som handledare. 
Under 2016 omfattade försöksverksamheten 129 helårs-
studenter och 123 helårsprestationer. 

Försöksverksamheten ska höja kvaliteten i VFU:n 
genom särskilda krav på VFU-handledarna och en tätare 
samverkan mellan universitetet och de särskilt utvalda 
övningsförskoleområdena. VFU-nätverk skapas i varje 
övningsförskoleområde. I detta nätverk ingår utsedda 
handledare, så kallade lokala lärarutbildare (LLU), en 
VFU-kurslärare och en koordinator som  tillsammans 
utbildar alla studenter som är placerade i området. 

Framgångsfaktorer för god handledning är att lokala 
lärarutbildare blir särskilt utsedda, får tydliga villkor av 
sin förskolechef och genomgår handledarutbildning. En 
ytterligare framgångsfaktor är att nätverket samverkar 
före, under och efter varje kurs runt kursens innehåll 

Examenshögtid i aulan för studenter från förskollärarprogrammet, yrkeslärarprogrammet och ämneslärarprogrammet den 4 mars 2016.
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och handledning mot kursens lärandemål samt enskilt 
om varje students bedömning. Ytterligare en viktig 
 förutsättning är att studentens framsteg kan följas 
under hela utbildningen eftersom LLU och VFU-kurs-
lärare i normalfallet följer studenterna genom utbild-
ningens fyra VFU-kurser. Nätverksträff hålls i varje 
område mellan LLU, koordinator och VFU-kurslärare 
inför varje kursuppstart. På dessa träffar diskuteras 
aktuellt kursinnehåll, lärandemål, gemensam hand-
ledning för att stötta studenterna i att uppnå lärande-
målen samt underlag för bedömning gentemot lärande-
målen. Varje VFU-kurs avslutas med att LLU, 
VFU-kurslärare och koordinator gör en gemensam 
utvärdering.

 Ansvaret för att utvärdera försöksverksamheten med 
övningsförskolor på nationell nivå ligger hos Universi-
tetskanslersämbetet. Samverkansgruppen för övnings-
förskoleprojektet har dock beslutat att kontinuerligt 
utvärdera den försöksverksamhet som bedrivs vid 
 Göteborgs universitet. En första utvärdering och genom-
förd dialog med samtliga övningsförskoleområden visar 
att projektet har stärkt samverkan mellan universitetet 
och förskolor. Den stärkta samverkan tycks ha haft 
positiv påverkan på kvaliteten i utbildningen.

Vidareutbildning av obehöriga lärare
Ansökningarna till projektet för vidareutbildning av 
obehöriga lärare (VAL) har ökat jämfört med 2015. 
Inför vårterminen 2016 ansökte 105 studenter till 
 projektet och 101 antogs. Av dessa 101 var 38 antagna 
vid ett annat lärosäte, men läste ämnesstudierna 
vid Göteborgs universitet. Motsvarande tal för höst-
terminen var 186 sökande och 103 antagna. Av dessa 
var 25 antagna vid annat lärosäte. Huvuddelen av de 
som antagits vid ett annat lärosäte genomförde validering 
av reell kompetens inom ett praktiskt-estetiskt ämne vid 
Göteborgs universitet. 

Under 2016 avlade 37 studenter examen inom VAL-
projektet vid universitetet. Tio studenter antagna till 
VAL-projektet 2016 avbröt studierna. Svårig heten att 
kombinera studier och arbete är en sedan tidigare iden-
tifierad orsak till att VAL-studenter avbryter studierna.

Undervisningen bedrivs vid de institutioner vid 
 Göteborgs universitet som medverkar i den reguljära 

lärarutbildningen. Vid antagningen undersöks varje 
 students förkunskaper och kompletteringsbehov. Samtidigt 
upprättas en individuell studieplan för att en lärar-
examen ska kunna erhållas efter genomförda studier. 

Ett utbildningsråd för VAL, utländska lärares vidare-
utbildning (ULV) och Snabbspåret för nyanlända lärare 
och förskollärare har inrättats. Utbildningsrådet har 
bland annat till uppgift att arbeta med utveckling och 
samordning av utbildningarna samt att följa upp utbild-
ningarnas kvalitet. Rådet består av representanter för 
de institutioner och fakulteter som medverkar i utbild-
ningen och leds av en ordförande. 

Planering för ett ökat utbildningsutbud inom 
 barnmorske- och sjuksköterskeutbildningarna
Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor 
2016 ska barnmorske- och sjuksköterskeutbildningarna 
utökas (se utfall för respektive utbildning i tabell 21, 
sidan 49). För att klara utökningen har barnmorske-
utbildningen ställts om till två antagningar per år, med 
start från och med januari 2017. På grund av omställ-
ningen begränsades antagningen hösten 2016 för att 
garantera platser inom den verksamhetsförlagda utbild-
ningen (VFU) under övergången. Det råder fortsatt brist 
på platser och det är oklart om uppbyggnaden kommer 
att kunna genomföras fullt ut. 

Även sjuksköterskeutbildningen har ökat kraftigt och 
ska öka med ytterligare ett 40-tal platser. Antalet 
nybörjare 2016 ökade med tolv procent. I statistiken 
ingår både röntgensjuksköterskeprogrammet och sjuk-
sköterskeprogrammet eftersom båda är treåriga grund-
utbildningar. Antalet sökande med Göteborgs universi-
tet som första prioritet har minskat, en minskning som 
är generell för högre utbildning på grund av mindre 
ungdomskullar. 

Konkurrensen om lärare är stor eftersom utbildning-
arna byggs ut på flera orter i landet. Universitetet har 
kontinuerligt rekryterat fler lärare och planerar för 
ytterligare rekryteringar under 2017. Den kraftiga 
utbyggnaden av utbildningen i kombination med 
omstruktureringen av vården gör bristen på kvalifice-
rade VFU-platser märkbar. Universitetet konkurrerar 
även om handledare eftersom det pågår andra initiativ 
för att öka antalet utbildade sjuksköterskor, till exempel 

Utbildning som förnyar
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olika former av introduktionsutbildningar och snabbspår. 
Det råder stor brist i både slutenvård och kommunal 
vård på erfarna handledare som uppfyller de kvalifika-
tioner som eftersträvas enligt det regiongemensamma 
avtalet för VFU. 

Antalet nybörjare till specialistsjuksköterskeutbild-
ningarna minskade 2016, vilket delvis är en följd av att 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i juli meddelade att 
examensrätten för tre inriktningar drogs in. Därmed 
kunde inte de studenter som sökt dessa utbildningar 
antas. Universitetet kontaktade övriga högskolor som 
har samma inriktningar för att på så sätt hjälpa studen-
ter att erhålla en utbildningsplats. Omfördelningen till 
ökat antal platser på övriga inriktningar genomfördes i 
den mån det var möjligt utifrån tillgång på VFU-place-
ringar. Bland de inriktningar som startade under hösten 
kunde inte alla fylla platserna då det inte fanns tillräck-
ligt många sökande, alternativt att verksamheterna hade 
svårt att ge tjänstledighet för studier med kort  varsel. 
Det gäller till exempel inriktningen mot barn och unga 
där det råder en stor brist på specialistsjuksköterskor. 
Universitetet har lämnat in en ansökan om att få till-
baka examensrätten och UKÄ kommer att göra sin 
granskning under våren 2017. Det leder till att även om 
examensrätten återfås hinner ingen antagning göras till 
hösten 2017. Uppdraget kommer därför inte kunna 
 uppfyllas.

Uppdragsutbildning
Som en del av det uttalade samhällsansvaret anordnar 
Göteborgs universitet uppdragsutbildning inom en 
rad olika områden. Uppdragsutbildning är ett sätt att 
bidra till och stärka individers möjligheter till livs-
långt lärande genom fort- och vidareutbildning samti-
digt som det är en berikande del av en komplett aka-
demisk miljö med samspel mellan utbildning, 
forskning och samverkan. 

Universitetet erbjuder uppdragsutbildning till ett fler-
tal olika arbetsgivare, både regionalt och nationellt. 
Exempel på viktiga uppdragsgivare är Göteborgs Stad, 
Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och 
Landsting, Skolverket, Arbetsförmedlingen och Social-
styrelsen. Som framgår av diagram 3 står statliga myn-
digheter tillsammans med kommuner och landsting för 

drygt 70 procent av omsättningen av universitetets upp-
dragsutbildning. Uppdragsutbildningen har under 2016 
gett 74 miljoner i intäkter, vilket är en minskning med 
fyra procent jämfört med 2015.

Det totala antalet helårsstudenter inom uppdragsut-
bildning 2016 uppgick till 743, vilket är en ökning med 
61 helårsstudenter jämfört med 2015. Antalet individer 
minskade däremot med nästan 300 jämfört med året 
innan. Även om andelen kvinnor minskar från 77 till 73 
procent 2016, utgör de fortfarande mer än två tredjedelar 
av det totala antalet individer som deltagit i universite-
tets uppdragsutbildning (3 333 av 4 539). Likt föregå-
ende år finns den största andelen helårsstudenter inom 
det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet följt av 
undervisningsområdet och konstområdet.

Ett exempel på samhällsvetenskaplig uppdragsutbild-
ning finns vid Förvaltningshögskolan och vänder sig till 
politiker och tjänstemän inom kommuner, regioner, 
myndigheter och offentligt ägda bolag. En av utbild-
ningarna är Tillsyn i teori och praktik som riktar sig 
till myndigheter och enheter med gransknings- och 
 tillsynsuppdrag. Kursen är unik i Sverige och har dess-
utom rönt stor uppmärksamhet i övriga Norden. Det är 
en forskningsbaserad och praktiknära utbildning som 
utvecklar och stärker kursdeltagarnas professionella 
roll som tillsynare samtidigt som den problematiserar 
och sätter in tillsynsuppdraget i ett större samhälls-
politiskt sammanhang. 

Övrigt, 12%

Kommuner och 
landsting, 18%

Diagram 3. Uppdragsutbildning 
(fördelning av intäkter mellan uppdragsgivare)

Statliga myndigheter, 55%

Svenska företag 
och affärsverk, 15%
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Diagram 4. Antal förstahandssökande till program 
per nivå  (andel kvinnor/män i procent)
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Söktryck
Söktrycket till Göteborgs universitets utbildningar 
beskrivs med hjälp av antal sökande i anslutning till 
sista ordinarie anmälningsdag och fokuserar på första-
handssökande1 till program. Universitetet använder det 
nationella antagningssystemet NyA med flera olika 
antagningsomgångar under året. Vilken omgång som 
används beror framförallt på vilken målgrupp utbild-
ningen vänder sig till och hur antagningsprocessen är 
utformad. Det kan handla om att nå ut till sökande 
nationellt och internationellt, eller att antagningsom-
gången anpassas till en process som grundas på antag-
ningsprov, vilket den gör till Göteborgs universitets 
konstnärliga utbildningar.

Det övergripande söktrycket till Göteborgs universi-
tets utbildningsprogram är fortsatt högt men minskar 
något genom att förstahandssökande till program på 
grundläggande nivå minskar med tio procent, från 
26 000 sökande 2015 till 23 400 sökande 2016 (se dia-
gram 4). Nedgången i antal förstahandssökande till pro-
gram på grundläggande nivå finns i samtliga antag-
ningsomgångar och kan kopplas till nationellt minskade 
årskullar i åldersgruppen 19–25 år, samt ett arbets-
marknadsläge som för unga innebär att det finns större 
möjligheter till arbete än tidigare år. 

Flest förstahandssökande till program på grundnivå 
har juristprogrammet, socionomprogrammet och läkar-
programmet. Ett annat program med högt söktryck är 
Software Engineering and Management, Bachelor´s 
Programme som vänder sig till internationella studenter 
och är det enda programmet på grundnivå som ges på 
engelska. 

Till utbildningsprogram på den avancerade nivån 
ökar antalet förstahandssökande till Göteborgs univer-
sitet med 30 procent från 6 800 sökande 2015 till 8 900 
sökande 2016. Framförallt är det internationella första-
handssökande som ökar, men även nationella första-
handssökande ökar. På grund av behörighetskrav 

Morten Grötli, professor i kemi vid Naturvetenskapliga fakulteten, ritar och förklarar.

1.  Förstahandssökande avser alla sökande till program med prio 1  
och som sökt i tid. Både behöriga och obehöriga sökande ingår.
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påverkas söktrycket på den avancerade nivån inte av 
demografiska förändringar i lika stor utsträckning som 
söktryck på den grundläggande nivån. Att söktrycket 
ökar visar snarare på en ökad kunskap internationellt 
om möjligheterna att bedriva studier i Sverige samt ett 
ökat intresse för studier på avancerad nivå.

Flest förstahandssökande till program på avancerad 
nivå som vänder sig till internationella sökande har 
Master Programme in Strategic Human Resource 
Management and Labour Relations, medan special-
pedagogprogrammet har flest förstahandssökande av 
de program som vänder sig till nationella sökande.

Göteborgs universitets utbildningsutbud omfattar 
många stora program som traditionellt lockar kvinnor. 
Det återspeglas i statistiken där fördelningen bland 
kvinnliga och manliga sökande är stabil med 65 procent 
kvinnor och 35 procent män. Per utbildningsnivå varie-
rar fördelningen mellan kvinnor och män något mellan 
åren med mindre  förändringar inom spannen 60–67 
procent kvinnor och 33–40 procent män. För 2016 ökar 
antalet män på avancerad nivå bland internationella 
sökande.

Åldersfördelningen bland de sökande till utbildningar 
på grundnivå är densamma som 2015. Inom avancerad 
nivå har äldre sökande ökat något jämfört med före-
gående år. Söktrycket fördelar sig enligt följande:
• 24 år eller yngre – drygt 60 procent av sökande 

på grundnivå och knappt 20 procent av sökande  
på  avancerad nivå

• 25 till 34 år – knappt 30 procent av sökande  
på grundnivå och knappt 50 procent av sökande  
på avancerad nivå

• 35 år eller äldre – 10 procent av sökande på 
 grundnivå och drygt 30 procent av sökande  
på avancerad nivå

Antal utfärdade examina
Göteborgs universitet utfärdade 5 981 examina 2016, 
vilket är en minskning om 948 stycken, motsvarande 14 
procent, jämfört med 2015 (se tabell 17).

Den största minskningen står kandidat- och magister-
examen för, vilket delvis kan förklaras av att examens-
bevis enligt äldre regler fasades ut och upphörde 2015. 
Av den totala minskningen av antalet kandidatexamina, 
motsvarande 572 examina, var 335 utfärdade enligt äldre 
regler. En minskning gäller även för det totala antalet 
magisterexamina. Bortsett från minskningen på grund av 
utfasningen av examen enligt äldre regler, minskar både 
kandidat- och magisterexamina 2016. Trenden med färre 
antal magisterexamina kommer troligtvis att fortsätta då 
studenterna i högre grad läser kandidat- och masterpro-
gram. Att antalet kandidatexamina gått ner förklaras av 
att studenterna ibland väntar med att ta ut sin examen 
tills de är färdiga med sin masterutbildning, och då 
ansöker om båda examina samtidigt. 

Antalet masterexamina fortsätter att öka under 2016. 
Det är framför allt ekonomie masterexamen vid Handels-
högskolan som ökat.

Det totala antalet utfärdade yrkesexamina är i princip 
detsamma som föregående år. Den yrkesexamen som 
fortfarande minskat något är lärarexamen, vilket beror 
på att universitetet har lärarutbildningar från två lärar-
utbildningsreformer som går omlott. Antalet utfärdade 
lärarexamina har minskat från 798 år 2015 till 764 år 
2016. 2001 års lärarutbildning är under utfasning, och 
den nya lärarutbildningen som startade 2011 är på väg 
uppåt i antal utfärdade examina. Ämneslärare med 
inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 och 
mot gymnasieskolan har inte hunnit bli klara i så stor 
utsträckning ännu, men fler kommer att utfärdas under 
kommande år.

Tabell 17. Antal examina

2016 2015 2014

Totalt

Andel 
 kvinnor/män 

i % Totalt

Andel 
 kvinnor/män 

i % Totalt

Andel 
 kvinnor/män 

i %

Högskoleexamen 17 65/35 72 64/36 55 56/44

Kandidatexamen 2 124 64/36 2 696 64/36 2 556 62/38

Magisterexamen 353 79/21 680 68/32 570 69/31

Masterexamen 942 60/40 902 62/38 731 62/38

Yrkesexamen 2 545 78/22 2 579 76/24 2 806 78/22

Totalt 5 981 70/30 6 929 69/31 6 718 69/31

Avläsning av uppgifterna görs varje år för att inkludera eventuella examina som rapporterats in i efterhand.
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Kvalitetsdriven utbildning
Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling  
av utbildningen
Universitetets arbete med kvalitetssäkring och kvalitets-
utveckling av utbildningen har resulterat i en policy och 
två tillhörande handböcker, Verktyg för inventering och 
utveckling av utbildningskvalitet samt Vägledning för 
utbildnings utvärdering med extern bedömning.

Policyn slår bland annat fast förutsättningar och 
 kriterier för fakulteternas löpande kvalitetsarbete vad 
gäller utbildningen samt att all utbildning vart sjätte år 
ska genomgå utvärdering med externa bedömare. Tio 
pilotprojekt har initierats för att prova den modell som 
beskrivs i policyn och vägledningen. Pilotprojekten 
avslutas och analyseras under våren 2017.

Utöver vad som anges i policyn, gav rektor under 
våren samtliga fakultetsstyrelser i uppdrag att inventera 
utvecklingsbehov i förhållande till de kvalitetskriterier 
som anges i policyn. 

Benchmarking, audits och ackreditering
Sedan ett tiotal år är benchmarking och så kallade 
audits två av universitetets mest utvecklade verktyg i det 
kontinuerliga kvalitetsarbetet. Fakultetsaudits är den 
form som innebär kollegial granskning av fakulteternas 
kvalitetsarbete. I juni 2016 genomfördes en ettårsupp-
följning av 2015 års fakultetsaudit vid Humanistiska 
fakulteten. Uppföljningen visade på åtgärder och effek-
ter som ett resultat av auditrapporten. Under året har 
den andra cykeln av fakultetsaudits avslutats och rap-
porter har publicerats för IT-fakulteten och Handels-
högskolan.

Handelshögskolan har fått sin tredje ackreditering, 
AACSB, och är därmed den enda handelshögskola i 
 Sverige som är Triple Crown-ackrediterad. Ackredite-
ringen kan ses som ett bevis på att Handelshögskolan har 
tydliga processer för sitt kontinuerliga kvalitetsarbete.

Universitetskanslersämbetets utvärderingar
Den nationella utvecklingen av kvalitetssäkring och 
utvärdering av utbildning har följts och diskuterats i 
olika interna och nationella fora, inte minst när det 
 gäller Universitetskanslersämbetets (UKÄ) vidare arbete 
med att skapa ett sammanhållet system. I december 
lämnade universitetet in sin självvärderingsrapport 
 gällande pilotutvärdering av grundlärarutbildningen, 
årskurs 4–6 till UKÄ.

Kvalitetseffekter som följd av höjd ersättning  
till hum-/samområdet
Statens höjda prislapp har vid samtliga berörda fakulte-
ter lett till en tydlig kvalitetsförstärkning.

Exempelvis har medlen vid Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten inneburit att vissa kurser getts utökad lärar-
ledd undervisning. Dessutom har tilldelningen av anta-
let timmar för kursledning och samordning till viss del 
utökats.

Den förstärkta tilldelningen har för lärarutbildningen 
inneburit att universitetslärare besöker studenterna i 
samband med samtliga kurser inom den verksamhets-
förlagda utbildningen (VFU). En förstärkning har även 
gjorts för kurser inom det utbildningsvetenskapliga 
området.

Vid Humanistiska fakulteten har den lärarledda 
undervisningen utökats. Fler handledningstimmar har 
kunnat ges och antalet arbetsmoment per lärare har 
minskat. Mer tid har lagts på återkoppling till och upp-
följning av studenter, vilket påverkat genomströmningen 
positivt. Förstärkningen har också gjort att interna 
medel för pedagogiska utvecklingsprojekt har kunnat 
utlysas. 

Den förstärkta prislappen har vid Handelshögskolan 
möjliggjort utökade kursbudgetar och andra kvalitets-
höjande insatser. Framförallt har medlen använts för att 
öka antalet lärarledda timmar, utöka antalet övnings-
tillfällen och räknestugor, förstärka handledning kopp-
lad till uppsatser samt kunna genomföra fler seminarier 
i mindre studentgrupper. 

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har medlen 
använts för flera olika satsningar. Här kan nämnas 
ökning av undervisningstimmar, bibehållen lärartäthet 
och storlek på undervisningsgrupper, revidering av 
utbildningsutbudet samt utveckling av pedagogiska 
 former såsom blended learning.

Universitetsgemensamt ansvar för lärarutbildningen
Den 1 juli 2016 infördes en ny organisation för lärar-
utbildningen vid Göteborgs universitet. Genom beslut 
i universitetsstyrelsen inrättades Samordningsnämnden 
för lärarutbildning (SOL) och Lärarutbildningens sam-
verkansråd. Styrelsen utsåg också programansvariga 
fakulteter för de olika lärarprogrammen. 

Den nya organisationen bygger vidare på traditionen 
att betrakta lärarutbildningen som hela universitetets 
angelägenhet. Framförallt kännetecknas organisationen 
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att det universitetsgemensamma organets roll ren odlas 
till att samordna lärarutbildning över fakultetsgränserna 
och mellan programmen samtidigt som det kollegiala 
inflytandet över och ansvaret för de olika programmen 
stärks. 

Målen för den nya organisationen är att integrera 
lärarutbildningen i den ordinarie strukturen för högre 
utbildning och att stärka verksamhetens möjligheter 
till inflytande över lärarutbildningens utveckling. Att 
stärka utbildningens kvalitet och i förlängningen 
 läraryrkets status och attraktionskraft är överordnade 
 målsättningar. 

Att verksamhetens, och därigenom studenternas, möj-
ligheter till inflytande stärks tar sig flera uttryck. Till 
exempel får fakulteterna samma ansvar för lärarutbild-
ningen som för andra utbildningar när det gäller att 
integrera utbildningen i kompletta akademiska miljöer 
och att systematiskt följa upp och säkra kvaliteten. Pro-
gramråden, som består av företrädare för institutioner 
som medverkar i programmen, får ett uttalat ansvar för 
att bereda förslag till förändringar av utbildningarnas 
uppläggning och innehåll. 

I SOL ingår en ledamot från varje fakultet och före-
trädare för studenterna. Nämndens överordnade upp-
drag är att arbeta med strategisk utveckling och sam-
ordning av lärarutbildningen liksom övergripande 
kvalitetssäkring. I Lärarutbildningens samverkansråd 

ingår ledamöter från Göteborgs universitet, Göteborgs 
Stad och Göteborgsregionens kommunal förbund samt 
företrädare för studenterna. Samverkansrådet är ett 
forum för strategiska diskussioner mellan akademin och 
skolväsendet, och är rådgivande till SOL och till besluts-
fattande organ hos skolhuvudmännen. 

Studentinflytande
Studentmedverkan och studentinflytande är centrala 
delar i utvecklingen av universitetets verksamhet. Fyra 
studentsammanslutningar har ansökt om och fått för-
nyad ställning som studentkår under tre år: Sahlgrenska 
akademins studentkår, Göta studentkår, Konstkåren 
och Handelshögskolan i Göteborgs studentkår. Tre av 
kårerna samarbetar fortsatt i det centrala samarbets-
organet Göteborgs universitets studentkårer (GUS).

Studenterna har varit representerade i alla universi-
tetsgemensamma organ. En årlig gemensam process 
inför val av studentrepresentanter ger bra förutsätt-
ningar för god studentrepresentation. Universitetet 
erbjuder representation i alla beredande och beslutande 
organ, men även i arbetsgrupper och andra besluts-
möten. Studentrepresentationen har fungerat bra och 
studenterna har varit aktiva i utvecklingsarbetet. 
Många institutioner arbetar kontinuerligt med att 
stärka studentinflytandet i utbildningen som en del 
av det systematiska kvalitets arbetet. 

Ben Gao är utbytesstudent från Kina och läser en master i business design på HDK, Högskolan för design och konsthantverk. Sara Morshedi läser 
 kandidatprogram vid institutionen för Globala studier. 
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Efter avskaffandet av kårobligatoriet noteras en tydlig 
trend med allt färre studentkårsaktiva. Det innebär att 
studentkårerna i vissa fall har svårt att tillsätta de 
 poster som erbjuds. Utvecklingen kräver samarbete 
och gemensamma aktiviteter mellan universitetet och 
 studentkårerna. För att stärka och säkerställa likvärdiga 
förutsättningar för studentrepresentanter genomför 
exempelvis Samhällsvetenskapliga fakulteten tillsammans 
med Göta studentkår en sammanställning av student-
representationen. Institutionen för pedagogik och special-
pedagogik för samtal med Göta studentkår för att vidare-
utveckla och öka studenternas medverkan i forum för 
utbildningsfrågor.

Studenternas arbetsmiljö är central för utbildningens 
kvalitetsutveckling. Studenterna är representerade i de 
lokala arbetsmiljökommittéerna och flera institutioner 
gör arbetsmiljöinsatser, baserade på behov tillsammans 
med Akademihälsan. Sahlgrenska akademin har gjort 
en samlad undersökning vad gäller upplevd stress, 
 studiesituation och hälsa bland studenterna. Arbetet 
med ett arbetsmiljöavtal för studenter är påbörjat och 
förväntas färdig ställas under kommande år. 

Pedagogisk utveckling
Pedagogisk excellens
Våren 2016 öppnade den andra ansökningsomgången 
för titeln excellent lärare. Den hade föregåtts av en 
omfattande erfarenhetsavstämning och genomgång av 
bedömningskriterier och anvisningar från 2015 års 
antagningsprocess. Det konstaterades att kravnivån  
är mycket hög för antagning till excellent lärare vid 
Göteborgs universitet, men att det är önskvärt och att 
nivån bibehålles. Efter en justering av anvisningarna 
genomfördes den andra antagningsomgången  vilken 
avslutades under hösten. Hittills har totalt 15 lärare 
antagits med titeln excellent lärare, varav sju under 
2016. Göteborgs universitet har tagit initiativ till  
en studie som ska belysa det nationella läget med 
 pedagogiska meriteringsmodeller. Arbetet genomförs 
i samarbete med Umeå universitet och resultatet 
 rapporteras i  början av 2017. 

Arbetet med att implementera universitetets pedago-
giska idéprogram, som har sin grund i policyn för peda-
gogisk utveckling, pågår med stödjande insatser inom 
ramen för nätverket för institutionernas utbildnings-
ansvariga. 

Pedagogisk akademi
Under 2015 fattades beslut om det pedagogiska utveck-
lingsarbetets mål och inriktning i universitetets policy 
för pedagogisk utveckling. Policyn är ett grundläggande 
styrdokument för den pedagogiska akademins verk-
samhet. Under våren beslutades om organiseringen av 
Göteborgs universitets pedagogiska akademi som är ett 
fakultetsöverskridande nätverk för pedagogisk utveck-
ling. Nätverket är till för alla anställda och drivet av 
initiativ från fakulteter, institutioner och excellenta 
lärare. Verksamheten inom den pedagogiska akademin 
ska bland annat lyfta fram och synliggöra goda hög-
skolepedagogiska exempel. Fakultetsnivån beslutar om 
vilka aktiviteter som är angelägna och ska prioriteras 
inom ramen för nätverket. Den pedagogiska akademin 
organiseras så att de excellenta lärarna kan bidra till 
kollektiv nytta, såväl universitetsgemensamt som insti-
tutionsöverskridande inom respektive fakultetsområde. 
Verksamheten följs upp årligen.

Blended learning
Universitetet som lärmiljö ska erbjuda möjligheter att 
använda digitala pedagogiska resurser för studenters 
lärande och för lärare vid planering och genomförande 
av undervisning. Dagens lärmiljö innefattar undervis-
ning med digitala resurser och nätstöd, både på campus 
och på distans. Universitetets strategiska satsning på 
infrastruktur för nätburen undervisning och blended 
learning (INU) är ett sätt att erbjuda resurserna univer-
sitetsgemensamt. Genom att bygga en gemensam infra-
struktur ökar nyttan när flertalet institutioner kan 
använda sig av de digitala undervisningsnära systemen 
och resurserna. Långsiktigt förväntas den strategiska 
satsningen leda till utvecklande arbets- och lärmiljöer, 
ökad tillgänglighet till nya pedagogiska verktyg samt 



39GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016

bidra till att uppnå universitetets målsättning med håll-
bar utveckling. Exempel på tjänster och resurser som 
börjat erbjudas under året är en universitetsgemensam 
videoportal (GU Play), sju stora undervisningssalar med 
möjlighet till inspelning, streaming och spegling, bok-
ningsbara mobila utrustningar för inspelning i lektions-
salar samt en universitetsgemensam tentasal med drygt 
100 platser för genomförande av digital salstentamen. 
Lärare och administrativ personal erbjuds stöd för att 
lära sig hantera de nya resurserna. Under hösten har 
förberedelser inletts inför en kommande upphandling av 
en ny lärplattform för Göteborgs universitet och beslut 
har fattats om ytterligare 300 platser för digital sals-
tentamen. 

Tydligare förutsättningar för studier och examination
För att spegla den pedagogiska utvecklingen har styr-
dokument uppdaterats. Regler för examination på 
grundnivå och avancerad nivå innehåller tydliga och 
utförliga regler och rutiner för examination, samt för-
tydligade beslutsgångar och ansvarsförhållanden. Det 
ger också rätt  förutsättningar för digital examination.

Samtidigt och samordnat reviderades de lokala studie-
reglerna. Revideringen var planerad redan när reglerna 
tillkom 2013 och behövdes också för att harmoniseras 
med de nya reglerna för examination. De lokala studie-
reglerna ersattes av Regler för studier på grundnivå och 
avancerad nivå. Handläggningsordningen för hantering 
av studenternas anmälan om avvikelser från reglerna 
arbetades också om och förtydligades för att anpassas 
till de nya styrdokumenten. Den fastställer att alla insti-
tutioner och fakulteter ska ha tydliga ordningar för 
handläggning av inkomna klagomål och hur ompröv-
ning sker. 

De nya styrdokumenten, som träder ikraft i början av 
2017, har fått ett brett stöd från verksamheten. Samti-
digt som regelsamlingen om examination togs fram 
efter frågades en handbok som stöd för medarbetare som 
hanterar examinationsrelaterade frågor. En webbaserad 
handbok har arbetats fram och publiceras i februari 
2017. 

Breddad rekrytering
Universitetet fattade under hösten beslut om en policy 
och en handlingsplan för breddad rekrytering och bred-
dat deltagande. Policyn fastställer att Göteborgs univer-
sitet ska vara ett öppet, tillgängligt och inkluderande 
universitet. Genom systematiskt och långsiktigt arbete 
inom processerna rekrytering, antagning och inklude-
rande studier, ska universitetet öka andelen studenter 
från underrepresenterade grupper. Universitetet ska 
även ge alla studenter möjlighet att ha likvärdiga förut-
sättningar för att kunna bedriva och slutföra studierna, 
bland annat genom universitetsövergripande språkhand-
ledning och pedagogiskt stöd för studenter med 
funktions ned sättning. 

Totalt hade universitetet 775 kända studenter med 
olika funktionsnedsättningar under 2016. Av dem som 
var i behov av särskilt stöd var 73 procent kvinnor. Sär-
skild examination har kunnat användas. En större andel 
digitala tentamina och hemtentamina har medfört att 
färre studenter behövt anpassade examina. En utredning 
som genomförts av Göteborgs universitets studentkårer 
(GUS) visar att studenter med funktionsnedsättning ofta 
lägger ner mer tid på studier än andra studenter. En 
 mentorsverksamhet startades och 43 studenter med funk-
tionsnedsättning fick 2016 mentorstöd av en medstudent. 

Universitetet har fortsatt att erbjuda och utveckla  
fristående kurser, som en viktig resurs för livslångt 
lärande. Andelen helårsstudenter som är 35 år och äldre 
ökar inom de fristående kurserna och utgör drygt 25 pro-
cent. Motsvarande andel för programutbildningar är 
elva procent. Med anledning av flyktingsituationen har 
 särskilda informations- och vägledningsinsatser för 
nyanlända inom Etableringsreformen genomförts fyra 
gånger 2016 (se Insatser för flyktingsituationen i avsnit-
tet Hållbar utveckling). För att förstärka arbetet inom 
området har universitetet även satsat på kompetens-
utveckling av studievägledare med fokus på breddad 
rekrytering och delaktighet. Vidare har en projektledare 
anställts på halvtid för att arbeta specifikt med att kart-
lägga metoder och utveckla former för validering och 
bedömning av reell kompetens (se Bedömning av reell 
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kompetens). Möjligheterna att vid antagning tillämpa 
alternativt urval och prövning av reell kompetens, samt 
att erbjuda adekvat stöd och vägledning före, under och 
efter utbildningen är viktiga verktyg i arbetet. 

För att väcka intresse för och inspirera till högskole-
studier har fakulteterna och institutionerna utarbetat 
modeller för bland annat uppsökande verksamhet, sam-
verkan med utvalda skolor och ideella organisationer, 
läxhjälp och mentorprogram. Handelshögskolans 
ambassadörer gästade Sandeklevsskolan i Bergsjön 
och vårterminen avslutades med studiebesök på ett av 
fakultetens partnerföretag. 

Naturvetenskapliga fakulteten satsade på långsiktig 
aktivitet genom Upptäckarklubben som vänder sig till 
elever i årskurs 4–5 för att inspirera med naturveten-
skap. Sahlgrenska akademin och institutionen för litte-
ratur, idéhistoria och religion arrangerade inspirations-
dagar för nyanlända ungdomar som läser förberedande 

år vid Angereds gymnasium. Högskolan för scen och 
musik och Akademin Valand fortsatte sitt samarbete 
med  Angereds folkhögskola kring högskoleförberedande 
 kurser. Institutionen för socialt arbete har fältförlagda 
kurser där en av klasserna under termin 1–3 är placerad 
i Hammarkullen eller Biskopsgården. För att kunna 
stärka arbetet med att motverka sned rekrytering till 
utbildningar har Konstnärliga fakulteten under hösten 
analyserat de sökandes bakgrund och psykologiska 
institutionen har påbörjat ett arbete med att aktivt kart-
lägga den egna studentpopulationen. 

För att skapa förutsättningar för breddad rekrytering 
har flera institutioner arbetat med översyn och revide-
ring av antagningskrav och urvalsmodeller. IT-fakulte-
ten har infört en bred ingång till en ny masterutbildning 
för att kunna rekrytera från områden med stor repre-
sentation av kvinnor. Platsgaranti infördes 2016 på 
yrkeslärarprogrammet. 

Studenter vid tandläkarprogrammet lär sig hjärt- lungräddning under sin utbildning.
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Tabell 18. Andel kvinnor och män i utbildning på grundnivå och avancerad nivå (i procent per fakultet)

2016 2015 2014

Fakultet/motsvarande Kvinnor i % Män i % Kvinnor i % Män i % Kvinnor i % Män i %

Humanistiska fakulteten 64 36 64 36 64 36

Samhällsvetenskapliga fakulteten 72 28 72 28 71 29

Handelshögskolan 51 49 50 50 51 49

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 74 26 74 26 75 25

Sahlgrenska akademin 76 24 76 24 77 23

Naturvetenskapliga fakulteten 53 47 54 46 55 45

Konstnärliga fakulteten 70 30 70 30 70 30

IT-fakulteten 37 63 36 64 38 62

Lärarutbildningsnämnden 86 14 81 19 80 20

Totalt för universitetet 66 34 66 34 66 34

För att uppnå målet med breddat deltagande har insti-
tutioner främst fokuserat på utveckling av inkluderande 
undervisningsformer och lärmiljöer, kompetensutveck-
lingsinsatser, mottagande och introduktion av nya 
 studenter samt stödåtgärder under hela utbildningen. 
Vid Humanistiska fakulteten bedriver flera institutioner 
mentorsverksamhet för nya studenter. Inom lärarpro-
grammen har språkhandledningen integrerats i  kurserna 
för att göra dem mer tillgängliga för studenterna. Stats-
vetenskapliga institutionen har genomfört en kompe-
tensutvecklingsinsats om hur universitetet bäst stöder 
studenter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Jämställdhet och likabehandling
Universitetet arbetar för en inspirerande arbetsmiljö där 
alla medarbetare och studenter får möjlighet att växa 
och utvecklas, oavsett kön, etnicitet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck. Policyn för jämställdhet och likabehandling 
konkretiseras och preciseras i de handlingsplaner och 
åtgärder som årligen upprättas och genomförs inom uni-
versitetet. Handlingsplanerna ger en systematik i arbetet 
och åtgärderna utgår från de målsättningar som finns i 
Vision 2020.

En viktig del i arbetet är att ta tillvara och sprida 
erfarenheter och initiativ inom universitetet. Utbild-
ningar, seminarier och workshopar har genomförts för 
att öka medarbetares och studenters kompetens inom 
jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet och norm-
kritik. Jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv är 
en del i introduktionsutbildning för nya studenter och 
förekommer löpande i många utbildningar. Information 

om rättigheter och hur diskriminering eller trakasserier 
anmäls lämnas tidigt i utbildningen. Flera institutioner 
har kursutvärderingar som innehåller frågor om trakas-
serier och diskriminering för att främja ett aktivt 
arbete. För att synliggöra HBTQ-personers livsvillkor 
och motverka diskriminering medverkar universitetet 
sedan flera år i Göteborgs Pride-festival, West Pride. 

Andelen manliga studenter är, likt tidigare år, 34 pro-
cent (se tabell 18). Det går inte att urskilja några större 
variationer mellan fakulteterna, med undantag för 
Lärarutbildningsnämnden där andelen manliga studen-
ter har minskat med fem procentenheter. En orsak till 
universitetets låga andel män är de könsbundna utbild-
ningsvalen, avsaknaden av teknisk fakultet samt relativt 
få studenter vid IT-fakulteten. Den ojämna könsfördel-
ningen i utbildningarna motsvarar fördelningen i riket i 
stort.

Könsbundna utbildningsval är en utmaning inom flera 
ämnesområden och programutbildningar och problema-
tiken är föremål för åtgärder vid olika delar av verksam-
heten. Vid institutionen för pedagogik, kommunikation 
och lärande har en genomlysning initierats av hur genus, 
likabehandling och jämställdhet behandlas i utbildning-
arnas kurser. Som pilotinstitution inom universitetets 
jämställdhetsintegreringsarbete har institutionen påbör-
jat projektarbete om kön, utbildningsval och framtida 
yrkespraktik inom förskollärarprogrammet respektive 
grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fri-
tidshem. Inom ramen för jämställdhetsintegreringsarbe-
tet är utbildningarnas innehåll ett prioriterat område. 
Flertalet institutioner har därför påbörjat ett arbete med 
att granska kursplaner och kurslitteratur för att stärka 
genus- och jämställdhetsperspektiv. 
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Internationell profil 
De flesta av universitetets institutioner arbetar kontinu-
erligt med att skapa globalt engagemang med möjlig-
heter till utlandsstudier inom utbildningen. Genom 
samspelet mellan inbjudna gästprofessorer och förelä-
sare, samt i integrationen med inresande utbytesstuden-
ter och freemovers, ges även goda förutsättningar för 
internationalisering på hemmaplan. IT-fakulteten har 
beslutat att inrätta två nya internationella program på 
masternivå och har gjort en genomlysning av befintliga 
program som resulterat i ett omarbetat program helt 
på engelska. Även institutionen för globala studier har 
utvecklat nya kurser på engelska och Konstnärliga 
fakulteten har tagit bort det grundläggande behörig-
hetskravet på svenska för att öppna kandidatprogram-
met i musik med klassisk inriktning för internationella 
studenter. Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
utvecklas också utbudet av kurser på engelska och en 
internationell online-kurs har startat. 

För att möta en ökad efterfrågan från universitetets 
partners av så kallad Short term mobility, har ett arbete 
med att se över möjligheterna för inkommande utbytes-
studenter att göra utbyten som är kortare än en termin 
inletts. 

Under hösten deltog Göteborgs universitet i enkät-
undersökningen International Student Barometer 
(ISB), som riktar sig till samtliga internationella 
 studenter vid universitetet, oavsett om de är utbytes-
studenter, free movers eller doktorander. Enkäten 
täckte in en rad områden, exempelvis hur de interna-
tionella studenterna uppfattade ansökningsprocessen, 
mottagandet vid lärosätet, bostadssituationen och stu-
dierna. Årligen deltar cirka 150 europeiska lärosäten 
i undersökningen. Resultaten visade bland annat att 
 studenterna var mycket nöjda med Welcome services 
vid Göteborgs universitet.

Studentmobilitet via utbytesavtal 
Flera av fakulteterna har gått igenom sina avtal och 
avslutat outnyttjade avtal, men även inlett nya samarbe-
ten. Universitetet hade totalt 1 161 verksamma avtal 
jämfört med 1 130 avtal föregående år. Av dem var 688 
avtal inom Erasmus+ programmet, varav 32 var teck-
nade med universitet i länder utanför EU/EES. Universi-
tetet sökte även 2016 medel för utomeuropeisk Erasmus-
mobilitet. Fem av tio sökta projekt beviljades medel för 
perioden 2016–2018. Utöver Erasmusprogrammets 
utbytesmöjligheter hade universitetet också 220 bilate-
rala avtal, varav 212 med länder utanför EU/EES. 
 Därutöver fanns 27 avtal inom Nordlys, 216 inom 
Nordplus och 10 Linnaeus-Palmeavtal. 

Under 2016 tog Göteborgs universitet emot 1 121 inre-
sande utbytesstudenter vilket motsvarar nivån föregående 
år (se diagram 5). Av dessa kom 818 studenter via avtal 
inom EU/EES. Flest inresande studenter kom från Tysk-
land följt av Frankrike och Spanien. Flera studenter kom 
också från Kina och Japan. Antalet inresande studenter 
via avtal från tredjeland minskade jämfört med 2015. 
Totalt åkte 473 studenter på utbytesstudier via något av 
universitetets avtal. En majoritet av de in- och utresande 
studenterna utgörs av kvinnor. De senaste tre åren har 
andelen kvinnor varit runt 60 procent. 

Praktik och andra utlandserfarenheter
Inom Erasmus+ finns möjlighet att göra praktik utom-
lands och 2016 beviljades 90 studenter praktikplats inklu-
sive tillhörande stipendium. Som framgår av tabell 19 är 
det en påtaglig ökning och resultatet av en strategisk sats-
ning från universitetets sida. Utöver Erasmusprogrammet 
finns också ytterligare möjligheter för universitetets stu-
denter att göra praktik eller delta i andra mobilitetsformer 
utöver traditionella studentutbyten. Hit hör exempelvis 
utlandspraktik (utöver Erasmus+), Minor Field Studies 

Diagram 5. Inresande och utresande studenter inom utbytesavtal (andel kvinnor/män i procent)
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12 inresande studenter kommer från länder som 
står utanför EU28/EES men som deltar i ERASMUS 
(Turkiet). 7 utresande  studenter har studerat i länder 
som står utanför EU28/EES men som är behöriga att 
delta i Erasmus+ programmet. Schweiz är sedan 
Erasmus+ 2014/2015 inte  behörigt att delta i Erasmus 
och inkluderas istället i tredje land.
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Tabell 19. Antal utresande studenter inom mobilitet utöver traditionella studentutbyten

2016 2015 2014

Övriga studier inom övriga studieformer (tex. språkkurser, studiebesök, konferenser) 670 528 352

Minor Field studies (MFS) 64 53 72

Fältstudier utöver examensarbeten 309 343 339

Examensarbete utomlands utöver MFS-stipendier 147 143 162

Erasmuspraktik 90 69 51

Praktik utöver ERASMUS-finansierad praktik 191 319 268

Tabellen baseras på statistik insamlad från institutionerna. Statistiken rör mobilitetstyper som i dagsläget inte kan hämtas ur universitetsgemensamma system. Siffrorna är 
inte helt tillförlitliga då förutsättningar för statistikinsamling varierar inom universitetet.

(MFS), examensarbeten utomlands och fältstudiekurser. 
Antalet studenter som deltog i någon av dessa mobilitets-
former redovisas i tabell 19. Jämfört med året innan 
skedde en markant minskning av den praktik som inte var 
finansierad av Erasmus+, vilket i stor utsträckning hängde 
samman med en påtaglig minskning om 56 procent av 
utlandsförlagd VFU för lärarstuderande. 

Universitetet tog även emot praktikanter och några 
institutioner har eller planerar att utveckla särskilda 
praktikkurser för utlandsförlagd praktik. Vid Konstnär-
liga fakulteten finns sedan flera år ett samarbete mellan 
musikpedagogiska kollegiet och organisationen Star for 
Life. Samarbetet medför möjligheter för studenter att 
göra praktik i Sydafrika. Praktiken finansieras bland 
annat av medel från Adlerbertska stiftelsen. Dessutom 
har många institutioner fältkurser där delar av kursen 
läses i andra länder och exempelvis Humanistiska fakul-
teten ger möjlighet för studenter att läsa utlandsförlagda 
kurser i flertalet språk. 

Sida-finansierade program
Göteborgs universitets samarbeten med utvecklingslän-
der fortsatte under 2016 trots stora nedskärningar inom 
de Sida-finansierade programmen. Inom Minor Field 
Studies (MFS) fick Göteborgs universitet både flest sti-
pendier och mest resurser i den nationella tilldelningen 
av medel. Inom Linnaeus-Palmeprogrammet minskade 
antalet beviljade projekt från tjugo till sex. Till dessa 
hörde fyra beviljade partnerskap med lärosäten i 
 Tanzania, Rwanda, Venezuela och Jamaica. Nationellt 
beviljades Göteborgs universitet tillsammans med 
 Karolinska Institutet flest antal stipendier, även om 
Göteborgs universitet hade en något lägre total till-
delning. Sida beviljade även två av universitetets tre 
ansökningar till kapacitetsutbyggnadsprogrammet för 
utbildning på forskarnivå Research Training Partner-

ship Programme i Mozambique.  Handelshögskolans 
ansökan Territory and gender under conditions of 
 climate change: strengthening research training for 
national development och  Naturvetenskapliga fakulte-
tens ansökan On the  sustainability and management  
of marine and coastal resources in Mozambique. 

EU-finansierade utbildningsprojekt
Inom ramen för Erasmus+ programmet finns möjlighet 
att söka medel för utbildningsprojekt av olika slag. 
Under året beviljades tre ansökningar, varav ett koordi-
neras från Göteborgs universitet, institutionen för peda-
gogik och specialpedagogik. Projektet ska utveckla och 
implementera kulturellt känsliga  lärmiljöer för att bygga 
bort rädsla för radikalism och terrorism i fyra europe-
iska skolor som upplever konflikter, mångfald och 
migration. De andra två projekten är EDUGATE – 
Multilingual teaching in early childhood  education and 
care vid institutionen för pedagogik, kommunikation 
och lärande och European Network of STEM Professi-
onal Development Centres vid  Nationellt centrum för 
matematikutbildning.

Internationell samverkan 
De flesta institutioner deltog i nätverk och organiserade 
internationella konferenser och workshopar för att öka 
det globala engagemanget och samspelet mellan olika 
aktörer. Vid Konstnärliga fakulteten kan nämnas sam-
arbetet med stiftelsen Delfina Foundation i London som 
arbetar för att underlätta konstnärligt utbyte. Fakulteten 
deltog även i Nordplusnätverket KUNO som främjar 
samverkansprojekt och utbyten mellan konstskolor i 
 Norden samt i Association Européen des Conservatoires 
som stödjer europeiskt samarbete mellan musikakademier. 

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har en interna-
tionell referensgrupp bestående av akademiker och jour-
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nalister kopplats till det nystartade internationella 
 masterprogrammet i undersökande journalistik och vid 
institutionen för globala studier bildades under året en 
strategigrupp för samverkan och internationalisering för 
att få ett samlat grepp om lärar-/forskar- och student-
utbyten. Sahlgrenska akademin och Handelshögskolan 
anordnade temadagar för att öka studenternas kunska-
per och engagemang om globala frågor. 

Internationella doktorandkurser bidrog också till 
internationell samverkan, exempelvis den exkursion till 
Tibet som organiserades av institutionen för geoveten-
skaper i anslutning till en internationell workshop inom 
miljö- och klimatforskning. Flera institutioner anordnade 
dessutom internationella konferenser där doktorander 
och studenter fick möjlighet att träffa framstående 
 forskare.

I slutet av oktober tog Göteborgs universitet, tillsam-
mans med universiteten i Lund, Stockholm, Uppsala 
och Umeå, initiativ till en internationell alumnträff vid 
Fudan-universitetet i Shanghai som lockade ett 90-tal 
kinesiska alumner.

Studieavgifter 
Verksamheten som finansierades av studieavgifter 2016 
omfattade 336 unika individer, varav 60 procent var 
kvinnor. Antalet unika studenter ökade därmed med 
19 procent från 2015. Vid omräkning till helårsstudenter 
noteras en ökning från 151 till 175. Det hänger dels 
samman med en ökad tilldelning av stipendier från 
Svenska institutet, och dels med en ökad andel studenter 
som själva finansierar studierna. Universitetet antog 
inga avgiftsskyldiga studenter genom separat antagning.

Den allra största delen avgiftsskyldiga studenter stu-
derade på tvååriga masterprogram med undervisnings-
språk engelska. Flest avgiftsskyldiga studenter studerade 
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, vilket också var 
den fakultet som hade flest studenter registrerade på 
utbildningsprogram inom Erasmus Mundus. Andra 
fakulteter med en stor andel avgiftsskyldiga studenter 
var IT-fakulteten och Graduate School vid Handels-
högskolan.

Under 2016 fortsatte arbetet med att göra information 
till presumtiva internationella studenter tillgänglig. Det 
gjordes flera filmer med fokus på områden som studen-
terna intresserar sig för: studiekulturen, bostäder, fritid 
och transport. Ytterligare filmmaterial är under produk-
tion och passar bra för universitetets engelska kanal på 
YouTube, som lanserades under året. Arbetet med att nå 
och kommunicera med studentgruppen intensifierades i 

sociala medier och på webb. Vidare påbörjades ett 
arbete för att ytterligare synliggöra  kursutbudet för 
inkommande utbytesstudenter på  webbplatsen.

Kontakter med Migrationsverket 
För att universitetet ska kunna ha en internationell 
 profil, och uppnå målsättningen att attrahera forskare 
från hela världen, måste internationella forskare och 
studenter kunna få uppehållstillstånd. Under hösten 
skickade Göteborgs universitet ut en enkät till interna-
tionella studenter och medarbetare samt till anställda 
som haft kontakter med Migrationsverket. Resultat av 
undersökningen, som besvarades av 78 personer, visade 
på ett missnöje med Migrationsverkets bemötande. Långa 
ledtider vid förlängning av uppehållstillstånd anges 
samt otydlighet och brister i kommunikationen. Flera 
avgiftsstudenter uppgav att de på grund av de långa led-
tiderna tvekar att fortsätta sina studier vid universitetet. 

Språkstöd 
Verksamheten inom enheten för akademiskt språk (ASK) 
är inriktad mot att stödja skrivprocesser, akademiskt 
skrivande och språkutveckling kopplat till studier och 
studenters kunskapsutveckling. Under 2016 lanserades 
en ny webbplats med digitala resurser inriktade mot 
akademiskt skrivande och skrivstrategier. Studenter har 
också kunnat boka träffar med språkhandledare för att 
förstärka sin skriv- och språkutveckling under studietiden. 

Vidare har ett arbete bedrivits kring inkluderande stu-
dier och undervisande personal har haft möjlighet att 
delta i seminarium på temat tillgänglighet ifråga om läs- 
och skrivsvårigheter. ASK har även erbjudit språkrådgiv-
ning liksom en serie kurser inriktade mot akademiskt 
språk för universitetets anställda. Utbudet bestod bland 
annat av kurser i akademiskt skrivande på engelska, eng-
elska för administratörer, samt kurser och konversations-
grupper i svenska för internationellt rekryterad personal. 

Hållbarhetsperspektiv i utbildningen
Göteborgs universitet har varit miljöcertifierat i över tio 
år. Hållbar utveckling är ett fortsatt prioriterat område 
och universitetet prövar alltid de sociala, ekonomiska 
och ekologiska konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv 
och låter dem påverka hela verksamheten (se avsnittet 
Hållbar utveckling). Göteborgs universitet har som 
 målsättning att bli ett av Europas ledande universitet 
inom området och har Sveriges bredaste utbud av utbild-
ningar inom miljö och hållbar utveckling. Under våren 
meddelade Universitetskanslersämbetet att en tematisk 
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Studenter vid dietistprogrammet har fått testa olika produkter som juice, gröt och havremjölk. Här berättar de vad de kommit fram till när det gäller smak och konsistens.

utvärdering om hållbar utveckling i utbildningen 
 kommer att genomföras med start i december 2016. 

Hållbarhetsmärkning av kurser och program
Göteborgs universitet har tillämpat miljömärkning av 
kurser och program sedan mer än tio år. De kan märkas 
som hållbarhetsfokuserade eller hållbarhetsrelaterade och 
det ska framgå tydligt i kursens eller programmets 
lärandemål att minst ett av tio fastställda hållbarhets-
kriterier uppfylls. Några institutioner har under 2016 
haft kriterierna som utgångspunkt när de utvecklat kur-
ser och skrivit nya kursplaner. Andra institutioner har i 
ett första steg granskat alla kursplaner utifrån kriteri-
erna. Vid Sahlgrenska akademin arbetar en grupp med 
att ta fram gemensamma lärandemål inom planetary 
health för samtliga program. Sahlgrenska akademin har 
också utsett en lärare från varje institution som ansva-
rar för arbetet med integrering av hållbar utveckling i 
utbildningen samt en samordnare för hela fakulteten.

Verktygslådor
Samtliga fakulteter har webbaserade verktygslådor som 
ska ge lärare stöd och vägledning i deras arbete med att 
integrera hållbar utveckling i kurser och program. Verk-
tygslådorna innehåller exempelvis litteraturförslag, upp-

slag till lärandemål och lärandeaktiviteter, länkar och 
interna resurser vid universitet. Under 2016 tog fakulte-
terna succesivt över ansvaret för sina respektive verktygs-
lådor, vilket resulterade i ett stort antal aktiviteter som 
ofta genomfördes med stöd från Göteborgs miljöveten-
skapliga centrum (GMV). Bland annat genomfördes 
fakultetsspecifika workshopar där undervisande personal 
fick guidning i användandet av verktygslådorna. Flera 
fakulteter och institutioner arrangerade också personal-
dagar där det övergripande temat var integrering av 
hållbar utveckling i utbildningen och där både hållbar-
hetsmärkningen och verktygslådorna behandlades. 

Fakulteternas arbete med hållbar utveckling  
i utbildningen
Uppföljning av arbetet med integrering av hållbar 
utveckling i utbildningen visar att arbete pågår vid 
samtliga fakulteter. Naturvetenskapliga fakulteten har 
under 2016 fortsatt sitt systematiska arbete att integrera 
hållbar utveckling i den utbildning som ges vid fakul-
teten. Efter presentation och diskussioner om hållbar 
utveckling, lärandemål och den digitala verktygslådan 
under 2015, har fakulteten fortsatt med en lägesinvente-
ring på  institutionerna. En workshop hölls under våren 
kring implementering av hållbar utveckling i kurspla-
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nerna. Inventeringen gav ett omfattande material som 
visar på en betydande variation av hållbarhetsinslag 
mellan utbildningsprogrammen. Arbetet har fortsatt 
med diskussioner med ansvariga för utbildningspro-
grammen och enskilda kursansvariga samtidigt som den 
digitala verktygslådan har fortsatt att utvecklas. I det 
strategiska arbetet med hållbar utveckling i utbild-
ningen är nästa steg att ha fler workshopar där kopp-
lingen lärandemål, undervisnings- och examinationsfor-
mer gås igenom mer konkret.

Stärkt kunskapsutbyte
Samverkan med Chalmers
Göteborgs universitet och Chalmers har sedan många år 
en rad samarbeten inom utbildningsverksamheten. 
Lärosätena har en uttalad ambition att utöka och 
utveckla samverkan för att stärka bådas konkurrens-
kraft, och samtidigt stärka Göteborg som studentstad. 
Aktiviteter som har initierats på universitetsgemensam 
nivå har bidragit positivt till ambitionen om utökat och 
förstärkt samarbete. De kontinuerliga avstämningarna 
av utbildningsfrågor på ledningsnivå mellan lärosätena 
är viktiga för ett fortsatt gott samarbete. 

Tillsammans ingick lärosätena avtal med Riksidrotts-
förbundet 2015 och bildade ett av tre Riksidrottsuniver-
sitet i Sverige. RIU Göteborg innebär främst att institu-
tioner och enheter ska kunna ge möjlighet till flexibla 
och anpassade studier, men också att landslagsidrottare 
inom ramen för projektet ges förutsättningar att kombi-
nera elitidrott med akademiska studier. 2016 hade 
Göteborgs universitet 55 registrerade studenter inom 
ramen för Riksidrottsuniversitetet. Aktiviteter som har 
genomförts är fristående kurser i hållbart elitidrottande 
och träningslära, fysiska tester i samverkan med externa 
partners, idrottsmedicinsk uppföljning och öppna före-
läsningar riktade specifikt till studenterna.

Göteborgs universitet och Chalmers enades hösten 
2016 om att göra en gemensam kartläggning av 
 pågående utbildnings samarbeten mellan lärosätenas 
fakulteter och institu tioner. Samtliga fakulteter inom 
universitetet har något samarbete med Chalmers. 
Som exempel kan nämnas:

Naturvetenskapliga fakulteten har ett omfattande 
samarbete med Chalmers, framförallt vid institutio-
nerna för matematiska vetenskaper (integrerad institu-
tion), kemi- och molekylärbiologi samt fysik. Ett projekt 
pågår om gemensam information till studenter om uni-
versitetets och Chalmers utbildningar i kemi, fysik och 

matematik för att få fler förstahandssökande till utbild-
ningarna på båda lärosätena, och för att färre studenter 
ska hoppa av. 

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid 
Humanistiska fakulteten samverkar inom två kurser, 
om teknik respektive vetenskapshistoria. Utöver det är 
institutionen medarrangör av en teknik- och vetenskaps-
historisk seminarieserie. 

Biblioteken samarbetar i den stödjande verksamhet 
som riktar sig till studenter på grundnivå. Biomedicinska 
och Samhällsvetenskapliga bibliotekens och Chalmers 
biblioteks undervisande bibliotekarier har haft kompe-
tens- och erfarenhetsutbyten under 2016. 

Gothenburg Schools of Entrepreneurship 
Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från 
regeringen för spetsutbildningar i entreprenörskap. 
Inom  universitetet har dessa medel 2016 fördelats 
 mellan Sahlgrenska akademin, Handelshögskolan 
och Konstnärliga fakulteten.

Vid Sahlgrenska akademin har medlen bidragit till 
kvalitetsförstärkning av utbildningen, framför allt 
genom en satsning på att vidareutveckla tillämpnings-
arbeten som utförs tillsammans med Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset. En ny hanteringsmodell har tagits fram 
som möjliggör ett tydligare samarbete inom tidiga inno-
vationsprojekt med fokus på sjukhusets utmaningar. 
Under 2016 har spetsutbildningen vidareutvecklats 
genom bland annat följande delprojekt:
• Stärkt samverkan med Chalmers genom aktivt samar-

bete i utvecklingen av kurser. Utbildningsmoment 
genomförs vid Chalmers School of Entrepreneurship 
(CSE) samtidigt som valbara kurser levereras till 
andra program inom Chalmers.

• Projektplattformen har vidareutvecklats i samarbete 
med holdingbolaget GU Ventures för att innefatta en 
säker IT-miljö och en fysisk miljö där känsligt mate-
rial kan hanteras under kontrollerade former.

• Praktiktjänstgöring, så kallade internships, har genom-
förts inom olika verksamheter över hela världen. De 
senaste två åren har 70 internships genomförts. 

I Handelshögskolans del av Gothenburg Schools of 
Entrepreneurship ingår två masterprogram, samtidigt 
som flera kurser är öppna för andra studenter. Flera 
kvalitetsförstärkningar har varit möjliga till följd av de 
tilldelade medlen. Ett exempel är de fyra kurser inom 
innovation och entreprenörskap som vidareutvecklats 
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Tabell 20. Spetsutbildningar i entreprenörskap

Gothenburg Schools of Entrepreneurship
Sahlgrenska 

 akademin
Handels- 

högskolan
Konstnärliga 

 fakulteten1 Totalt1

Antal helårsstudenter 22 136 34 192

Antal helårsprestationer 18 109 36 163

Ekonomisk redovisning (tkr)
Sahlgrenska 

 akademin
Handels- 

högskolan
Konstnärliga 

 fakulteten Totalt

Ingående saldo –64 45 502 483

Medel för kvalitetsförstärkning 1 709 1 409 700 3 817

Övriga intäkter 1 0 0 1

Personalkostnader –575 –809 –262 –1 645

Driftskostnader –70 –53 –146 –269

Lokalkostnader –80 –111 –135 –325

Kostnader för administration och infrastruktur –321 –894 –336 –1 552

1. I årsredovisning 2016 har redovisning för Konstnärliga fakulteten lagts till.

under 2016: Methods for Practical Entrepreneurship, 
Service and Design, Strategies for Knowledge Based 
Organizations och Innovations and Structural Trans-
formation. Projektinslag i kurser inom innovation och 
entreprenörskap i stora globala företag har också vida-
reutvecklats med specifika partnerföretag där viktiga 
partners under 2016 har varit Volvo AB, Volvo Cars 
och AstraZeneca. Vidare har Handelshögskolan en 
aktiv samverkan med holdingbolaget GU Ventures för 
praktikfall och coachning inom entreprenörskap.

För Konstnärliga fakulteten har medlen för spetsut-
bildning inom entreprenörskap stärkt kopplingarna till 
branscherna inom design och konsthantverk samt ökat 
studenternas förståelse för innovation och entreprenör-
skap. Under 2016 har medlen använts till att utveckla 
masterprogrammet med inriktning mot Business & 
Design samt för att anordna konferensen Making a 
Living, riktad till studenterna.

Koppling till arbetslivet 
Ett nära samarbete och kunskapsutbyte med olika par-
ter i det omgivande samhället är viktigt. Kontaktytor 
med omvärlden bidrar till att höja kvaliteten och 
utveckla utbildningarna, stärka kunskapsutbytet och 
knyta kontakter mellan studenter och arbetsliv. 

Göteborgs universitet har en stor andel professions-
utbildningar där kontakterna med arbetslivet utgör en 
naturlig del av utbildningens upplägg, innehåll och exa-
mensmål. Dessa utbildningar har, i olika utsträckning, 

inslag av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där stu-
denterna får möjlighet att göra praktik inom sitt kom-
mande yrke. Ett exempel är Sahlgrenska akademin som 
har 97 procent av sitt utbildningsuppdrag inom professi-
onsprogram, absoluta flertalet med högt söktryck och 
goda möjligheter till arbete, där VFU utgör en naturlig 
del i utbildningarna. Även inom lärar- och förskollärar-
utbildningarna är VFU en viktig del i utbildningen för att 
förbereda studenterna inför kommande arbetsliv. Det 
finns en väl etablerad samverkan mellan lärarutbildningen 
och skolhuvudmännen i Göteborgsregionen, där 900 sko-
lor och förskolor tar emot lärarstudenter för VFU. 

Praktik, studiebesök, exkursioner, gästföreläsare samt 
examensarbeten hos myndigheter, företag och organisa-
tioner är andra metoder som universitetet aktivt använ-
der för att stärka kopplingen till arbetslivet. Dessa 
inslag upplevs vara gynnsamma för studenternas etable-
ring på arbetsmarknaden. Vid fakulteter och institutio-
ner deltar också externa intressenter i råd, grupper och 
fora för att utveckla utbildningarna. Exempel på insatser 
för att stärka kopplingen till arbetslivet:
• Masterprogrammet i Evidensbasering vid Humanistiska 

fakulteten har utformats i samarbete med nationella och 
regionala myndigheter. En aktiv dialog mellan parterna 
har bidragit till studenternas etablering i arbetslivet.

• Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig 
inriktning är en kurs vid Samhällsvetenskapliga fakul-
teten som möjliggör kontakter med arbetslivet för stu-
denter på grundnivå.
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• Vid IT-fakulteten finns magisterutbildningen 
Lärande, kommunikation och IT, en distansutbild-
ning som är utformad för att kunna genomföras 
parallellt med yrkesarbete. Här införs på prov sociala 
medier i utbildningen, som en infrastruktur för att 
knyta samman utbildningen med studenternas arbete.

• En rättspraktik (Law Clinic) har skapats vid Handels-
högskolans juridiska institution där juriststudenter får 
möjlighet att kombinera teoretiska studier med tilläm-
pade studier i fält. Rättspraktiken samarbetar med ett 
antal ideella organisationer i Göteborg som bedriver 
kostnadsfri juridisk rådgivning.  

• Vid Akademin Valand, Konstnärliga fakulteten, arbe-
tar studenterna under hela sin utbildning med publika 
projekt där de möter olika professioner som är verk-
samma inom det område de studerar.

• Masterprogrammet i matematiska vetenskaper vid 
Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder en projekt-
kurs där studenterna arbetar i nära samverkan med 
näringslivet. Vid samma institution kan studenter på 
masternivå erbjudas anställning på tio procent vid 
Fraunhofer-Chalmers Centre under studietiden.

Fakulteter, institutioner och centrala alumnfunktionen 
bjuder även in alumner till träffar, mötesplatser för 
näringsliv och offentlig verksamhet, examenshögtider 
och jubileer. Alumnerna har bidragit med erfarenheter 
från arbetslivet som inspirationsföreläsare, mentorer 
och handledare vid praktik och examensarbeten samt 
som deltagare på arbetsmarknadsdagar. Exempel på 
evenemang som ger kontakt med framtida arbetsmark-
naden är MY-dagen (Matematik i yrkeslivet), Arkeolo-
gidagen, Förvaltningshögskolans dag och SGS-dagarna 
(School of Global Studies). 

Övriga återrapporteringskrav 
Bedömning av reell kompetens
Bedömning av reell kompetens sker dels vid ansökan om 
tillträde till utbildning och dels vid tillgodoräknande av 
studier för en redan antagen student. 

Göteborgs universitet har under 2016 anställt en pro-
jektledare för att samordna och utveckla universitetets 
arbete med validering av reell kompetens på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå. I uppdraget ingår att ta 
fram metoder för bedömning av reell kompetens inom 
universitetet. Ett första utkast till valideringsmodell har 
formulerats och nyckelpersoner inom universitetet har 

identifierats för fortsatt arbete med och implementering 
av valideringsmetoder. 

Erfarenhetsutbyte och samarbete med andra lärosäten 
kring arbete med validering och reell kompetens har 
påbörjats. Göteborgs universitet har tillsammans med 
Högskolan i Gävle tagit över ansvaret för det nationella 
valideringsnätverket. 

Under året har en webbplats om breddad rekrytering 
och breddat deltagande arbetats fram och en webbplats 
om reell kompetens och validering kommer att skapas. 
Vidare har universitetet deltagit i de konferenser och 
dialogmöten som anordnats av Universitets- och hög-
skolerådet, Valideringsdelegationen och Skolverket 
kring arbete med validering och reell kompetens. 

Programnybörjare, helårsstudenter och examina  
för program inom utvalda områden
Universitetet utökade grundutbildningsuppdraget med 
290 helårsstudenter 2016. Merparten av ökningen avser 
vård- och lärarutbildningar. Tillsammans med en intern 
omfördelning av grundutbildningsuppdraget ger det en 
ökning med 168 helårsstudenter för vårdutbildningar 
och 140 helårsstudenter för lärarutbildningar.

Universitet och högskolor har ett särskilt återrappor-
teringskrav för vård-, läkar- och lärarutbildningar  
(se tabell 21). Flera program har ökat relativt kraftigt, 
exempelvis har specialpedagogprogrammet nästan för-
dubblat programnybörjarna 2016. Även på sjuksköter-
ske- och röntgensjuksköterskeprogrammet, grund-
lärarprogrammet inriktning F-3 och kompletterande 
pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 
ökar antalet programnybörjare stort. Förskollärarpro-
grammet och specialistsjuksköterskeprogrammet har för 
2016 behövt minska antagningen av programnybörjare. 
För förskollärarprogrammet handlar det om att säker-
ställa utbildningskvaliteten till följd av kapacitetspro-
blem med tillgängliga lärarresurser. För specialistsjuk-
sköterskeprogrammet är minskningen en följd av att 
Universitetskanslerämbetet drog in examensrätter för 
tre inriktningar, ett lågt antal sökande samt att de 
sökande inte fick tjänstledigt för studier.

Hur många som examineras från en utbildning ett 
visst år följer i stora drag hur många som påbörjat 
utbildningen ett antal år tidigare. Det är därför, för de 
flesta programmen, för tidigt att se hur en satsning faller 
ut i form av examina. Antalet förskollärarexamina ökar 
kraftigt från 145 examina 2015 till 201 examina 2016 
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Tabell 21. Programnybörjare, helårsstudenter och examina för program inom utvalda områden

2016 2015 2014

Totalt (antal)
Andel kvinnor/
män (procent) Totalt (antal)

Andel kvinnor/
män (procent) Totalt (antal)

Andel kvinnor/
män (procent)

Barnmorskeprogrammet

Programnybörjare 52 100/0 45 100/0 38 100/0

Helårsstudenter 66 100/0 56 100/0 46 100/0

Examina 33 100/0 31 100/0 34 100/0

Läkarprogrammet

Programnybörjare 268 60/40 272 63/38 264 57/43

Helårsstudenter 1 226 59/41 1 233 58/42 1 126 57/43

Examina 226 58/42 195 53/47 181 52/48

Sjuksköterske- och röntgen-
sjuksköterskeprogrammet1

Programnybörjare 308 80/20 274 79/21 270 80/20

Helårsstudenter 690 81/19 650 82/18 609 83/17

Examina 178 84/16 167 84/16 183 87/13

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Programnybörjare 164 92/8 199 87/13 206 89/11

Helårsstudenter 205 90/10 190 90/10 172 90/10

Examina 174 88/12 147 90/10 151 88/12

Tandläkarprogrammet

Programnybörjare 120 63/37 117 54/46 114 70/30

Helårsstudenter 435 66/34 419 64/36 408 66/34

Examina 65 58/42 76 64/36 69 58/42

Förskollärarprogrammet

Programnybörjare 428 93/7 469 91/9 481 91/9

Helårsstudenter 1 242 92/8 1 143 92/8 897 91/9

Examina 201 94/6 145 94/6 0 0/0

Grundlärarprogrammet inriktning F-3

Programnybörjare 181 92/8 153 91/9 133 90/10

Helårsstudenter 440 93/7 387 93/7 288 94/6

Examina 59 97/3 31 97/3 0 0/0

Kompletterande pedagogisk utbildning 
som leder till ämneslärarexamen

Programnybörjare 115 52/48 90 44/56 — —

Helårsstudenter 150 51/49 98 47/53 24 50/50

Examina 74 55/45 4 25/75 14 29/71

Speciallärarprogrammet

Programnybörjare 101 94/6 101 84/16 108 93/7

Helårsstudenter 143 91/9 116 91/9 98 93/7

Examina 83 93/7 94 91/9 41 95/5

Specialpedagogiska programmet

Programnybörjare 151 93/7 83 93/7 72 94/6

Helårsstudenter 149 94/6 123 95/5 121 94/6

Examina 109 95/5 101 96/4 86 96/4

1.  Redovisningen avser både sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor då båda är treåriga grundutbildningar med en stor efterfrågan inom sjukvården. Uppgifterna för 
 tidigare år har därmed justerats.  
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Överst till vänster: Studenten Laurine Croes mitt i en workshop om mobil journalistik på det ettåriga internationella magisterprogrammet i undersökande  
journalistik, Investigative journalism in digital environments. Överst till höger: Malin Hjort är student vid socionomprogrammet, Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
Underst: Undervisning för forskare vid onkologlaboratoriet, Sahlgrenska akademin. Från vänster Jaqueline Flach, BMA på  Kirurg-onkologiska laboratoriet,  
Niranjan Shah, gästforskare samt forskarstudenterna Vijay Kumar Kuna, Aleksander Cvjetkovic och Marie-Francoise Mukanyangezi.
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och är i stora delar ett resultat av den antagning som 
gjordes 2013 och tidigare. Den långsiktiga trenden är 
att antalet examina förväntas öka i takt med att utbild-
ningarna växer. Årets minskning av programnybörjare 
för förskollärarprogrammet och specialistsjuksköterske-
programmet kommer att påverka utvecklingen kort-
siktigt. 

Vård- och lärarutbildningar är traditionellt starkt 
dominerade av kvinnliga studenter, vilket också tabell 
21 visar. Endast tre av de tio utvalda programmen har 
en jämnare könsfördelning än 80 procent kvinnor och 
20 procent män. Dessa är kompletterande pedagogisk 
utbildning som leder till ämneslärarexamen, läkarpro-
grammet och tandläkarprogrammet.

Kompletterande utbildningar för personer med 
utländsk examen
Kompletterande utbildning för lärare
Under 2016 sökte 153 personer till den kompletterande 
utbildningen för lärare (ULV). Av dessa antogs 80 perso-
ner. Utbildningen planeras med hänsyn till den enskilde 
studentens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. 
Varje student får en individuell studieplan som leder till 
en svensk lärarexamen eller till behörighetsgivande 
lärarlegitimation. Under året har 16 studenter genomgått 
utbildningen med godkända resultat, medan 23 valde att 
avbryta studierna. 

Majoriteten av studenterna inom ULV läser lärarför-
beredande kurser inom det allmänna utbildningsområ-
det. Kurserna innehåller bland annat moment om det 
svenska skolväsendet och skolan på vetenskaplig grund. 
Kontaktytorna mellan ULV-läro sätena samt Skolverket 
och Universitets- och högskolerådet är viktiga för lik-
värdigheten i bedömningen av utländska meriter. 

Stockholms universitet, som är samordnande lärosäte 
för ULV, genomförde under 2016 en enkätundersökning 
som skickades till samtliga studenter som tog examen 
eller avbröt studierna 2015. Undersökningen visade att 
knappt hälften av avbrotten inom ULV vid Göteborgs 
universitet berodde på att studenten fick en lärarlegiti-
mation från Skolverket. Svårigheter att kombinera 
arbete med studier samt lång resväg till Göteborg, är 
också orsaker som lyfts fram i enkätsvaren. Enkäten 
besvarades av dem som tagit examen och visade att 
86 procent arbetar som lärare idag. Undersökningen 
visade också att den svenska examen lett till att samtliga 
som har svarat på enkäten fått en svensk lärarlegitima-
tion. 

Kompletterande utbildning för jurister
Utlex är en kompletteringsutbildning för jurister med 
utländsk juristexamen som ska ge de studerande en 
svensk juristexamen. Utbildningen omfattar två års stu-
dier på heltid och kräver goda kunskaper i svenska. För 
att vara behörig krävs en examen från en minst fyraårig 
utländsk utbildning i juridik. Tillgodoräknande motsva-
rande två och ett halvt års studier ska kunna ske från 
den utländska utbildningen, från såväl grundläggande 
som avancerad nivå.

Utbildningen inleds med en genomgång av svensk juri-
disk metod. Därefter ges kurser i offentlig rätt, straff- 
och processrätt, civilrätt samt arbetsrätt. Utbildningen 
avslutas med ett examensarbete som omfattar 30 hög-
skolepoäng. 

Juridiska institutionen, som ansvarar för den kom-
pletterande utbildningen, har sedan 2013 valt att inte 
anta några nya studenter. Däremot har tre personer 
omregistrerats under vårterminen 2016 och två under 
höstterminen. Eftersom ingen formell antagning har 
skett, har således inte heller några studenter avbrutit 
studierna. Inga studenter har genomgått utbildningen 
med godkända resultat. 

De studenter som tidigare gått utbildningen har haft 
stora svårigheter att ta till sig programmet, främst på 
grund av bristande språkkunskaper, men även till följd 
av ovana vid juridisk metod med fokus på konkret rätts-
tillämpning i undervisning och examination. Utbild-
ningen har haft en låg genomströmning. Det finns 
behov av att tydliggöra utbildningens syfte och mål 
innan en ny antagning kan ske. Ny antagning bedöms 
kunna genomföras tidigast hösten 2018. Ett möte med 
Utbildningsdepartementet kring den kompletterande 
utbildningen kommer att genomföras i början av 2017 
tillsammans med Stockholms universitet. 

Kompletterande utbildning för läkare
Sammanlagt ansökte 193 personer till den komplette-
rande utbildningen för läkare, varav 155 var behöriga. 
Totalt antogs 20 studenter och ingen av dessa har 
avbrutit studierna. 19 personer har genomgått utbild-
ningen med godkända resultat. 

Utbildningen ska ge den kunskap och färdighet som 
krävs för läkaryrket i Sverige. Efter godkänd utbildning 
kan studenterna ansöka om förordnande om allmän-
tjänstgöring (AT) hos Socialstyrelsen, som beslutar om 
legitimationsvillkor. Utbildningen omfattar 40 veckors 
studier på helfart (60 högskolepoäng) och består av 
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 teoretisk undervisning i kombination med verksamhets-
förlagd utbildning (VFU). Den verksamhets förlagda 
utbildningen, som utgör cirka 20 procent av utbild-
ningen, är förlagd till sjukvårdskliniker i Västra Göta-
landsregionen.

Det pågår ett fortlöpande arbete med att följa upp och 
utvärdera utbildningen för att såväl kvalitetssäkra som 
förbättra den. Arbetet genomförs med hjälp av både 
 sedvanlig kursutvärdering och specifik utvärdering av 
den verksamhetsförlagda utbildningen, skriftligt och 
muntligt. Resultaten från utvärderingarna återkopplas 
till studenterna. Även nya studenter får tillgång till tidi-
gare utvärderingar och information om vilka eventuella 
förändringar som synpunkterna har resulterat i. Syn-
punkter samlas även in kontinuerligt från kursledare, 
lärare och handledare som är verksamma inom utbild-
ningen. Tidigare studenter följs upp för att se om de har 
fått ett relevant arbete efter studierna. 

Alla studenter som har genomgått utbildningen med 
godkänt resultat har fått arbete som vikarierande under-
läkare, främst inom psykiatrin och primärvården. Det 
händer att studenter blir erbjudna arbete redan under 
utbildningens gång via de kontakter som knyts under de 
verksamhetsförlagda delarna av utbildningen. Läkare 
vikarierar vanligtvis som underläkare en tid innan de 
får en så kallad AT-tjänst. Bristen på AT-tjänster är stor, 
vilket påverkar den tid det tar att få svensk legitimation.

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor
Totalt sökte 61 personer, varav 33 behöriga, till den 
kompletterande utbildningen för sjuksköterskor. Av 

dessa antogs 26 studenter, vilket är en ökning med fem 
studenter från föregående omgång. Vid vårterminens 
slut hade fyra studenter rest på något moment, två av 
dessa har senare blivit godkända. En student har gjort 
ett tidigt studieavbrott av personliga skäl. En reserv 
antogs till platsen. 

Den kompletterande utbildningen ska ge de kunska-
per och färdigheter som krävs för att kunna ansöka om 
sjuksköterskelegitimation. Likt motsvarande program 
för läkare och tandläkare, består utbildningen av 40 
veckors studier på helfart, och varvar teoretisk under-
visning med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
Sammanlagt utgör VFU 40 procent av studierna och 
genomförs inom primärvård, sjukhusvård och 
 kommunal hälso- och sjukvård.

Arbetet med uppföljning och utvärdering följer samma 
modell som vid den kompletterande utbildningen för 
läkare, med kursutvärderingar och utvärdering av VFU. 
Uppföljningen visar att samtliga studenter som genom-
gått utbildningen med godkänt resultat har fått arbete 
som sjuksköterskor i form av vikariat, timanställning 
eller tillsvidareanställning, främst inom kommunal 
hälso- och sjukvård samt somatisk sjukhusvård. 

Sjuksköterskor är den grupp, näst efter läkare, som är 
flest till antalet avseende antal prövningar av utländska 
utbildningar hos Socialstyrelsen. Av dessa får cirka 
 hälften avslag på sin ansökan om att komplettera för 
svensk legitimation, eftersom Socialstyrelsen bedömer 
att den utländska sjuksköterskeutbildningen skiljer sig 
från den svenska. Göteborgs universitet har dock goda 
erfarenheter av att anta studenter till kompletterings-

Tabell 22. Kompletterande utbildningar för lärare, jurister, läkare, sjuksköterskor och tandläkare med utländsk  examen

Integrationssatsningar Lärare Jurister Läkare
Sjuk-

sköterskor Tandläkare

Antal sökande (behöriga) 153 0 155 33 133

Antal antagna 80 0 20 26 16

Antal hst vt 2016 24,7 0,1 11 11,6 6,6

Antal hst ht 2016 27,4 0 9 11,3 7,2

Uppskattning av de totala kostnaderna för satsningen (tkr) 4 805 0 4 972 3 148 4 978

varav nedlagda kostnader för planering (tkr) 9661 0 1 492 598 647

varav nedlagda kostnader för antagning (tkr) —1 0 298 157 199

varav nedlagda kostnader för validering (tkr)

Ingår i antagningskostnader  
för lärare, läkare, sjuksköter-

skor och tandläkare 0

varav nedlagda kostnader för undervisning (tkr) 3 113 0 2 138 1 763 3 336

varav nedlagda kostnader för verksamhetsförlagd utbildning (tkr) 726 0 1 044 630 796

1. Kostnaderna avser såväl planering som antagning.
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utbildningen via validering av reell kompetens. Det rör 
utbildningar som till längd eller nivå skiljer sig från den 
svenska sjuksköterskeutbildningen, men där yrkeserfa-
renhet kan anses kompensera för vissa utbildnings-
mässiga skillnader.

Kompletterande utbildning för tandläkare
Under 2016 sökte totalt 168 personer till den komplette-
rande utbildningen för tandläkare. 133 av dessa var 
behöriga. Till höstterminen antogs 16 studenter vilket 
var fyra fler än vid tidigare antagning. Alla studenter 
som antogs till programmet är godkända och ingen har 
avbrutit studierna. Under 2016 har programmets utbild-
ningsplan reviderats, vilket bland annat inneburit att 
den verksamhetsförlagda delen har utökats. Med det 
nya upplägget har något fler studenter kunnat antas. 

Efter slutförd utbildning ska studenten kunna uppvisa 
den kunskap och förmåga som krävs för tandläkaryrket 
i Sverige och, efter prövning av Socialstyrelsen, kunna 
erhålla svensk tandläkarlegitimation. Likt motsvarande 
program för läkare och sjuksköterskor, omfattar utbild-
ningen totalt 40 veckors studier på helfart. Programmet 
består till stor del av klinisk färdighetsträning samt 
ämnesspecifika odontologiska och medicinska moment. 
Under den kliniska färdighetsträningen, inom både 
barn- och vuxentandvård, tränar studenterna praktiskt 
tandläkararbete under handledning både individuellt 
och i grupp. Den avslutande delen av utbildningen 
(15 veckor) omfattar verksamhetsförlagd utbildning 
inom Folktandvården.

Den kompletterande utbildningen för tandläkare 
 följer samma modell som motsvarande utbildningar för 
läkare och sjuksköterskor när det gäller arbete med 
uppföljning och utvärdering. Resultaten visar att mer-
parten av dem som genomgått utbildningen med god-
känt resultat har gått direkt ut i arbete som tandläkare, 
företrädelsevis i form av tidsbegränsade vikariat. Det 
händer även att studenter blir erbjudna arbete redan 
under utbildningens gång via de kontakter som knyts 
under VFU:n. Ett fåtal tidigare studenter vittnar om att 
de har sökt många tjänster utan att bli erbjudna arbete. 

För utbildningarna till läkare och tandläkare är sök-
trycket stort och ökar för sjuksköterskor. En utökning 
av antalet platser vid Göteborgs universitet begränsas 
dock av bristen på platser inom den verksamhetsförlagda 
utbildningen, vilken är en mycket viktig del av utbild-
ningen bland annat för att få förståelse för hur den 
svenska sjukvården är organiserad och fungerar. 

Antal helårsstudenter på läkar- och  
tandläkar utbildningen
Det sammanlagda antalet helårsstudenter på läkarut-
bildningen minskade något, från 1 233 under 2015 till 
1 226 för 2016, samtidigt som programmet har utökats 
med fler platser (se tabell 21, sidan 49). En orsak är att 
studenter uppges vara mer rörliga idag jämfört tidigare, 
exempelvis påbörjar inte tio procent av dem som accep-
terat en plats på programmets första termin sina studier. 
Vidare gör studenterna, av olika skäl, uppehåll i studi-
erna. Antalet helårsstudenter på tandläkarutbildningen 
ökade under året, från 419 till 435.

Utveckling av klinisk utbildning och forskning
Medlen för utveckling av läkarutbildningen används 
främst till lönekostnader för regionaliseringsansvarig av 
läkarutbildningen i Västra Götaland. I takt med att 
läkarutbildningen byggs ut måste mer utbildning förläg-
gas på sjukhusen i regionen. Skaraborgs sjukhus i 
Skövde har varit det första sjukhuset att förlägga utbild-
ning till och sättet som verksamhetsförlagd utbildning 
samordnas inom detta sjukhus står modell för övriga 
sjukhus. För att stärka den verksamhetsförlagda delen 
av läkarutbildningen har medel även tilldelats för att ge 
kliniskt verksamma handledare en pedagogisk baskurs.

Nationella enheter
Nationellt centrum för matematikutbildning
Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM)  
har regeringens uppdrag att samordna, stödja, utveckla, 
genom föra och följa upp insatser som främjar svensk 
matematikutbildning i förskola, skola och vuxenutbild-
ning över hela landet. NCM har även uppdraget att stimu-
lera och sprida ämnesdidaktisk forskning i matematik.

Vid årets slut hade verksamheten 18 anställda på 
tjänster motsvarande tolv heltidsanställningar, och 
många externa lärare och forskare har engagerats för 
kortare eller längre projekt. Under året har NCM arbe-

Tabell 23. Intäkter och kostnader Nationellt centrum  
för matematikutbildning

mnkr 2016 2015 2014

Summa intäkter 18,7 23,1 23,1

varav anslag 5,7 6 6,9

Verksamhetskostnader –18,2 –21,7 –22,7



54 GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016

Utbildning som förnyar

tat vidare med webbplatsens alla resurser, genomfört 
besök i skolor och kommuner, medverkat i konferenser 
och kompetensutvecklingsdagar och anordnat semina-
rier och workshopar i de egna lokalerna.  Tidskrifterna 
Nämnaren och Nomad har också varit viktiga kanaler 
för spridning av forskning, beprövad erfarenhet och 
utvecklingsidéer, liksom övriga tryckta produkter som 
producerats vid NCM. 

Centrumet har satsat stort på ett projekt som riktar 
sig till matematiklärare som möter nyanlända elever i 
sin undervisning. Ett pilotprojekt drog igång under hös-
ten och har hittills varit mycket framgångsrikt. NCM 
har också samarbetat med en rad aktörer, till exempel 
Borås kommun, Sveriges Matematiklärarförening, 
 Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 
 Fortsatta insatser har gjorts inom ramen för Matematik-
lyftet, även om uppdragen har minskat kraftigt jämfört 
med tidigare år. Under 2016 har arbetet fortsatt att 
stödja skolor och kommuner som vill arbeta vidare med 
Matematiklyftets idéer. 

Tabell 24. Intäkter och kostnader för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

mnkr 2016 2015 2014

Intäkter av anslag 2 135,2 2 074,8 2 024,0

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 195,8 180,5 137,1

Intäkter av bidrag 56,6 40,6 32,1

Finansiella intäkter 0,0 0,0 3,7

Summa intäkter 2 387,6 2 295,9 2 196,9

 

Kostnader för personal –1 537,0 –1 411,9 –1 372,4

Kostnader för lokaler –306,1 –306,0 –315,7

Övriga driftkostnader –541,2 –499,0 –442,2

Finansiella kostnader –5,6 –2,5 –0,6

Avskrivningar –45,5 –45,1 –46,3

Summa kostnader –2 435,4 –2 264,5 –2 177,2

Verksamhetsutfall –47,8 31,4 19,7

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten 10,5 10,9 14,7

Medel som erhållits från myndigheter 14,8 14,3 9,3

Övriga erhållna medel 5,3 11,0 7,8

Lämnade bidrag –30,6 –36,2 –31,8

Saldo transfereringar 0,0 0,0 0,0

Årets kapitalförändring –47,8 31,4 19,7

Verksamheten har fortsatt att ta en aktiv roll i utveck-
lingen av ett europeiskt nätverk för centra som arbetar 
med kompetensutveckling inom STEM-området (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics). NCM ansvarar 
bland annat för utvecklingen av en webbplats för detta 
europasamarbete. 

Ekonomiskt resultat och kostnad per prestation
Utfall av avräkningen för 2016, justerat för december-
prestationer 2015, uppvisar ett resultat som understiger 
takbeloppet med nära 19 miljoner kronor. Universitetet 
har inte nått upp till sitt tilldelade takbelopp sedan 
2012, men underproduktionen i relation till uppdraget 
har minskat sedan 2014.

En bidragande orsak till underskridandet är utbygg-
naden av utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområ-
det samt inom lärar- och förskollärarutbildningarna. 
Universitetet har gjort interna omprioriteringar och 
 vidtagit andra åtgärder för att nå takbeloppet.
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Tabell 25. Prestationer och kostnader

2016 2015 2014

Helårsstudenter1 25 510 24 899 24 485

Helårsprestationer1 21 271 20 978 20 791

Kostnad för anslagsfinansierad utbildning  
på grundnivå och avancerad nivå, tkr 2 331 363 2 159 619 2 094 469

Kostnad per helårsstudent, kr 91 390 86 735 85 541

Kostnad per helårsprestation, kr 109 602 102 947 100 739

1. Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.

Värdet av de sparade prestationerna uppgick vid årets 
slut till drygt 32 miljoner kronor. Antalet helårsstudenter 
som har avräknats mot takbeloppet ökade med 509 hel-
årsstudenter till 25 021. Prestationsgraden har för andra 
året i rad minskat och uppgick till 83,5 procent, att jäm-
föra med 84,3 procent 2015 respektive 85 procent 2014. 

Utbildningsverksamheten på grundnivå och avancerad 
nivå redovisade 2 388 miljoner kronor i totala intäkter 
2016 (se tabell 24). En ökning med 92 miljoner kronor 
eller fyra procent jämfört med 2015. Ökningen beror på 
pris- och löneomräkning av anslaget samt på nya utbild-
ningsplatser inom hälso- och sjukvårdsområdet respek-
tive lärar- och förskollärarutbildningarna. Av intäk-
terna utgör anslags- och bidragsfinansierad verksamhet 
92 procent och uppdragsverksamhet (avgifter för 
beställd utbildning och uppdragsutbildning) står för res-
terande del.

De totala kostnaderna uppgick till 2 435 miljoner 
kronor, en ökning med 171 miljoner kronor eller nära 
åtta procent jämfört med föregående år. Personalkost-
naderna stod för den större delen av ökningen, motsva-
rande nio procent. Driftkostnaderna ökade med drygt 
åtta procent medan lokalkostnaderna var i nivå med 
föregående år.

Utbildningsverksamheten på grundnivå och avancerad 
nivå redovisar därmed ett underskott på 48 miljoner 
kronor, att jämföra med ett överskott på 31 miljoner 
kronor för föregående år. Av årets underskott återfinns 
46 miljoner kronor inom anslags- och bidragsfinansierad 
utbildning. 

Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
bedrivs beställd utbildning och uppdragsutbildning 
samt utbildning för studieavgiftsskyldiga studenter. För 
de båda förstnämnda utbildningarna redovisas ett 

underskott om 1,5 miljoner kronor för 2016 och ett 
ackumulerat överskott till och med 2016 på knappt tolv 
miljoner kronor.

Avgifter från studieavgiftsskyldiga studenter uppgick 
till 20 miljoner kronor 2016, vilket motsvarar en minsk-
ning med tio procent. Minskningen förklaras av redo-
visningsmässiga korrigeringar som gav högre intäkter 
än normalt under föregående år. Verksamheten uppvi-
sade ett nollresultat 2016 och det ackumulerade under-
skottet kvarstår därmed på 0,2 miljoner kronor.

Kostnad per prestation
Universitetet förväntas kommentera verksamhetens 
resultat i förhållande till myndighetens uppgifter: 
utbildning, forskning och samverkan. Resultatredovis-
ningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer 
har utvecklats gällande volym och kostnader. Detta 
framgår av tabell 25.

Kostnaderna för anslagsfinansierad utbildning har 
under 2016 ökat med åtta procent samtidigt som antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer har ökat med 2,5 
procent respektive 1,4 procent jämfört med föregående år.
• Kostnaden per helårsstudent har ökat med  

4 655 kronor eller 5,4 procent jämfört med 2015.
• Kostnaden per helårsprestation har ökat med  

6 655 kronor eller med 6,5 procent jämfört med 
 föregående år.

Produktivitetsutvecklingen under perioden har därmed 
varit negativ, men utvecklingen visar att resursuttaget 
varit lågt under en följd av år. Att tilldelade resurser 
ökar och används i större omfattning borde resultera i 
förbättrad kvalitet i verksamheten, vilket i grunden är 
positivt, framför allt för studenterna.
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Arbetsmiljö som inspirerar

ARBETSMILJÖ  
SOM INSPIRERAR

För Göteborgs universitet är intressanta och stimule-
rande arbetsuppgifter, attraktiva arbetsvillkor, goda 
möjligheter till meritering och kompetensutveckling 
samt en inspirerande arbetsmiljö viktiga förutsättningar 
för att attrahera och rekrytera medarbetare. Att vara en 
arbetsgivare som attraherar och behåller kvalificerade 
medarbetare är direkt avgörande för verksamhetens 
kvalitet och resultat. Att säkra kompetensförsörjningen 
på en internationell och konkurrensutsatt arbetsmark-
nad är därför en strategisk fråga för universitetet. 

Attraktiv arbetsplats 
För att möta krav och förväntningar på en föränderlig 
arbetsmarknad är ett kontinuerligt utvecklingsarbete för 
att utveckla universitetet som arbetsplats och attraktiv 
arbetsgivare nödvändigt. Under året har flera gemen-
samma initiativ tagits för att utveckla den gemensamma 
arbetsgivarpolitiken vid universitetet. Översyner har 
gjorts av flera lokala kollektivavtal. Styrdokument och 
processer har arbetats fram för att ge verksamheten ett 
bättre stöd i komplexa frågor. Vidare har flera fakulte-
ter och institutioner arbetat med att se över den strate-
giska kompetensförsörjningen och vidareutvecklat 
introduktions rutiner för att nationellt och internatio-
nellt rekryterade medarbetare ska få bättre förutsätt-
ningar att snabbt komma in i arbetet.

Kvalitetsutveckling i administration och  
HR-processer 
En utvärdering av Göteborgs universitets administration 
har genomförts. Utvärderingen AQUA16, Assuring 

Quality in University Administration 2016, har utförts 
av en extern bedömargrupp som sammanställt obser-
vationer och rekommendationer i en rapport. Utvärde-
ringen ska ligga till grund för ett fortsatt kvalitets- och 
utvecklingsarbete för att säkerställa ett ändamåls enligt 
administrativt stöd till universitetets utbildning och 
forskning. 

Kvalitetsarbetet vid den gemensamma förvaltningen 
tar sin utgångspunkt i arbetet med handlings- och 
 verksamhetsplaner. Ett framträdande verktyg, med 
inspiration från fakulteternas metod för kvalitetsarbete 
i utbildning och forskning är återkommande så kallade 
audits. Audits på enhetsnivå har bland annat bidragit 
till en bättre struktur kring interna möten och möten 
med verksamheten, att styrdokument uppdaterats och  
att webbplatser reviderats. För andra året i rad har 
 Göteborgs universitets pris för administrativ kvalitets-
utveckling delats ut för att uppmärksamma initiativ  
som har bidragit till högre kvalitet i verksamheten.  
Ett ytterligare exempel på kvalitetsarbete är de bench-
marking projekt (SLUG) som bedrivs mellan Göteborgs 
universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet. 
Under 2016 har samarbetet utvecklats ytterligare och 
omfattar även Stockholms universitet. Två bench-
marking projekt har initierats och därutöver har det 
anordnats aktiviteter för att stimulera till bättre sam-
verkan mellan stödverksamhet och kärnverksamhet.

Utveckling av universitetets arbetsgivarpolitik, med 
särskilt fokus på anställnings- och bemanningsfrågor, 
har präglat den senare delen av året. Parallellt har 
 förankringsarbetet i chefslinjen via verksamhetsnära 

Vårt mål enligt Vision 2020 är att Göteborgs universitet år 2020 ska ha 
ökat sin attraktivitet som arbetsplats genom en ändamålsenlig organisation, 
ett aktivt ledarskap och stärkt delaktighet för medarbetare och  studenter  
på alla nivåer. Lika villkor, förutsättningar och möjligheter är självklara 
utgångspunkter för universitetets arbetsmiljö. 
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dia loger utvecklats, ett arbete som även innefattar 
inhämtandet av synpunkter och förslag från det lokala 
HR- stödet. Rutiner för HR-processer har tagits fram,  
såsom kränkande särbehandling, MBL-anvisningar, 
process vid misstanke om oegentligheter, misskötsam-
het, beslut om disciplinåtgärd och skiljande från 
anställning. Även omställningsprocessen har setts över. 

Löneadministrationen har överförts till Statens 
service center vilket har inneburit en verksamhetsöver-
gång för medarbetare vid universitetet. Ett omfattande 
arbete har samtidigt pågått för att förbereda övergången 
till nya arbetssätt och nya IT-system för lönehantering 
och rekryteringsprocesser. En organisationsdatabas har 
utvecklats och kommer att tas i bruk samtidigt som 
övergången till de nya IT-systemen. Uppföljningen av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet via systemstödet 
GURIA har setts över för att ge bättre precision i upp-
följningen men även för att på ett tydligare sätt stötta 
cheferna.

Ett kollektivavtal om principer för lönesättning har 
under hösten tecknats med Saco-S. 2016 är första året 
som samtliga medlemmar i Saco-S omfattas av löne-
sättande samtal. Mot denna bakgrund har universitetet 
tillhandahållit utbildningar i lönesättande samtal för 

Första spadtaget för modernare lokaler för Humanistiska fakulteten togs den 27 oktober. Från vänster Margareta Hallberg, dekan för Humanistiska fakulteten, 
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus, Pam Fredman, rektor Göteborgs 
 universitet och Niklas Sparw, vice vd NCC Building Sverige.

hälften av alla berörda chefer. Under hösten har för-
handlingar om principer för lönerevision pågått mellan 
universitetet och OFR-S samt SEKO.

Ett lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel 
har tecknats. Antalet ansökningar är dock få, något som 
kommer att följas upp under 2017. Sju lokala kollektiv-
avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar 
har tecknats med de tre personalorganisationerna. 
Genom de nya avtalen har universitetet fått en ökad 
marknadsmässighet samt en förbättrad verksamhets-
anpassning i sina kollektivavtal, särskilt i verksamheter 
med speciella behov avseende arbetstidens förläggning.

Universitetet har informerat om regelverket för bisyss-
lor för att öka rapporteringsgraden hos undervisande 
personal. En särskild uppföljning är planerad till början 
av 2017. Därefter riktas särskilt stöd till institutioner 
med fortsatt låg rapporteringsgrad.

Universitetets anställda 
Antalet anställda vid Göteborgs universitet uppgår i 
december 2016 till 6 211 personer, motsvarande 5 500 
årsarbetare, vilket innebär en ökning jämfört med före-
gående år (se tabell 26). Ökningen finns inom personal-
kategorierna undervisande personal samt forskarstude-
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rande. Övriga kategorier har minskat något, vilket 
delvis förklaras av verksamhetsövergången till Statens 
servicecenter. Andelen tillsvidareanställda är drygt 60 
procent vilket återspeglar villkoren för sektorn i stort.

Lite drygt hälften av universitetets anställda befinner 
sig i åldersgruppen 30–49 år, samtidigt som knappt tio 
procent är yngre än 30 år. Av samtliga tillsvidarean-
ställda beräknas 35 procent gå i pension till och med 
2026. Bland tillsvidareanställd undervisande och fors-
kande personal, kärnkompetensen, beräknas 40 procent 
avgå med ålderspension under perioden. Möjligheten att 
kvarstå i anställning till 67 års ålder innebär en viss 
 osäkerhet i prognosen. För att behålla medarbetare till 
ordinarie pensionsålder och därmed öka möjligheterna 
till generationsväxling har universitetet en generös del-
pensionspolicy. Centrala medel finansierar 20 procent 
av delpensionsledigheten och flera fakultetsområden 
finansierar en högre omfattning av ledighet. 

I december 2016 hade, liksom föregående år, 39 pro-
cent av de anställda en tidsbegränsad anställning. Den 
höga andelen tidsbegränsade anställningar förklaras av 
att det inom högskolesektorn, utöver Lagen om anställ-
ningsskydd (LAS), finns möjlighet att tidsbegränsa 
anställningar med stöd av högskoleförordningen samt 
att vissa anställningar, till exempel anställning som 
doktorand, är tidsbegränsade per definition. Av det 
totala antalet tidsbegränsade anställningar utgör fors-
karstuderande 34 procent och meriteringsanställningar 

(postdoktor, forskarassistent och biträdande universi-
tetslektor) 14 procent. Allmän visstidsanställning enligt 
LAS utgör 20 procent av de tidsbegränsade anställning-
arna och vikariat nio procent. Återstående del består av 
bland annat läraranställningar på konstnärlig grund, 
adjungerade lärare och studentmedarbetare.

Universitetets anställda delas in i tre kompetensgrup-
per: lednings-, kärn- och stödkompetens. Ledningskom-
petens omfattar dels ledningsuppdrag som dekan eller 
prefekt och dels personer anställda på olika chefsbefatt-
ningar. Kärnkompetens definieras som lärare (till exem-
pel professorer, universitetslektorer och universitets-
adjunkter), forskare och doktorander. Stödkompetens 
definieras som teknisk och administrativ personal samt 
bibliotekspersonal. Fördelningen mellan kompetens-
kategorierna är stabil över tid (se tabell 27). Könsfördel-
ningen är relativt jämn inom grupperna ledningskom-
petens och kärnkompetens medan det inom gruppen 
stödkompetens finns en obalans med en övervägande 
andel kvinnor.

Könsfördelningen i gruppen med ledningsuppdrag, 
det vill säga dekan, föreståndare, prefekt och studie-
rektorer är relativt jämn, där andelen kvinnor är 46 
procent och andelen män 54 procent (se tabell 28). Om 
gruppen studierektorer exkluderas och fokus endast är 
chefsuppdragen (dekan, föreståndare, prefekt) ser dock 
fördelningen annorlunda ut. Här är andelen kvinnor 34 
procent och andelen män 66 procent. Den största skill-

Arbetsmiljö som inspirerar

Tabell 26. Personal uppdelat per personalkategori (heltidsekvivalenter)

2016 2015 2014

Personalkategori Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män %

Professorer 540 31% 69% 538 30% 70% 512 27% 73%

Lektorer 903 53% 47% 879 54% 46% 852 52% 48%

Lektorer, biträdande 72 49% 51% 60 46% 54% 42 46% 54%

Adjunkter 324 64% 36% 316 63% 37% 305 63% 37%

Forskarassistent 62 45% 55% 49 44% 56% 51 41% 59%

Postdok 198 53% 47% 178 51% 49% 160 57% 43%

Doktorandanställning 829 58% 42% 787 57% 43% 695 60% 40%

Annan undervisande och  
forskande personal 584 56% 44% 633 57% 43% 613 55% 45%

Administrativ personal 1 209 79% 21% 1 226 78% 22% 1 173 77% 23%

Teknisk personal 628 54% 46% 634 54% 46% 627 55% 45%

Bibliotekspersonal 151 74% 26% 161 72% 28% 158 71% 29%

Totalt 5 500 59% 41% 5 462 58% 42% 5 188 58% 42%
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naden finns inom gruppen prefekter där endast 30 pro-
cent är kvinnor, en fortsatt nedgång jämfört tidigare år.

Kompetensförsörjning
Det råder nationell och internationell konkurrens om att 
rekrytera och behålla forskare, lärare och specialister. 
Flera fakultetsområden arbetar med att kvalitetssäkra 
rekryteringsprocessen och säkerställa kompetensförsörj-
ningen i verksamheten. Under 2016 har den reviderade 
anställningsordningen och förtydligandet avseende 
skyldigheten att ledigkungöra anställningar i vissa  
fall medfört förändring i arbetssätt och krav på en mer 
lång  siktig och strategisk planering av kompetens försörj-
ningen. Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten erbju-
der samtliga institutioner i varierande grad mentors-
liknande program eller karriärplanering och juridiska 
institutionen arbetar strategiskt med att utforma och 
utveckla attraktiva och kompletta forskningsmiljöer. 
Akademin Valand ser över möjligheten att minska de 
korta tidsbegränsade anställningarna och öka syssel-
sättningsgraden. 

Kompetensförsörjningen ställer universitetet inför  
en rad utmaningar, vilka skiljer sig åt mellan ämnen  

och fakultetsområden. Inom områden som bedriver 
 professionsutbildning kan det till exempel vara svårt att 
rekrytera personer med både praktisk erfarenhet och 
forskarkompetens och inom ett annat ämnesområde 
råder en generell brist på disputerade lärare i hela landet. 
Fluktuationer i utbildningsuppdraget medför svårigheter 
i den långsiktiga planeringen och inom vissa ämnesom-
råden konkurrerar universitetet med övriga arbetsmark-
naden. Inom den kliniska forskningen är en stor utma-
ning att få yngre läkare att välja en forskarkarriär för 
att kunna säkra återväxten och möta kommande pen-
sionsavgångar. Flera administrativa enheter har aviserat 
svårigheter att rekrytera såväl chefer som administrativt 
anställda med särskilt utpräglad specialistkompetens.

Universitetet har som målsättning att minska andelen 
visstidsanställda och skapa tydliga karriärvägar för 
anställda i tidsbegränsade meriteringsanställningar. 
Antalet anställda i meriteringsanställningar (postdoktor, 
forskarassistent och biträdande lektor) fortsätter att öka 
(se diagram 6). Den största gruppen är postdoktorer som 
utgör 60 procent medan fördelningen mellan forskar-
assistent och biträdande lektor är mera lika. Något fler 
kvinnor än män har anställning som postdoktor. 

Tabell 27. Anställda fördelade efter kompetensgrupp

2016 2015 2014

Kompetensgrupp Totalt
Andel kvinnor/

män i % Totalt
Andel kvinnor/

män i % Totalt
Andel kvinnor/

män i %

Ledningskompetens 216 53/47 228 52/48 229 54/46

Kärnkompetens 4 053 54/46 3 990 53/47 3 772 53/47

Stödkompetens 1 792 70/30 1 826 70/30 1 777 69/31

Totalt 6 061 59/41 6 044 58/42 5 778 58/42

 Differens mot totala antalet anställda/individer utgörs av oklassade anställningar.

Tabell 28. Antal dekaner, prefekter, föreståndare och studierektorer

2016 2015 2014

Totalt
Andel kvinnor/

män i % Totalt
Andel kvinnor/

män i % Totalt
Andel kvinnor/

män i %

Dekan 8 38/62 9 44/56 9 44/56

Föreståndare 16 44/56 15 47/53 13 54/46

Prefekt 40 30/70 38 37/63 37 43/57

Studierektor 105 53/47 80 56/44 78 51/49

Totalt 169 46/54 142 49/51 136 49/51
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Arbetsmiljö som inspirerar

Inom flera fakulteter genomförs satsningar för att öka 
andelen meriteringsanställningar. Statsvetenskapliga 
institutionen uppmuntrar sina forskningsmiljöer att 
samla resurser för att kunna utlysa fler meriterings-
anställningar och erbjuder juniora forskare att medverka 
i seniora forskningsprojekt. Handelshögskolan har tagit 
ett strategiskt beslut att i första hand rekrytera biträ-
dande universitetslektorer och Sahlgrenska akademin 
utlyser årligen ett återvändarbidrag för unga forskare 
som kommer tillbaka efter en period som postdoktor 
utomlands. 

Meriteringsanställningarna utgör en betydande andel 
av personalrörligheten mellan lärosäten i Sverige. Den 
största andelen finns inom kategorin lektorer. Könsför-
delningen är relativt jämn avseende nyrekrytering från 
andra lärosäten. När det gäller rekrytering inom univer-
sitetet, från egen eller annan institution, rekryteras fler 
kvinnor än män (diagram 7).

Göteborgs universitet är en av de statliga arbetsgivare 
som, genom en del av sin kompetensförsörjning, aktivt 
bidrar i arbetsmarknadspolitiken genom att erbjuda 
praktik till nyanlända arbetssökande samt arbetssö-
kande med funktionsnedsättning. Under året har 37 
nyanlända flyktingar gjort praktik vid universi tetet. 
Praktikanterna bidrar till interkulturella möten och 
möjligheter till utbyte av kunskap och nya perspektiv, 
vilket är ett led i universitetets strävan att vara ett inter-
nationellt lärosäte.

Kvalitetssäkring av universitetets anställnings-
processer
Att såväl anställda som potentiella medarbetare känner 
förtroende för arbetsgivarens tillsättningsförfarande är 
viktigt för att Göteborgs universitet ska vara och upp-
fattas som en attraktiv arbetsgivare. Universitetets han-
tering av ett antal rekryteringsprocesser anmäldes i slu-
tet av 2015 till Universitetskanslersämbetet. Anmälan 
gällde anställningar som tillsatts utan att ha annonse-
rats externt. Det har inneburit att kraven på skicklighet 
och förtjänst som finns i regeringsformen och Lagen om 
offentlig anställning inte har kunnat säkerställas fullt ut.

Det har genomförts flera aktiviteter för att åtgärda 
ovanstående brister. Exempel på sådana aktiviteter är 
förändring av universitetets anställningsordning, infor-
mationsinsatser vid rektors strategimöten och HR-nät-
verk, genomförande av en HR-konferens för chefer och 
personalhandläggare med teman som anställningar och 
ansvar som myndighetsföreträdare. Vidare har universi-
tetet tagit fram anvisningar om anställningar och till-
lämpning av särskilda skäl vid frångående av utlysning, 
samt inrättat en skriftlig rutin i de fall utlysning av 
anställning inte sker. Vidare har en ny tjänst med sär-
skilt ansvar för rekryterings- och anställningsfrågor 
inrättats.

Insatserna har bidragit till förbättrad lagefterlevnad 
men också lett till att många chefer, främst inom under-
visningstyngd verksamhet, vittnar om svårigheter att 
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Diagram 7. Antal nyrekryterade fördelade på tjänste-
kategori och lärosäte för avlagd doktorsexamen1
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1.  Här inkluderas endast de personer som under 2016 fått ett tillsvidare-
förordnande samt de som anställts på meriteringstjänst enligt högsko-
leförordningen 4 kap § 12a samt avtal om anställning som postdoktor.
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bemanna undervisningsverksamheten på ett effektivt 
sätt. Mot bakgrund av dessa konsekvenser planerar 
 universitetet att under 2017 genomföra en omfattande 
genomlysning av hur universitetet arbetar med kom-
petensförsörjning när det gäller bemanning och 
 rekrytering. 

 
Internationalisering 
Internationell rekrytering 
För att stärka universitetets konkurrenskraft och öka 
kvaliteten i forskning och utbildning vill Göteborgs 
 universitet attrahera de mest kvalificerade forskarna  
och lärarna. Därför är internationell rekrytering ett vik-
tigt verktyg och insatser pågår för att öka andelen inter-
nationellt rekryterad personal. Långsiktiga strategiska 
forskningssamarbeten, marknadsföring, profilering och 
nätverkande är inslag i arbetet. Anställningar utlyses 
både nationellt och internationellt och globala nätverk 
används för att sprida information om aktuella rekryte-
ringar och forskningsprojekt. Euraxess är ett europeiskt 
initiativ som ska skapa bästa möjliga förutsättningar för 

forskarrörlighet. I slutet av 2016 lanserades en ny webb-
portal som samlar information till forskare som söker 
tjänster och finansiering men också information till 
forskningsorganisationer, entreprenörer och företag. 
Welcome Services vid Göteborgs universitet har fortsatt 
uppdrag från Vinnova att driva Euraxess aktivitetspro-
jekt, vilket innebär ansvar för det svenska nätverket. 

Antalet internationellt rekryterad personal fortsätter 
att öka. Den största delen internationellt rekryterade 
finns inom meriteringsanställningar. Flera institutioner 
har sett över introduktionsrutiner för att ge internatio-
nellt rekryterade anställda goda förutsättningar. Exem-
pelvis erbjuds språkkurser inom ramen för tjänstgö-
ringen, informationsmaterial och mentorer.

För att ytterligare underlätta vid rekrytering och 
 mottagande av internationell personal finns Welcome 
Services som ger stöd kring boende, myndighetskontak-
ter och frågor kring etablering i en ny stad. Under 2016 
har drygt 700 gästforskare och internationellt rekryte-
rad personal samt deras mottagande institutioner fått 
stöd och service. Universitetets bestånd av gästbostäder 

Cancerforskning pågår. Sahlgrenska Cancer Center är en centrumbildning som fokuserar på translationell cancerforskning.  
Forskarna i laboratoriemiljön är Ywonne Andrén, Pernilla Gregersson och Emma Jonasson.
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har utökats från 140 till 175 enheter, bland annat med 
flera större lägenheter för familjer. Bostäderna används 
för både kortare och längre vistelseperioder för gäst-
ande personal samt som tillfälliga startbostäder för 
internationellt rekryterad personal. Flera informations-
tillfällen, inom kompetensutvecklingsserien Ökad inter-
nationalisering har genomförts. De har innehållit infor-
mation om universitetets interna och externa stöd vid 
internationell rekrytering, möjlighet till stöd för med-
följande samt information från Skatteverket och Försäk-
ringskassan. Vidare har gästforskare och internationell 
personal bjudits in till informationsseminarier med 
 rubrikerna Living in Sweden och Working in  Sweden. 
Därutöver har sociala aktiviteter under terminstid 
arrangerats.

Anställdas utlandsvistelser och mobilitet 
Göteborgs universitet ska präglas av ett globalt engage-
mang med internationella utblickar. Anställda upp-
manas att åka utomlands för utbyten och fortbildning. 
Utbyten inom Europa, finansierade genom Erasmuspro-
grammet, var vanligast under 2016. Inom ramen för 
Erasmus mobilitet inom Europa har 63 anställda deltagit 
i utbyte för att undervisa, 18 anställda har genomfört 
egen fortbildning genom att exempelvis gå en kurs eller 
följa med någon som en ”jobbskugga”. För nordiska 
utbyten har det varit möjligt att söka finansiering inom 
Nordplusprogrammet.

Det har funnits möjlighet till finansiering för utomeu-
ropeiska resor via Linnaeus-Palmeprogrammet samt det 
utomeuropeiska programmet inom Erasmus+ (ICM). 
ICM har tagit fart under 2016 vilket inneburit att lärare 
från Australien och Georgien besökt Göteborgs univer-
sitet och att universitetets lärare varit i Australien, 
Georgien och Bolivia för att undervisa. 

Sedan 2009 har universitetet även avsatt egna medel 
för internationell personalmobilitet. Under 2016 bevilja-
des 22 av 42 inkomna ansökningar, varav 19 anställda 
genomfört sina resor. Resorna gick bland annat till 
Kina, Chile, Australien och Kanada. Anställda reser 
inte bara via de utbytesprogram som universitetet orga-
niserar. Många söker även medel via olika stiftelser och 
institut till exempel Svenska Institutet och Nordiska 
Ministerrådet. En professor vid Förvaltningshögskolan 
har på så sätt kunnat medverka som kursansvarig lärare 

i ett flertal kurser vid Academy of Public Administra-
tion (APA) i Vitryssland.

Lärare och forskare ges också möjlighet till interna-
tionella utbyten genom att vissa fakulteter finansierar 
egna sabbatical program. Universitetet deltar även i pro-
grammet för Teaching Sabbatical som ordnas av Stiftel-
sen för internationalisering av högre utbildning och 
forskning (STINT). En av universitetets tre kandidater 
fick stipendium från STINT 2016. Det är inte bara 
lärare och forskare som uppmuntras att åka utomlands, 
även administrativ och teknisk personal har getts möj-
lighet till utbyten. Ett exempel är den administrativa 
gruppen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och 
religion vid den Humanistiska fakulteten som rest till 
Universität Humboldt i Berlin för erfarenhetsutbyte 
inom universitetsadministration. 

Antalet ut- och inresande personal framgår av tabell 
29. Tidigare år har endast de resor som varit längre än 
två veckor rapporterats för doktorander. Eftersom 
mycket av det arbete doktorander gör utomlands, exem-
pelvis doktorandkurser, fältresor och samarbeten med 
andra forskargrupper, är kortare än två veckor har 
 rapporteringen för 2016 förändrats för att ge en mer 
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Tabell 29. Internationell rörlighet bland anställda

2016 2015 2014

Doktorander

Utresande totalt1 514 86 96

Inresande totalt1 163 67 63

Lärare/forskare

Utresande totalt1 2 443 1 738 1 348

Inresande totalt1 770 940 781

Teknisk, administrativ personal

Utresande totalt1 554 — 2 — 2

Inresande totalt1 13 — 2 — 2

Tabellen rör mobilitetstyper som inte kan hämtas ur universitetsgemensamma sys-
tem. Förutsättningarna för statistikinsamling varierar inom universitetet. 
1.  För år 2014 och 2015 rapporterades endast resor som var längre än två veckor.  

Från och med 2016 har denna tidsbegränsning tagits bort, detta påverkar  resultatet. 
2.  Internationell rörlighet bland teknisk, adminsitrativ personal har inte samlats in 

före 2016. Uppgift saknas därmed för åren 2014 och 2015.
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tens hos chefer och ledare, behålla engagemanget och 
säkra chefsförsörjningen. Ett nytt program, Nyfiken på 
ledarskap, har startat 2016. Syftet är att inspirera med-
arbetare till att söka en anställning som chef och till-
godose behovet av nya chefer framöver. Genom ökad 
självkännedom, förståelse för chefs- och ledarskap och 
kunskap om universitetets organisation, ska medarbe-
tare inspireras till att vilja bli chefer. För att få gå 
utbildningen ska medarbetaren nomineras av prefekt/
enhetschef. Intresset för utbildningen har varit stort. 
Resultatet av utbildningen är att flera deltagare uttalat 
att de är intresserade av ett chefskap i framtiden. 

I mars avslutades det åttonde Chefsutvecklingspro-
grammet, CUP. Nytt i programmet var att deltagarna 
delades in i mindre utvecklingsgrupper som under och 
mellan utbildningsdagarna, arbetade med uppgifter 
relaterade till det egna ledarskapet och uppdraget som 
chef. Flera av grupperna träffas fortfarande. Ett arbete 
har genomförts för att upphandla och utveckla innehål-
let i ett nytt chefsutvecklingsprogram som ska genom-
föras 2017. I fokus står det ansvar och de utmaningar 
och möjligheter som det innebär att vara chef och ledare 
vid Göteborgs universitet. Därtill erbjuds löpande chefs-
utbildningar i exempelvis arbetsrätt, arbetsmiljö, kon-
flikthantering och ekonomi. 

Utvärderingar har visat på behov av vidareutbildning 
för erfarna chefer i sin fortsatta utveckling i chefsrollen. 
Steget vidare var nytt för året och riktar sig till mer 
erfarna chefer. En effekt av genomfört program är att 
flera kursdeltagare fortsatt i chefshandledning tillsam-
mans med kursledare. 

Ledarprogram för forskningsledare startade som  
ett pilotprojekt och ingår numera i det ordinarie 
 utbudet.  Programmet ska bidra till bra förutsättningar 
för yngre forskare att efter doktorsexamen ta steget 
till att  etablera forskargrupper och bli framtidens 
forsknings ledare.

Högskolepedagogisk utbildning 
Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt 
lärande (PIL-enheten) har inom universitetet erbjudit 
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, 
breddnings- och fördjupningskurser samt kurser för  
nya och erfarna handledare inom grund- respektive 
forskarutbildningen. Totalt har 890 deltagare varit 

rättvis bild av doktorandernas utlandsresor. För lärare/
forskare har utlandsresorna fortsatt att öka. 

 
Aktivt ledar- och medarbetarskap 
Ett av målen i Vision 2020 är en väl fungerande arbets-
miljö vilken i sin tur är beroende av ett aktivt ledarskap, 
kvalificerade och engagerade chefer, medarbetare och 
studenter som får möjlighet att utvecklas. Universitetets 
strategi för att nå målet är att tydliggöra och utveckla 
ledarskapet på alla nivåer, erbjuda medarbetarutbild-
ning för alla anställda, stärka möjligheterna för konti-
nuerlig kompetensutveckling samt hantera konflikter på 
ett sakligt och konstruktivt sätt. 

Vid universitetet erbjuds centralt planerad kompetens-
utveckling som inriktas mot gemensamma behov. För 
att kvalitetssäkra utbildningarna är utvärderingar från 
deltagare viktiga. Under året har det konstaterats att 
metoder för att mer systematiskt inventera och analy-
sera kompetensbehov behöver utvecklas. 

Kompetensutveckling för anställda 
Den samlade kompetensutvecklingen fokuserar på att ge 
medarbetare och chefer kunskaper, färdigheter och 
verktyg för att utveckla sig själva och verksamheten. 
Introduktionsutbildning genomförs i olika former och 
anpassas till tre huvudgrupper av nyanställda: dokto-
rander, engelskspråkig personal samt övrig personal. 
Sammanlagt har 483 personer deltagit i introduktions-
utbildningarna under 2016.

Medarbetarutbildningen fortsätter och under 2016 
genomfördes fyra utbildningsomgångar. Utbildningen 
ska utveckla medarbetarskapet, öka delaktigheten och 
inflytandet, främja ansvarstagandet och öka möjlig-
heterna till utveckling. Utvärderingar och återkoppling 
från deltagarnas chefer visar effekter som ökat ansvars-
tagande och delaktighet i verksamheten.

Universitetet har i övrigt ett omfattande utbud av 
kompetensutvecklande aktiviteter som rör allt från 
offentlig rätt till projektledning och grupputveckling. 
Deltagarantalet i universitetsgemensamt anordnade 
aktiviteter för kompetensutveckling uppgick till 7 933. 

Chefs- och ledarutbildning 
Universitetet fortsätter att utveckla sitt utbud av chefs- 
och ledarskapsprogram för att säkerställa rätt kompe-
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registrerade, vilket är en ökning med sexton procent 
jämfört med föregående år. Två tredjedelar av delta-
garna var också godkända vid årets slut, en andel som 
sannolikt ökar när samtliga kurser har betygsrapporte-
rats. Det ger en fingervisning om att de högskolepedago-
giska kurserna når ut till allt fler av universitetets lärare 
och doktorander. 

De tre behörighetsgivande högskolepedagogiska kur-
serna har även under 2016 getts som campus- och som 
nätbaserade kurser, på svenska och engelska. Totalt har 
672 deltagare registrerat sig på de tre kurserna, vilket är 
en ökning med 18 procent jämfört med 2015. Kursen 
för handledare i forskarutbildningen har också erbjudits 
på både svenska och engelska. Totalt under 2016 var 

158 deltagare registrerade i handledarutbildningen, 
 vilket är några procent färre än föregående år. En för-
klaring till nedgången kan vara att en utannonserad 
nätversion av kursen flyttades fram till 2017. Kursen för 
erfarna handledare i forskarutbildningen, som vidareut-
vecklats under 2016, genomfördes med tolv deltagare. 
Även poänggivande breddningskurser för lärare, med 
totalt 48 registrerade deltagare, har genomförts.

Önskan om pedagogiskt stöd har accentuerats. Utöver 
de poänggivande högskolepedagogiska kurserna har 
PIL-enheten bedrivit både konsultativ verksamhet och 
seminarier om pedagogisk utveckling, samt workshopar 
om allt från blended learning till lärandemiljöns bety-
delse för lärandet. PIL-enhetens inspelningsstudio bru-

Carl Gurnell, är universitetsadjunkt i slöjddidaktik och undervisar en grupp studenter som går slöjdlärarutbildning på HDK, Högskolan för design och konsthantverk.



65GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2016

kas i ökande grad, vilket visar att allt fler lärare vill 
använda videomediet i sin undervisning.
 
Kvalitetsdrivet arbetsmiljöarbete 
Göteborgs universitet ska genom ett aktivt och ända-
målsenligt arbetsmiljöarbete vara en attraktiv arbets-
plats för studenter och medarbetare. Universitetets sys-
tematiska arbetsmiljöarbete kvalitetssäkras bland annat 
genom årlig uppföljning i systemet GURIA. Det används 
för rapportering och handläggning av studenters och 
anställdas arbetsskador och tillbud. I systemet hand-
läggs också arbetsmiljöronder och riskbedömningar. 

Universitetets arbetsmiljöavtal har implementerats.  
Av avtalet följer att lokala arbetsmiljögrupper har inrät-

tats. Ett arbete har påbörjats med att ta fram motsva-
rande överenskommelse mellan Göteborgs universitet 
och studenterna om studenternas medverkan i arbets-
miljöarbetet. 

I samverkan med personalorganisationerna och 
huvudarbetsmiljöombuden har universitetet tagit fram 
ett utbildningspaket för arbetsmiljöombud. Bakgrunden 
är att det under 2016 varit nyval av arbetsmiljöombud. 
Universitetet har även avropat på Kammarkollegiets 
ramavtal om företagshälsovård.

Mot bakgrund av ny föreskrift om organisatorisk och 
social arbetsmiljö har rutiner inom arbetsmiljöarbetet 
setts över. Ett nytt styrdokument Riktlinjer avseende 
kränkande särbehandling har tagits fram. Utrednings-

Universitetets HR-nätverk träffas regelbundet för att diskutera aktuella personalfrågor. Jennie Knutsson, 
biträdande enhetschef vid personalenheten, håller i mötet.
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arbetet inom området konflikter och kränkande sär-
behandling har intensifierats, bland annat till följd av 
den nya föreskriften. Arbete med att förebygga 
stressrela terad ohälsa och kränkande särbehandling, 
som rikt linjerna föreskriver, har påbörjats.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron 2016 var 3,1 procent, en 
minskning jämfört med föregående år (se tabell 30). 
Sjukfrånvaron har minskat i åldersgrupperna över 30 år, 
både bland kvinnor och män. Bland medarbetare som 
är 29 år och yngre har dock sjukfrånvaron ökat. Likt 
tidigare år har kvinnor högre sjuktal än män. Långtids-
sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med 2015. 

Jämställdhet och likabehandling 
Universitetets policy för jämställdhet och likabehandling 
tydliggör att universitetet ska arbeta för en inspirerande 
arbetsmiljö där alla medarbetare och studenter får 
 möjlighet att växa och utvecklas, oavsett kön, etnicitet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsned-
sättning, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck. Likabehandlings arbete genomförs 
universitetsgemensamt och vid förvaltning, universitets-
bibliotek och samtliga  institutioner. 

Tabell 30. Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid

2016 2015 2014

procent Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

29 år och yngre 2,2 2,6 1,6 1,9 2,5 1,0 1,6 2,1 0,8

30–49 år 2,9 3,8 1,7 3,3 4,3 1,8 2,6 3,5 1,3

50 och äldre 3,4 4,5 1,9 3,6 4,5 2,4 2,7 3,6 1,6

Totalt 3,1 4,0 1,8 3,3 4,2 1,9 2,6 3,4 1,4

Andel av sjukfrånvaro som utgörs av 
 långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer) 64,0 64,4 62,6 66,6 67,0 65,4 56,3 57,8 50,8

Regeringen har gett universitet och högskolor i upp-
drag att jämställdhetsintegrera verksamheten. Under 
2016 har arbetet med probleminventering övergått i ett 
mer konkret utvecklingsarbete. De utvalda pilotinstitu-
tionerna har påbörjat arbete utifrån sina identifierade 
behov och universitetsledningen har identifierat ett antal 
universitetsövergripande processer som ska jämställd-
hetsintegreras, bland annat berednings- och bedöm-
ningsprocesser i samband med rekryteringar. Flera 
informations- och diskussionstillfällen har arrangerats 
som fokuserat på att jämställdhetsintegrering innebär 
förändringsarbete och att personer med ledningsupp-
drag har ansvar att driva arbetet med hjälp av en ända-
målsenlig stödverksamhet.

Utbildningar, seminarier och workshopar har genom-
förts för att öka anställdas och studenters kompetens 
inom jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet och 
normkritik. Jämställdhets- och likabehandlingsperspek-
tiv är även en del i universitetets chefsutbildningspro-
gram, i utbildning i arbetsmiljö för chefer, samt i riktade 
utbildningar för chefer och arbetsgrupper i verksam-
heten. Universitetets enhet som arbetar med utbildnings-
frågor genomgår för närvarande en process för att bli 
HBTQ-certifierad. Flera enheter har normkritiskt gran-
skat fysiska miljöer och genomfört förändringar där 
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behov uppmärksammats. Även nya riktlinjer för krän-
kande särbehandling har tagits fram (se Kvalitetsdrivet 
arbetsmiljöarbete).

Universitetet arbetar systematiskt för att representa-
tionen utifrån kön ska vara jämställd i varje anställnings- 
och personalkategori. Ett brett rekryteringsunderlag 
 skapas inför varje anställning och underrepresenterat 
kön, med annan social, kulturell och språklig bakgrund, 
ska särskilt uppmuntras att söka. Jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiven ska tillämpas i rekrytering 
av undervisande, forskande (inklusive doktorander), 
teknisk och administrativ personal. En central löne-
kartläggning pågår. En fakultet och en institution 
har genomfört lokala lönekartläggningar, något som 
kommer att följas upp under 2017.

Universitetet har mot bakgrund av det tidigare rekry-
teringsmålet för kvinnliga professorer riktat särskild 
uppmärksamhet på andelen kvinnliga professorer. Av 
nyrekryterade professorer under 2016 var 47 procent 
kvinnor. 

Tabell 31. Antal nyrekryterade lärare fördelat på kön

2016 2015 2014

Totalt
Andel kvinnor/

män i % Totalt
Andel kvinnor/

män i % Totalt
Andel kvinnor/

män i %

Professorer1 45 47/53 65 51/49 56 39/61

Universitetslektorer 140 55/45 147 56/44 116 50/50

Universitetsadjunkter 69 75/25 34 76/24 22 55/45

1. Exklusive adjungerade professorer.

Claes Persson, föreståndare för Herbariet som ligger i Botaniska 
 trädgården och tillhör Naturvetenskapliga fakulteten. 
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Göteborgs universitet har en lång tradition av forskning 
och utbildning inom hållbar utveckling och bedriver 
sedan länge många forskningsprojekt som rör klimat-
förändringar, krig, migration, demokrati, korruption 
och andra globala samhällsutmaningar. Genom princi-
perna globalt engagemang och uttalat samhällsansvar i 
Vision 2020 fastslås att universitetet ska verka för håll-
bar utveckling, vilket konkretiseras i miljöpolicyn och i 
universitetets handlingsplan för miljö och hållbar 
utveckling.

Sedan 2004 är universitetet, såväl kärnverksamhet 
som stödverksamhet, miljöcertifierat enligt den interna-
tionella miljöstandarden ISO14001 och registrerat 
enligt EU:s miljöförordning Eco-Management and 
Audit Scheme (EMAS). Universitetet strävar efter att 
minska sin negativa miljöpåverkan, från till exempel 
kemikalieanvändning, energianvändning och resor, 
samt förbättra förutsättningarna för utbildning och 
forskning inom hållbar utveckling. Arbetet utgår från 
Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling. Upp-
följning och resultat av samtliga mål och indikatorer för 
2016 finns sist i detta avsnitt.

Globala utmaningar och hållbara lösningar
Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar 
utveckling är globala målsättningar som innebär inspi-
rerande utmaningar för all verksamhet vid Göteborgs 
universitet. Som ett av fem universitet fick universitetet i 
uppdrag av regeringen att bidra med underlag för Sveriges 
genomförande av Agenda 2030. Universitetet kartlade 
vilka mål i agendan som verksamheten har störst inver-
kan på, både nationellt och internationellt. Kartlägg-
ningen visade att universitetet bedriver forskning, 
utbildning och samverkan inom samtliga 17 målområ-
den. Särskilt nämns UGOT Challenges: sex tvärveten-
skapliga forskningscentra med fokus på lösningar av 
samtidens globala samhällsutmaningar. Här finns 
centra för antibiotikaresistensforskning, forskning om 

HÅLLBAR UTVECKLING 
Hållbar utveckling är angeläget för oss; vi prövar alltid de sociala,  
ekonomiska och ekologiska konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv 
och låter dem påverka vår verksamhet.

kollektivt handlande, marin vattenbruksforskning, kri-
tiska kulturarvsstudier, åldrande och hälsa samt framti-
dens kemiska riskanalyser och styrning (se Kreativ sam-
verkan i avsnittet Forskning som påverkar). 

I kartläggningen nämns också forskarnas tradition av 
att delta i internationella och nationella sammanhang 
som rådgivare och ledamöter eller drivande i nätverk för 
samverkan. Att universitetet arbetar strategiskt med 
miljöledning och toppar Naturvårdsverkets rankning av 
187 myndigheters miljöledningsarbete lyfts också fram.

För att främja forskning, utbildning och samverkan 
inom hållbar utveckling är Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum (GMV), som drivs tillsammans med Chalmers, 
en viktig aktör. GMV är värd för Sustainable Develop-
ment Solutions Network Northern Europe (SDSN 
Northern Europe) som i början av året lanserades offici-
ellt vid ett arrangemang under två dagar. Nätverket är 
relaterat till FN och sammanför kunskap, erfarenhet och 
kapacitet inom akademier, näringsliv och det civila sam-
hällets aktörer och strävar efter att främja dels utveck-
ling i norra Europa, och dels regionens insatser för en 
hållbar utveckling i hela världen. Vid invigningen debat-
terade forskare hur SDSN Northern Europe kan bli en 
motor för forskning mot Science-based transformations 
2030 och bidra till att uppfylla Agenda 2030 och FN:s 
globala mål för hållbar utveckling. Statsminister Stefan 
Löfvén, i sällskap med toppforskare och ledare för 
svenska storföretag, deltog för att diskutera roller och 
potentiella samarbeten. Det huvudsakliga målet med 
dagarna var att tydliggöra vikten av utvecklingsmålen 
för regionen samt vilka intressenter som är viktiga på 
regional, nationell och internationell nivå.

Insatser för flyktingsituationen 
Aldrig förr har så många människor flytt undan krig 
och förföljelse i världen. Över 65 miljoner människor 
befinner sig på flykt och till Sverige kom under 2015 
nästan 163 000 asylsökande, vilket var fler än någonsin 
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tidigare i modern historia. Mot bakgrund av den pågå-
ende flyktingsituationen startades och pågick under 
2016 en rad olika insatser inom universitetet för att 
underlätta för människor med flyktingbakgrund att 
skapa kontakter med akademin och därmed snabbare 
hitta vägar till framtida studier och sysselsättning. De 
flesta initiativ som tagits har haft nyanlända i Sverige 
som målgrupp men det finns även exempel på aktiviteter 
som organiserats för personer som befinner sig i flyk-
tingläger i närområdet till konfliktdrabbade länder.  
Alla dessa insatser rimmar väl med Göteborgs universi-
tets profil som lärosäte med engagemang för samhället 
och omvärlden och har innefattat såväl universitets-
ledning och anställda som studenter (se även Integra-
tionssatsningar i avsnittet Utbildning som förnyar). 

Informationsträffar för nyanlända
Många av de personer som kommit som nyanlända 
 flyktingar till Sverige har akademikerbakgrund, har 
avbrutna universitetsstudier eller befinner sig i åldern 
för att ta del av studier på universitetsnivå. För att få 
information om vägarna till högre utbildning och däri-
genom kunna planera för framtida karriär anordnar 

universitetet tillsammans med Chalmers varje termin 
två informationsträffar för nyanlända och flyktingar. 
Informationen tolkas till de stora flyktingspråken och 
organiseras i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
Göteborgs Stad. Vid vart och ett av tillfällena finns 
också möjlighet till individuella uppföljningssamtal.

Engagemang i verksamheten
En effektiv process för inkludering av nyanlända och 
flyktingar i högre utbildning ställer krav på en funge-
rande samverkan såväl inom som utom universitetet. 
Det har därför byggts upp en intern organisation med 
representanter från förvaltningen och berörda fakulte-
ter. En projektledare har också anställts för att vara en 
samordnande funktion. Tillsammans ska det underlätta 
samverkan med aktörer såväl i regionen som nationellt. 

Högskolan för scen och musik (HSM) arbetar sedan 
många år med El Sistema, musik som verktyg för social 
utveckling. Under året har HSM i samverkan med El 
Sistema stöttat etablerandet av Dream Orchestra,  
en orkester med och av ensamkommande flyktingar.

I början av 2016 genomfördes ett projekt under namnet 
HelloNeighbour som skulle engagera studenter i arbetet 

Katarina Gårdfeldt, föreståndare för GMV, Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum, talade vid lanseringen av Sustainable Development Solutions 
 Network, SDSN, i februari 2016. 

Doktor Daniel Farkas, institutionen för kemi och molekylärbiologi, arbetar med 
en metod för att producera så kallade rekombinanta proteinmolekyler i tobaks-
plantor. Dessa molekyler kan användas både i grundforskning och för att få 
fram framtida mediciner.
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med att ta fram nya innovativa lösningar som kunde 
bidra till ett bättre flyktingmottagande i Göteborg och 
Västra Götaland. Som exempel på lösningar som togs 
fram av studenterna kan nämnas ett kortspel för snab-
bare språkinlärning, en applikation till mobiler för att 
snabbt komma i kontakt med tolkar och en online-
plattform där människor som vill bidra till idéburna 
organisationer snabbt kan anmäla sig. Projektet Hello-
Neighbour visade att studenter vill vara en naturlig del 
i akademins samverkansuppdrag och kan bidra med de 
kompetenser de tillägnar sig under sina utbildningar för 
att ta fram innovativa lösningar som ger direkt 
 samhällsnytta. 

Forskning i samspel med andra
Universitetet fick i uppdrag av regeringen att kartlägga 
vilka av de globala målen för hållbar utveckling som 
verksamheten har störst inverkan på (se Globala utma-
ningar och hållbara lösningar). De forskningsområden 
som lyfts fram i kartläggningen är förstklassig forsk-
ning inom medicin och hälsa, en stark marin profil med 
utgångspunkt i naturvetenskap, juridik och samhälls-
vetenskap samt forskning av högsta internationella klass 
om demokrati, samhällets institutioner och dess kapa-
citet, rättssäkerhet och transparens. Vid Sahlgrenska 
akademin kan särskilt nämnas forskning om åldrande, 
infektionssjukdomar samt personcentrerad vård. 
Centrum för riskbruk, missbruk och beroende (CERA) 
är en centrumbildning mellan Sahlgrenska akademin 
och Samhällsvetenskapliga fakulteten som har bidragit 
till nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid miss-
bruk och beroende.

Centrum för hav och samhälle initierar, stimulerar 
och utvecklar transdisciplinär forskning och utbildning 
inom det marina och maritima området. Centrat ansva-
rar också för samverkan, dels med Chalmers maritima 
verksamhet, dels med Västra Götalandsregionen och 
andra organisationer inom ramen för det Maritima 
klustret. Det kan röra samverkan inom marin turism, 
bioteknik eller livsmedel. Centrum för hav och samhälle 
driver också en forskarskola i marin miljövetenskap 
med sju transdisciplinära projekt. Under året arrangera-
des en seminarieserie på temat Sea and Society talks. 
Seminarierna länkade samman det globala utvecklings-
målet som rör havet och dess resurser med något av de 
övriga 16 målen. Pågående forskning presenterades och 
därefter diskuterades och debatterades hur Göteborgs 
universitet och Chalmers kan bidra till att nå ett håll-
bart samhälle. 

GMV arrangerade under 2016 två seminarieserier uti-
från de globala målen för hållbar utveckling. En serie 
populärvetenskapliga föreläsningar gavs i samarbete 
med Ekocentrum och Göteborgs FN-förening, där fors-
kare från Göteborgs universitet och Chalmers berättade 
om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning. Den 
andra seminarieserien erbjöd lärare, som arbetar med 
ungdomar i högstadie- och gymnasieålder, fortbildning i 
tvärvetenskapligt synsätt för att bättre kunna förstå och 
hantera de globala utmaningarna. Bakom satsningen 
ligger ett samarbete mellan Universitets- och högskole-
rådets verksamhet Den Globala Skolan, GMV, Univer-
seum och Världskulturmuseet. 

Utbildning med fokus på hållbar utveckling
Universitetet har flera utbildningsprogram som är rele-
vanta för genomförandet av de globala målen för håll-
bar utveckling. Ett exempel är det tvärvetenskapliga 
masterprogrammet i global hälsa. Lärare från fyra 
fakulteter är involverade i programmet, där hälsoveten-
skap möter samhällsvetenskap, ekonomi och humani-
ora. Mötet mellan studenter med olika bakgrund är en 
av styrkorna och studenterna representerar nio olika 
nationaliteter. Utbildningen beskriver hälsoutmaningar 
ur ett globalt perspektiv och fokuserar på komplexa 
sociala strukturer som har stor betydelse för folkhälsans 
utveckling. 

Under året gav universitetet för första gången dokto-
randkursen Sustainability Opportunities som fokuserar 
på att identifiera lösningar på de stora hållbarhetsutma-
ningarna. Kursen är ett samarbete mellan universitetet 
och Chalmers och gavs av GMV. Kursen analyserar vikt-
iga drivkrafter och hinder för förändring, bland annat 
hur genomförandet av en lösning kan påverka andra 
alternativ. Inom kursen genomfördes projekt kopplade 
till exempelvis sociala dilemman, rättvisa och de glo-
bala målen inom fem olika områden; transport, vatten, 
mat, energi och reproduktiv hälsa. Sustainability Opp-
ortunities genomfördes med lärare från tolv olika insti-
tutioner, alltifrån praktisk filosofi till energiteknik, vid 
både Chalmers och Göteborgs universitet. Deltagande 
doktorander representerade 13 olika discipliner, från 
pedagogik till sjöfart. 

Arbete för integrering av hållbar utveckling i  
utbildningen
Göteborgs universitet använder hållbarhetsmärkning av 
kurser och utbildningsprogram för att synliggöra för 
studenter vilka kurser och program som behandlar 

Hållbar utveckling
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 frågeställningar kring hållbar utveckling. Märkningen 
kommuniceras till studenterna via den tryckta kurskata-
logen och universitetets webbplats. En förändring under 
2016 är att märkningen nu också syns i kursplanen (se 
Hållbarhetsperspektiv i utbildningen i avsnittet Utbild-
ning som förnyar).

Universitetets arbete med integrering av hållbar 
utveckling i utbildningen har fortsatt att utvecklas.
Naturvetenskapliga fakulteten har kartlagt respektive 
institutions arbete med hållbar utveckling i utbildning-
arna och hållbarhetsmärkta kurser och program. 
Utbildningsvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga 
fakulteterna har arbetat med anpassning av verktygs-
lådor för integrering av hållbar utveckling i utbildningen 
till de egna fakulteternas verksamhet.

Handelshögskolan arrangerar årligen tre studentdagar 
som ett led i sin strategi att integrera hållbarhetsper-
spektiv i samtliga programutbildningar. Dagarna är 
obligatoriska för alla programstudenter och ges under 
första, andra och tredje året på kandidatprogrammen. 
Temat för den första dagen är utmaningar och ska ge 
studenterna en bild av vilka sociala, ekonomiska samt 
miljö- och resursmässiga utmaningar som mänsklig-
heten står inför. Andraårsstudenternas hållbarhetsdag 
fokuserar på ansvar och ansvarstagande och studen-
terna får reflektera och problematisera begrepp och 
föreställningar kring ansvarstagande, konsumentmakt, 
etik och betydelsen av information. Den tredje och 
avslutade dagen fokuserar på vägar mot lösningar.

Studentengagemang som inspirerar
Universitetets samtliga studentföreningar inom hållbar 
utveckling samarbetar via Gothenburg Students for 
Sustainability Alliance (GSSA) och arrangerade tillsam-
mans med GMV två studentdagar som var öppna för 
alla studenter vid universitetet och Chalmers. Höstens 
hållbarhetsdag gick under namnet Act Sustainable! och 
lockade fler än 300 deltagare. På programmet fanns en 
bredd av aktiviteter, bland annat paneldiskussion om 
integration, föreläsning om klädindustrin i Bangladesh 
och speed-dating med hållbarhetsproffs. 

Universitetet har många aktiva studentföreningar som 
arbetar med hållbarhetsfrågor inom respektive fakultet. I 
november arrangerade till exempel Humanisten Students 
for Sustainability (HuSS) ett seminarium i samarbete 
med institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 
där författaren David Jonstad samtalade om miljön och 
framtiden under rubriken Ett enklare liv i kollapsens 
skugga.

I augusti startade Green Office vid Göteborgs univer-
sitet. Två studenter, från Handelshögskolan respektive 
institutionen för globala studier, har anställts. De arbe-
tar, vid sidan av studierna, med universitetets miljö- och 
hållbarhetsarbete ur ett studentperspektiv. Studenterna 
kommer bland annat att arbeta med utbildningsfrågor, 
upphandling och att stötta universitetets studentfören-
ingar inom hållbar utveckling. Under hösten har studen-
terna deltagit i en internationell konferens med andra 
Student Offices. 
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Diagram 8. Antal vetenskapliga artiklar inom 
hållbar utveckling
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Under 2016 publicerade universitetet 326 vetenskapliga artiklar inom 
hållbar utveckling, en ökning med en procent sedan 2015. En utsökning 
för den senaste femårsperioden görs varje år för att inkludera publika-
tioner som har rapporterats in i efterhand.

Under 2016 ökade energianvändningen i universitetets lokaler med knappt 
två procent vilket främst beror på en kall start på året med ökad fjärrvärme-
användning som följd. Sedan 2011 har den totala energianvändningen mins-
kat med elva procent.
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Diagram 9. Genomsnittlig energianvändning 
(kWh/m2)
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Hållbar utveckling

Verktyg för systematiskt miljöarbete
Göteborgs universitet har fastställt nya mål och en 
ny handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 
för perioden 2017–2019. Handlingsplanen innehåller 
uppdrag till både centrala enheter och till dekaner 
och  prefekter. Samtliga institutioner formulerar akti-
viteter inom miljö och hållbar utveckling för att 
bidra till  uppfyllandet av de universitetsgemen- 
samma målen.

Ett av universitetets prioriterade områden är klimat-
påverkan. För att balansera medarbetares koldioxidut-
släpp från tjänsteresor med flyg klimatkompenserar 
 universitetet i en intern klimatfond. Klimatfonden gör 
det möjligt för forskare, lärare, studenter och övriga 
medarbetare att aktivt delta i klimatarbetet genom att 
söka medel ur fonden för olika projekt som bidrar till 
att minska universitetets negativa klimatpåverkan. 
Under 2016 beviljades drygt 500 000 kronor från kli-
matfonden, fördelat på sex projekt. Ett av projekten som 
genomfördes var en undersökning av energieffektivise-
ring vid hantverksmässigt stolpverksbygge. Projektet ska 
utveckla och lyfta fram koncept för att kunna bygga 
energisnålt genom att utnyttja historiska metoder kring 
material, konstruktioner och hantverkskunnande. I pro-
jektet granskas olika moment i byggprocessen avseende 
energi åtgång och miljöpåverkan. Ytterligare projekt som 
beviljades medel under 2016 var upprustning av teknik 
för resfria möten, inköp av elcyklar, workshopar och 
föreläsningsserie arrangerad av en studentförening samt 
spridning av forskningsresultat om klimatpåverkan av 
kostförändringar. 

Kompetensutveckling är ytterligare ett prioriterat 
område inom universitetets miljö- och hållbarhetsarbete. 
Under hösten inkluderades miljö och hållbar utveckling i 
den obligatoriska introduktionsutbildningen för alla 
nyanställda vid universitetet. Fyra chefsutbildningar har 
genomförts, där chefers ansvar inom miljöledningsarbe-
tet är i fokus. Sedan 2011 har 177 personer i ledande 
befattning gått chefsutbildningen. En annan form av 
kompetensutveckling stod universitetets mötesservice 
för, då de arrangerade en välbesökt mötesdag med fler 
än 200 deltagare på temat hållbara möten. 

Vid flera fakulteter och institutioner har temadagar 
och personalkonferenser ägnats åt hållbar utveckling ur 
olika perspektiv. Vid Humanistiska fakulteten gjorde 
ämneskollegiet i idé- och lärdomshistoria en studieresa 
till Rachel Carson Centre och utställningen Antro-
pocene i München. Institutionen för globala studier 
arrangerade tio seminarier i serien Environmental 
Social Science Dialogue för forskare och lärare inom 
hela Samhällsvetenskapliga fakulteten. På Handelshög-
skolan genomfördes kunskapsluncher på temat hållbar 
utveckling och lärare involveras i studenternas obligato-
riska hållbarhetsdagar. 

Göteborgs universitet samverkar aktivt med andra uni-
versitet och institutioner inom miljöledning och hållbar 
utveckling för utbyte av erfarenheter och kunskap. Univer-
sitetet bidrar med lång erfarenhet av systematiskt miljöled-
ningsarbete och hämtar inspiration från andra kring exem-
pelvis socialt ansvarstagande och studenters engagemang i 
samhället. Deltagande i nätverk för hållbar utveckling sker 
på nationell, nordisk, europeisk och internationell nivå.

Universitetets totala utsläpp av koldioxid från tjänsteresor och energi-
användning (inklusive båtar och fossil energi) ökade med fyra procent 
jämfört med 2015. En orsak är ökade koldioxidutsläpp från flygresor. 
Sedan 2011 har de totala koldioxidutsläppen minskat med 13 procent.
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Diagram 10. Totala koldioxidutsläpp (ton)   
 

Diagram 11. Totala koldioxidutsläpp (ton)
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Under 2016 uppgick universitetets totala koldioxidutsläpp till 6 875 ton. 
Långa flygresor fortsatte att utgöra den största utsläppskällan.
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MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ  
OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2016

Mål 2016 Resultat och indikator

Universitetet ska främja forskningen inom hållbar 
utveckling i linje med Vision 2020.

326 vetenskapliga artiklar 1 som behandlar frågeställningar inom hållbar utveckling 
 publicerades under 2016, en ökning med en procent jämfört med 2015.

Universitetet ska öka integreringen av hållbar 
utveckling i utbildningen i enlighet med  
Vision 2020.

Fem procent av kurserna2 (217 av 4 030 kurser ) och 14 procent av programmen  
(29 av 201 program) är hållbarhetsmärkta. Antalet hållbarhetsmärkta kurser har ökat  
från 200 till 217 och antalet hållbarhetsmärkta program har minskat från 32 till 29 jämfört 
med 2015.

Universitetet ska stärka sin samverkan med  
omgivande samhälle inom hållbar utveckling  
i linje med Vision 2020.

Universitetet genomförde 600 aktiviteter med fokus på hållbar utveckling,  
en ökning med elva procent sedan 2015.

Universitetet ska öka antalet aktiviteter och 
 samverkansprojekt inom hållbar utveckling  
för studenterna.

Antal aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för studenter var 244, 
en ökning med 12 procent sedan 2015. 

Universitetet ska säkerställa att alla i ledande 
befattning med personalansvar har genomgått  
en miljöledningsutbildning.

12 procent av de anställda med ledningskompetens (25 av 216 anställda) har genomgått 
miljöledningsutbildning under 2016. Av deltagarna var 15 kvinnor och tio män.

Sedan 2011 har 177 personer i ledande befattning genomgått miljöledningsutbildning

Universitetet ska verka för att personalen stärker  
sin kompetens inom hållbar utveckling.

25 procent (1 400 personer) av universitetets anställda har deltagit i någon form av 
 kompetensutveckling inom hållbar utveckling under 2016, en ökning med åtta procent-
enheter sedan 2015.

Universitetet ska fortsatt minska de totala  
utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och 
 energianvändning.

 De totala utsläppen av koldioxid från energianvändning och tjänsteresor under 2016  
var 6 875 ton, en ökning med fyra procent sedan 2015.

Universitetet ska fortsatt minska den totala 
 energianvändningen per kvadratmeter i 
 verksamhetens lokaler. 

 Den totala förbrukningen av el och värme var 207 kWh/m2, en ökning med två procent 
sedan 2015.

Universitetet ska öka andelen upphandlingar 
(mätt i ekonomiskt värde) där det ställs sociala, 
etiska och miljömässiga krav.

 Det ställs miljökrav i 14 procent av upphandlingarna mätt i ekonomiskt värde  
(110 av 813 miljoner kronor), en minskning med 27 procentenheter sedan 2015.3

Universitetet ska fortsatt minska den totala 
 mängden avfall.

 Den totala mängden avfall uppgick till 1 135 ton, en ökning med tre procent sedan 2015. 

Universitetet ska fortsatt öka andelen avfall  
som materialåtervinns eller komposteras.

 Andelen avfall som materialåtervinns eller komposteras är 41 procent, vilket är en  ökning 
med två procentenheter.

Universitetet ska minska antalet förekomster av 
kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan. 

Antal förekomster på universitetet av kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan 
var 1 926 stycken, en minskning med en procent sedan 2015.

Universitetet ska minimera antalet incidenter  
som medför negativa konsekvenser för miljön  
samt verka för att minimera konsekvenserna  
av eventuella incidenter.

Fyra incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat under 2016.

29 aktiviteter har genomförts med syfte att minska uppkomsten av incidenter som 
 medför negativa konsekvenser för miljön.

1.  Med vetenskaplig artikel avses publikationstyperna Artikel i vetenskaplig tidskrift, Artikel i övriga tidskrifter samt Forskningsöversiktsartikel.
2.  Nya rutiner för hantering av kurser i utbildningsdatabasen från och med 2016 innebär att siffran för totala antalet kurser har fördubblats  

då även programkurser finns med i uttaget, vilket ger en mer rättvisande bild men gör jämförelse med tidigare år missvisande.
3.  Objektsupphandlingar (utrustning och tjänster för specifik verksamhet) där inga miljökrav har ställts, står för 80 procent av det totala 

 ekonomiska värdet 2016.

   Positivt resultat för året

   Negativt resultat för året

  Resultat oförändrat/jämförelse med föregående år görs inte.
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Intern styrning och kontroll

Förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 
2007:603) innebär att Göteborgs universitet, tillsam-
mans med Sveriges övriga största myndigheter måste 
upprätta en riskanalys, vidta kontrollåtgärder samt sys-
tematiskt och regelbundet följa upp och dokumentera 
arbetet med intern styrning och kontroll. Göteborgs 
universitet har strukturerat arbetet utifrån den så kall-
lade COSO-modellens1 fem komponenter för intern 
styrning och kontroll: 
• Kontrollmiljö 
• Riskanalys 
• Kontrollfunktioner/kontrollåtgärder 
• Information och utbildning 
• Uppföljning och utvärdering – tillsyn 

Kontrollmiljö 
Göteborgs universitet arbetar aktivt med att utveckla  
en ändamålsenlig kontrollmiljö. Ett exempel är att verk-
samheten gör riskanalyser och följer upp genomförda 
åtgärder, vilket är ett sätt att integrera intern styrning 
och kontroll i den ordinarie verksamheten. Universitetets 
arbets- och delegationsordning revideras årligen. Det 
bidrar till en förstärkt kontrollmiljö genom att fortlö-
pande definiera och klargöra olika befattningshavares 
roller, mandat och skyldigheter. Andra styrdoku ment 
som policyer, regler och handläggningsordningar har 
också setts över. Dessa dokument ska reglera och styra 
olika verksamhetsområden på ett rättssäkert och enhet-
ligt sätt. Under året har bland annat anvisningar avse-
ende anställningar och särskilda skäl utarbetats. Även 

INTERN STYRNING  
OCH KONTROLL
God intern styrning och kontroll inom Göteborgs universitet bidrar till  
att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, att lagar, 
förordningar och andra regler följs samt en tillförlitlig redovisning och 
 rapportering av verksamheten.

en utvärdering av universitetets samlade administration, 
AQUA 2016, har genomförts. Utvärderingen har lämnat 
förslag på hur administrationen kan utvecklas för att 
tillgodose universitetets behov i framtiden, bland annat 
vad gäller att säkerställa olika myndighetsuppgifter. 

Till kontrollmiljön hör även den löpande revision som 
utförs av externa och interna revisorer. Internrevisionen 
rapporterar direkt till universitetsstyrelsen och har en 
fortlöpande dialog med universitetets ledning och med 
övriga i organisationen. 

Vid möten och utbildningar initierade av universitetets 
ledning, varav flera är obligatoriska för ledningspersoner, 
lyfts kontinuerligt frågor som rör intern styrning och 
kontroll. Det bidrar till att stärka kontrollmiljön. 

Riskanalys 
För att tydliggöra riskanalysarbetets verksamhets-
utvecklande roll och för att integrera olika styrnings-  
och uppföljningsprocesser är arbetet med riskanalyserna 
kopplade till Vision 2020 med tillhörande handlings - 
och verksamhetsplaner. Utifrån de mål och strategier 
som fakulteterna och Universitetsbiblioteket angett 
i handlings-  och verksamhetsplaner har det gjorts risk-
analyser för att identifiera de risker som utgör störst hot 
mot de angivna målen. Därutöver har gemensamma för-
valtningen gjort riskanalyser gällande administrativa 
nyckelprocesser. Utifrån inkomna riskanalyser har 
 universitetsledningen utarbetat ett förslag på universitets-
gemensam riskanalys som fastställts av universitets-
styrelsen. 

1. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
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Kontrollfunktioner och kontrollåtgärder 
Universitetsledningen har tillsammans med fakulteterna, 
Universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen 
genomfört ett stort antal kontrollåtgärder för att hantera 
riskerna som identifierades i riskanalyserna för 2016. 
Effekterna av kontrollåtgärderna kan inte alltid enkelt 
mätas i kvantitativa termer, men en sammanvägning 
av åtgärdernas effekt visar att universitetet genomfört 
 nödvändiga åtgärder för att säkerställa att majoriteten 
av riskerna kunnat bibehållas på en kontrollerbar nivå. 

Kontrollåtgärderna har en central betydelse för att 
etablera ett system och en kultur som innebär att orga-
nisationen kontinuerligt vidtar åtgärder inom områden 
som uppfattas som riskfyllda och följer upp effekterna 
av sådana initiativ. Kontrollåtgärderna för 2016 visar  
på en bredd av aktiviteter, från omfattande strategiska 
initiativ till att utveckla konkreta handläggningsrutiner 
inom ett visst område. 

En central del av kontrollen av verksamheten utgörs 
också av de uppföljningar som kontinuerligt görs inom 
bland annat ekonomi-, personal-  och utbildnings-
området. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår 
för att stärka samordningen av den stora mängd upp-
följningar som genomförs. Bland annat har stödsystem 
för risk analyser- och bedömningar samt incident - och 
avvikelserapportering vidareutvecklats för att under-
lätta samordning mellan säkerhet, arbetsmiljö och miljö. 

Information och utbildning 
Universitetet har som ett viktigt mål att stärka sam-
banden mellan olika verksamheter, bland annat vad 
 gäller administrativa processer, underlätta den interna 
kommunikationen och skapa förutsättningar för 
erfaren hetsutbyte. Uppföljningen av gemensamma för-
valtningens arbete, bland annat genom utvärderingen 
av administrationen (AQUA16), visar en successiv 
 förbättring av servicenivån och att det utvecklas mer 
ändamålsenliga former för samordning och styrning av 
olika administrativa processer. Utvärderingen lämnar 
också förslag på hur universitetet kan utvecklas ytter-
ligare i det här avseendet.

Universitetsledningen arbetar aktivt med att utveckla 
olika mötesfora för att säkerställa att verksamheten får 
adekvat information. Frågor om regelefterlevnad är 
återkommande punkter vid de universitetsgemensamma 
chefsmötena och i de obligatoriska chefsutbildningarna. 
Gemensamma förvaltningens administrativa dialoger 
med fakulteter och institutioner är ett viktigt instrument 
för att säkerställa välfungerande administrativa processer. 
Som ett komplement till chefsmötena har bland annat 
IT-enheten och fastighets- och serviceenheten under 2016 
besökt verksamheter där det funnits behov av fördjupad 
dialog och stöd. Initiativen har bidragit till en kontinu-
erligt ökad medvetenhet i organisationen i frågor som 
rör intern styrning och kontroll. 

Uppföljning och utvärdering – tillsyn 
Universitetets arbete med intern styrning och kontroll 
utgår från universitetsstyrelsen och universitetsledningen 
och granskas fortlöpande av Riksrevisionen och av uni-
versitetets internrevision. Utgångspunkten för uppfölj-
ningen och utvärderingen av universitetets interna styr-
ning och kontroll är de mål och strategier som satts upp 
för verksamheten. Systemet med att årligen göra risk-
analyser, identifiera kontrollåtgärder och följa upp dessa 
är ett värdefullt instrument för att säkerställa en god 
intern styrning och kontroll. 

Utöver det systematiska arbetet sker även punktinsatser i 
form av verksamhetsuppföljningar och internutredningar. 
Tillsynen kan resultera i förslag till förbättringar för att 
stärka styrningen och den interna kontrollen. I detta sam-
manhang spelar universitetets internrevision en  central 
roll. På samma sätt utgör Riksrevisionens granskningar ett 
viktigt inslag när det gäller att bygga upp en kultur där 
verksamheten kontinuerligt belyses och utvärderas. 

Sammanfattande analys 
Utifrån ovanstående resonemang bedöms Göteborgs 
universitet ha en betryggande intern styrning och kontroll 
av de viktigaste riskerna och administrativa processerna. 
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EKONOMI – RESULTAT  
OCH STÄLLNING
Ekonomiskt resultat och utveckling
Årets resultat är 69 miljoner kronor till vilket årets 
koncernresultat från holdingbolaget GU Ventures på 
13 miljoner ska läggas. Årets kapitalförändring på 
82 miljoner kronor fördelar sig med ett underskott 
inom utbildningsverksamheten på 48 miljoner kronor 
medan forskningsverksamheten redovisar ett överskott 
på 117 miljoner kronor. Skillnaden mot den ekonomiska 
prognosen består främst av ökade bidragsintäkter, ett 
positivt koncernresultat om 13 miljoner kronor för 

 holdingbolaget samt i försäljningsintäkter för Student ernas 
hus på 41 miljoner kronor.

Universitetets intäkter har fortsatt att öka under 
2016. Ökningen uppgick till 255 miljoner kronor eller 
drygt fyra procent. Samtidigt har kostnaderna ökat med 
227 miljoner kronor, motsvarande fyra procent. De 
senaste budgetåren har en rad initiativ och beslut tagits 
om strategiska satsningar som berör både forskning och 
utbildning. Satsningarna har inneburit, och kommer 
fortsatt att innebära, stimulans till nyanställningar och 

Tabell 32. Ekonomisk utveckling

mnkr Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 3 987 3 892 3 841

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 473 449 445

Intäkter av bidrag 1 739 1 608 1 438

Finansiella intäkter 19 14 25

Summa intäkter 6 218 5 963 5 749

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –3 845 –3 693 –3 530

Kostnader för lokaler –623 –627 –646

Övriga driftkostnader –1 464 –1 401 –1 323

Finansiella kostnader –33 –16 –8

Avskrivningar –184 –185 –185

Summa kostnader –6 149 –5 922 –5 691

Verksamhetsutfall 69 40 58

Resultat från andelar i dotterföretag 13 19 –1

Transfereringar med mera

Finansiering av bidrag 232 206 194

Lämnade bidrag –232 –206 –194

Årets kapitalförändring 82 59 57
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ökade kostnader för infrastruktur. En stor del av sats-
ningarna har medfört förväntade kostnadsökningar.

Under 2016 såldes Studenternas hus till Platzer Fastig-
heter AB. Förutsättningen för försäljningen var att den 
nya ägaren skulle ha fortsatt studentrelaterad verksam-
het i huset och bevara dess historiska värde, vilket Plat-
zer kommer att göra. Tillstånd till försäljningen har 
inhämtats av såväl regeringen som donatorerna som 
möjliggjorde köpet 1993. Lokalkostnaderna förändras 
inte eftersom universitetet fortsättningsvis hyr Studen-
ternas hus för studentkårernas verksamhet.

Nettovinsten av försäljningen blev 41 miljoner kronor 
som påverkar årets kapitalförändring positivt i motsva-
rande utsträckning. Efter avdrag för försäljningskostna-
der har 40 miljoner kronor, tillsammans med kvarvarande 
värde av den ursprungliga donationen, placerats i en ny 
donation på sammanlagt 47 miljoner kronor.

Med hänsyn till överskottet från 2015 och planerade 
satsningar lades en budget för 2016 med ett nollresultat. 
Prognosen för helårsresultatet beräknades under året till 
ett överskott i verksamheten på tio miljoner kronor, 
främst beroende på ökade bidragsintäkter.

Verksamhetens samlade intäkter uppgick 2016 till 
6 218 miljoner kronor som fördelar sig enligt diagram 12.

Intäkter av anslag uppgick till 3 987 miljoner kronor 
och ökade med 95 miljoner kronor eller drygt två pro-

cent jämfört med 2015. Intäkter av anslag utgjorde 64 
procent av den totala finansieringen 2016. Av de totala 
anslagen användes nära 13 miljoner kronor till finansie-
ring av transfereringar. En transferering är ett belopp 
som överförs till en mottagare utan att vara förenad 
med krav på motprestation, till exempel ett stipendium.

Anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå ökade med 60 miljoner kronor beroende på till-
kommande utbildningsplatser inom såväl hälso- och 
sjukvårdsområdet som inom lärar- och förskollärar-
utbildningar.

Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå 
ökade med 35 miljoner kronor, vilket främst beror på 
pris- och löneomräkning av basresursen samt på att uni-
versitetet tilldelades särskilda medel om sammanlagt tio 
miljoner kronor för jämställdhetsintegrering och till 
uppdraget att utveckla och sprida kunskap och metoder 
för att minska rekryteringen till våldsbejakande ideolo-
gier och rörelser samt till rasistiska organisationer.

Statsanslagen omfattar:
• 1 981 miljoner kronor för utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå (en ökning med tre procent jäm-
fört med 2015),

• 1 482 miljoner kronor för forskning och utbildning på 
forskarnivå (en ökning med tre procent jämfört med 
2015),

•  21 miljoner kronor i särskilda anslag till 
– nationellt resurscentrum i matematik, 
– spetsutbildningar i entreprenörskap, 
– forskning och dokumentation om medieutveckling, 
–  uppdrag att utveckla och sprida kunskap och metoder 

för att minska rekryteringen till våldsbejakande ide-
ologier och rörelser samt till rasistiska organisationer,

   – jämställdhetsintegrering i högskolan,
• 515 miljoner kronor ersättning för klinisk utbildning 

och forskning inom läkarutbildningen och tandläkar-
utbildningen, i enlighet med avtal mellan staten och 
Västra Götalandsregionen, (en ökning med en procent 
jämfört med 2015).

Diagram 12. Finansiering av verksamheten

Avgifter och andra 
ersättningar, 8%

Statliga anslag, 64%

Bidrag, 28%

Övriga intäkter, 0%
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Intäkter av avgifter och andra ersättningar uppgick till 
473 miljoner kronor, vilket är en ökning med 24 miljo-
ner kronor, eller fem procent jämfört med föregående 
år. I ökningen ingår realisationsvinsten från försälj-
ningen av Studenternas hus med 41 miljoner kronor. 
Det innebär i praktiken en nettominskning av intäk-
terna motsvarande 18 miljoner kronor jämfört med 
2015. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
utgjorde åtta procent av den totala finansieringen 2016.

I intäkter av avgifter och andra ersättningar ingår 
 följande:
• Uppdragsutbildning 74 miljoner kronor, en minskning 

med fyra procent
• Uppdragsforskning 171 miljoner kronor, en minsk-

ning med sex procent
• Beställd utbildning 28 miljoner, en ökning med 20 

procent
• Avgifter från studieavgiftsskyldiga studenter 20 miljo-

ner kronor, en minskning med tio procent. Minsk-
ningen förklaras av redovisningsmässiga korrigeringar 
som gav högre intäkter än normalt under föregående 
år.

• Upplåtande av bostadslägenheter till studenter och 
gästforskare 26 miljoner kronor

• Avgifter enligt Avgiftsförordningen (§4) 81 miljoner 
kronor, en ökning med sex procent

• Övriga ersättningar och försäljningsintäkter 38 miljo-
ner kronor, en ökning med sju procent jämfört med 
föregående år.

I den finansiella redovisningen finns en specifikation av 
avgiftsfinansierad verksamhet som visar att det ackumu-
lerade överskottet till och med 2016 uppgår till 26 mil-
joner kronor eller åtta procent av omsättningen. Av 
överskottet kommer sex miljoner från uppdragsforsk-
ning. Det ekonomiska resultatet för den avgiftsfinansie-
rade verksamheten uppgick till ett överskott på nära 
fem miljoner kronor 2016 att jämföra med ett överskott 
på drygt två miljoner kronor för 2015.

Intäkter av bidrag, det vill säga användning av bidrag 
från forskningsråd och andra bidragsgivare, uppgår till 
1 739 miljoner kronor. Bidragsintäkterna har ökat med 
131 miljoner eller åtta procent, vilket är en mindre 

ökning än föregående år. Intäkter av bidrag utgjorde 28 
procent av den totala finansieringen 2016. Intäkter av 
bidrag redovisas i huvudsak inom verksamhetsgrenen 
forskning och utbildning på forskarnivå, men även inom 
verksamhetsgrenen utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå finns det bidragsintäkter. Inom utbildnings-
verksamheten utgörs bidragsintäkterna främst av 
medel till särskilda utbildningsinsatser som fördelas 
via Kammarkollegiet.

De löpande bidragsinkomsterna har ökat med 136 
miljoner kronor, motsvarande åtta procent. Skillnaden 
mellan redovisade intäkter och löpande inkomster redo-
visas som förändring av oförbrukade bidrag och/eller 
upplupna bidragsintäkter.

De finansiella intäkterna uppgick till 19 miljoner kro-
nor och ökade med fem miljoner kronor jämfört med 
2015. Det beror främst på en positiv värdeförändring av 
donationsförvaltningens aktiekapital med sex miljoner 
kronor samt på omvänd ränta på universitetets lån hos 
Riksgälden som har ökat något jämfört med 2015. De 
finansiella intäkterna utgjorde 0,3 procent av den totala 
finansieringen 2016.

Resursanvändningen i verksamheten, det vill säga de 
totala kostnaderna, uppgick till 6 149 miljoner kronor. 
Jämfört med föregående år innebär detta en ökning med 
227 miljoner kronor eller fyra procent. Ökningen utgörs 
främst av ökade personalkostnader och ökade övriga 
driftkostnader. Kostnaderna fördelas i enlighet med  
diagram 13.

Diagram 13. Resursanvändning i verksamheten  

Lokalkostnader, 10%

Övriga driftskostnader, 24%

Avskrivningskostnader, 3%

Personalkostnader, 63%
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Kostnader för personal uppgick till 3 845 miljoner 
kronor och utgjorde 63 procent av den totala resurs-
användningen. Personalkostnaderna omfattade direkta 
löner och andra ersättningar på 2 500 miljoner kronor 
och 1 268 miljoner kronor för arbetsgivaravgifter och 
avsättningar till pensioner samt 77 miljoner kronor för 
övriga personalkostnader. Jämfört med föregående år 
ökar de totala personalkostnaderna med 152 miljoner 
kronor eller fyra procent. Antalet årsarbetskrafter 
ökade med 38 jämfört med 2015.

Förändringen av personalkostnader och personal-
volym under perioden 2014–2016 framgår av tabell 33. 
Under perioden har de totala personalkostnaderna ökat 
med 315 miljoner kronor i löpande priser, vilket mot-
svarar en ökning på nio procent. Volymförändringen 
under samma period utgörs av en ökning med 312 års-
arbetare eller sex procent. Kostnaden per årsarbetskraft 
har ökat med 19 000 kronor eller tre procent under tre-
årsperioden. Personaluppgifter kommenteras även under 
avsnittet Arbetsmiljö som inspirerar.

 Kostnader för lokaler uppgick till 623 miljoner kro-
nor, vilket utgör tio procent av den totala resursanvänd-
ningen. Jämfört med föregående år har lokalkostna-

derna minskat med drygt fyra miljoner kronor, vilket 
bland annat beror på att kostnaderna för uppvärmning 
minskade 2016. Av lokalkostnaderna utgjorde 579 mil-
joner kronor hyreskostnader, som minskade med tolv 
miljoner kronor beroende på låga räntor och låg infla-
tion. Kostnaderna för övrig fastighetsdrift ökade samti-
digt med 16 procent till 20 miljoner kronor.

Lokalytan uppgick till 381 537 m2, vilket är en netto-
minskning på 5 025 m2 jämfört med 2015. Volymför-
ändringen består till största delen av avgående lokalytor 
inom den universitetsgemensamma administrationen.

Förändringen av lokalkostnader och lokalyta under 
perioden 2014–2016 framgår av tabell 34. Under perio-
den har de totala lokalkostnaderna minskat med 26 
miljoner kronor i löpande priser, vilket motsvarar en 
minskning på fyra procent. Storleken på den hyrda 
lokalytan har i princip varit oförändrad. Kostnaden per 
kvadratmeter uppgick till 1 633 kronor 2016, vilket 
innebär en minskning med fyra procent under perioden.

Under 2016 fastställdes universitetets första strate-
giska lokalförsörjningsplan. Den innehåller långsiktiga 
strategier för lokalförsörjningen och utgör även ett stöd 
för stora utvecklingsprojekt. Målet med en universitets-

Tabell 33. Personalkostnader och personalvolym 

2016 2015 2014 Förändring %

Personalkostnad, mnkr 3 845 3 693 3 530 315 9%

Antal årsarbetare 5 500 5 462 5 188 312 6%

Medelantal anställda 6 155 6 023 5 850 305 5%

Personalkostnad/årsarbetare, tkr 699 676 680 19 3%

Förändring i % 3,4% –0,6% 3,5%

Tabell 34. Lokalkostnader per m2 

2016 2015 2014 Förändring %

Lokalkostnad, mnkr 623 627 649 –26 –4%

Lokalyta, m2 381 537 386 562 383 363 –1 826 –0,5%

Kostnad per m2 1 633 1 622 1 693 –60 –4%

Förändring i % 0,7% –4,2% 2,9%
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övergripande lokalförsörjningsstrategi är att universite-
tet ska kunna både effektivisera och utveckla verksam-
hetens lokaler. Den strategiska lokalförsörjningsplanen 
ska gälla fram till 2040 och revideras vart tionde år.

Övriga driftkostnader uppgick till 1 464 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 24 procent av den totala 
resursanvändningen. Jämfört med 2015 har driftkostna-
derna ökat med 63 miljoner kronor eller drygt fyra pro-
cent. Övriga driftkostnader omfattar flera olika kost-
nadsslag. I diagram 14 visas översiktligt hur de övriga 
driftkostnaderna fördelade sig 2016. Den största delen 
är kostnader för klinisk utbildning och forskning inom 
läkar- och tandläkarutbildningen som uppgick till 515 
miljoner kronor, en ökning med sju miljoner kronor 
jämfört med föregående år.

Finansiella kostnader uppgick till 33 miljoner kronor 
och utgjorde en procent av de totala kostnaderna 2016. 
Kostnadsräntan för tillgodohavandet på räntekontot på 
grund av omvänd ränta uppgick till 15 miljoner kronor, 
en ökning med sju miljoner kronor jämfört med före-
gående år. Bland de finansiella kostnaderna redovisas 
också orealiserade värdeminskningar på finansiella 
instrument om åtta miljoner kronor.

Avskrivningskostnaderna var 184 miljoner kronor, 
vilket är i linje med föregående år.

 
GU Ventures 
Bolaget (koncernen) redovisar i sitt bokslut för 2016 ett 
positivt resultat efter skatt på 13 miljoner kronor, vilket 
påverkar universitetets resultat i motsvarande utsträck-
ning. Moderbolaget redovisade ett positivt resultat på 
två miljoner kronor. GU Ventures följer K3-regelverket 
och i bokslutet har därför ett antal värderingar enligt 
detta regelverk genomförts. Regelverket innebär bland 
annat att när ägarandelen i ett enskilt koncernbolag 
minskar, ska en fiktiv försäljning göras och resultatet 
(vinst eller förlust) ska redovisas i koncernbokslutet. 
Dessa omklassificeringar har påverkat årets resultat 
med 13 miljoner kronor att jämföra med 14 miljoner 
kronor 2015.

Sammantaget har det egna kapitalet i koncernen ökat 
från 27 miljoner kronor per den 31 december 2015 till 
41 miljoner kronor per den 31 december 2016. I moder-
bolaget har det egna kapitalet ökat från 16 miljoner 
kronor till 19 miljoner kronor för motsvarande jäm-

förelsetidpunkter. I båda fallen påverkas det egna kapi-
talet av erhållet kapitaltillskott om en miljon kronor för 
fortsatt uppbyggnad av så kallade idébanker.

Ekonomisk ställning
Universitetets resultat för 2016 är ett överskott på  
69 miljoner kronor och årets kapitalförändring är  
82 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet påverkas 
i hög grad av försäljningen av Studenternas hus som 
genomfördes 2016. Försäljningen gav ett överskott på 
41 miljoner kronor, vilket förbättrar årets resultat i 
motsvarande utsträckning. Utbildningen på grundnivå 
och avancerad nivå redovisade ett underskott på 48 mil-
joner kronor, medan forskningsverksamheten inklusive 
utbildningen på forskarnivå redovisade ett överskott  
på 117 miljoner kronor, till vilket resultatet från GU 
Ventures på 13 miljoner kronor ska adderas.

Under de tre senaste budgetåren har universitetet 
redovisat årliga kapitalförändringar i enlighet med 
tabell 35. Myndighetskapitalet, inklusive årets kapital-
förändring, uppgick vid årets slut till totalt 1 201 miljo-
ner kronor.

I myndighetskapitalet ingår statskapital (deponerad 
konst), donationsfastigheter och resultatandel i hol-
dingbolaget GU Ventures samt verksamhetens utgå-
ende balanserade kapital. Det sistnämnda beloppet 
uppgår till 1 159 miljoner kronor varav 738 miljoner 
kronor återfinns inom forskningsverksamheten och 
421 miljoner kronor finns inom utbildningsverksam-
heten.

Ersättning för klinisk 
utbildning och forskning, 35%

Övriga driftkostnader, 7%

Konsulttjänster och övriga tjänster, 18%

Böcker, tidskrifter,
 övriga varor, 15%

Datatjänster, 8%Resor, 7%

Ersättning för 
utbildnings-

tjänster m.m., 10%

Diagram 14. Fördelning av övriga driftkostnader
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Liksom tidigare år har institutioner och fakulteter 
fortsatt att analysera det balanserade kapitalet. Syftet 
har varit att försöka klassificera kapitalet i ”bundet” 
respektive ”fritt” kapital. Med ”bundet kapital” avses 
kapital som är avsatt för en planerad och tidsbunden 
användning, exempelvis strategiska satsningar, åtagan-
den om samfinansiering i befintliga forskningsprojekt, 
forskarskolor och doktorandanställningar. Med ”fritt 
kapital” menas det kapital som finns för att kunna möta 
oförutsedda behov och löpande förändringar i finansie-
ringsförutsättningar och kostnader.

Av analysen framgår att av verksamhetens balanse-
rade kapital på 1 159 miljoner kronor är ungefär 65 
procent att betrakta som ”bundet kapital” och reste-
rande 35 procent som ”fritt kapital”. Det innebär att  
det finns drygt 400 miljoner kronor till universitetets 
förfogande utöver de årliga intäkterna. Merparten av 
det balanserade kapitalet finns ute i verksamheten. 
Det bör dock noteras att omständigheterna varierar 
stort mellan och inom universitetets olika fakultets-
områden. 

Oförbrukade forskningsbidrag och upplupna 
bidragsintäkter
Universitetet redovisar oförbrukade forskningsbidrag på 
1 521 miljoner kronor. Det är 145 miljoner kronor eller 
nästan elva procent mer än vid motsvarande tidpunkt 
föregående år. Ökningen beror främst på att de löpande 
bidragsinkomsterna har ökat.

För året redovisas upplupna bidragsintäkter i balans-
räkningen på 263 miljoner kronor. Det är en ökning 
med 68 miljoner kronor eller 35 procent jämfört med 
föregående år. Upplupna bidragsintäkter består av 
 utgifter för projekt där bidragsgivaren ännu inte över-
fört medel i motsvarande utsträckning. Ökningen beror 
på att forskningsfinansiärerna i ökad utsträckning beta-
lar ut forskningsbidrag i efterskott.

Investeringar och låneramar
Totalt uppgick årets investeringar till 213 miljoner 
 kronor, en ökning med 30 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. Ökningen härrör från den pågående 
anskaffningen av ett nytt forskningsfartyg.

Investeringar i infrastruktur som maskiner, inventa-
rier och liknande anläggningar uppgick totalt till 135 
miljoner kronor och har minskat med två miljoner kro-
nor jämfört med föregående år. Investeringar i annans 
fastighet uppgick till 29 miljoner kronor, vilket innebär 
en ökning med fyra miljoner jämfört med föregående år. 
Vidare har det investerats 33 miljoner kronor i den 
pågående anskaffningen av forskningsfartyget, en 
ökning med 28 miljoner kronor jämfört med 2015. 
Dessutom har 13 miljoner kronor investerats i utveck-
lingsarbetet med IT-relaterade stödsystem, vilket är i 
linje med föregående år.

Det bokförda värdet av befintliga materiella och 
immateriella anläggningstillgångar uppgick per 31 
december 2016 till 690 miljoner kronor. Det är en 

Tabell 35. Årlig kapitalförändring

mnkr 2016 2015 2014

Verksamheten 29,7 36,6 54,7

Donationsmedel 39,2 3,7 3,1

GU Ventures 13,1 19,1 –1,3

Summa 82,0 59,4 56,5
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 nettoökning jämfört med föregående år med nära 
18 miljoner kronor som till största delen beror anskaff-
ningen av det nya forskningsfartyget. Försäljningen av 
Student ernas Hus har minskat det bokförda värdet av 
universitetets byggnader med nästan tio miljoner kro-
nor. Även maskiner, inventarier och installationer har 
minskat i värde, med drygt åtta miljoner kronor.

Universitetet disponerade under budgetåret en låne-
ram på 725 miljoner kronor för finansiering av investe-
ringar i anläggningstillgångar som används i verksam-
heten. Nyupplåning under året var 188 miljoner kronor 
och 159 miljoner kronor amorterades av äldre lån. 
Nyupplåningen har ökat med elva miljoner kronor och 
amorteringarna med 17 miljoner kronor. Universitetets 
lån hos Riksgälden uppgick per 31 december till 564 
miljoner kronor, en ökning med 29 miljoner kronor eller 
fem procent.

Likviditet
Behållningen på räntekontot hos Riksgälden har ökat 
med 96 miljoner kronor och övriga banktillgodohavan-
den (EUR-konto) har ökat med 32 miljoner kronor, jäm-
fört med föregående årsskifte.

Universitetets likviditet består till stor del av förvalt-
ade förskott från bidragsgivare till forskningsprojekt, 
men också i växande utsträckning av ett ökat myndig-
hetskapital. Likviditeten vid det gångna årsskiftet 
påverkas även av minskade fordringar och leverantörs-
skulder. Kassalikviditeten framgår av nedanstående 
uppställning (miljoner kronor).

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

3 218 3 090 2 886

Donationsförvaltningen
Universitetet har regeringens medgivande att placera 
gåvo- och donationsmedel på annat sätt än i förvalt-
ning hos Riksgälden eller Kammarkollegiet. Det inne-

bär att delar av universitetets gåvo- och donationsmedel 
placeras i kapitalförvaltning hos två upphandlade 
kapital förvaltare. Förvaltningsuppdragen utförs i enlig-
het med universitetets placeringspolicy för gåvo- och 
donationsmedel. 

Huvuddragen i placeringspolicyn är riskspridning 
genom fastställda gränsvärden för fördelning av kapi-
talet i olika tillgångsslag, samt en tydlig fokusering på 
goda normer, god sed samt gott omdöme i förmögen-
hetsplaceringarna. Förvaltningen placerar inte i företag 
som bedriver verksamhet i strid mot väletablerade 
 globala normer, framförallt FN:s konventioner om 
mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, ILO:s 
kärnkonventioner, FN:s Global Compact, OECD:s rikt-
linjer för multinationella företag samt internationella 
miljökonventioner eller internationella konventioner och 
överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbets-
villkor, miljö, mutor och korruption.

Det bokförda värdet för gåvo- och donationsmedel 
uppgår till 231 miljoner kronor. Av det samlade värdet 
är 101 miljoner kronor placerade i värdepapper via 
 förvaltningsuppdrag hos Kammarkollegiet (svensk 
 räntefond) samt SEB (svensk aktiefond), normalt med 
50 procent placerat i vardera ränte- respektive aktie-
fond. Utöver de förvaltade donationerna ingår knappt 
96 miljoner kronor som universitetet har avtalat om att 
placera i Akademiska Hus AB samt knappt tio miljoner 
kronor i oförbrukade medel av samma donation. Reste-
rande donationsmedel förvaltas på räntekonto hos 
 Riksgälden.

Under året har en donation återlämnats till dona-
torn eftersom universitetet inte har kunnat uppfylla 
donationens syfte. Kvarvarande medel från ursprungs-
donationen samt tillkommande realisationsresultat 
från förvaltningen har överförts till Stiftelsen för 
 Torsten Söderbergs forskningsprofessur i ekonomi 
och rättsvetenskap vid Handelshögskolan (under 
 bildande).
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Efter försäljningen av Studenternas hus har en ny 
donation bildats vars huvudsyfte är att stödja student-
relaterad verksamhet. Värdet på donationen uppgick  
vid bildandet till 47 miljoner kronor, varav 40 miljoner 
kommer från försäljningsöverskottet och sju miljoner 
utgörs av det kvarvarande värdet på den ursprungliga 
fastighetsdonationen.

 
Förvaltning av universitetsanknutna stiftelser
Universitetet förvaltar 120 anknutna stiftelser vars till-
gångar uppgår till drygt en miljard kronor. De äldsta 
stiftelserna bildades i samband med högskolans grun-
dande år 1891. Stiftelsernas ändamål främjas i huvud-
sak genom att betala ut stipendier och reseanslag till 
studerande och forskare vid universitetet, lämna bidrag 
till forskning vid universitetet samt till finansiering av 
tjänster vid universitetet eller på annat sätt bidra till 
ändamål som gagnar universitetet. 

Universitetsstyrelsen är styrelse för de till universitetet 
anknutna stiftelserna. Universitetsstyrelsen har delege-
rat ärenden rörande förvaltning av stiftelsernas kapital 
till en för ändamålet särskilt utsedd fondstyrelse. 
Fond styrelsen har, i nära samverkan med Centrum för 

finans vid Handelshög skolan, upphandlat förvaltare för 
stiftelsernas förmögenhet. I upphandlingen har fokus 
legat på att säkerställa att förvaltningen lever upp till de 
utökade hållbarhetskrav som har skrivits in i den place-
ringspolicy som omfattar förvaltningen av förmögen-
heten. Hållbarhetskraven har kompletterats med restrik-
tioner gällande fossila investeringar samt 
koldioxidutsläpp. Fondstyrelsen har, för att säkerställa 
ett gott förvaltningsresultat samt att håll barhetskraven 
efterlevs i förvaltningen, uppdragit åt Centrum för 
finans vid Handelshögskolan att årligen utvärdera den 
samlade förvaltningen med avseende på avkastning 
samt effekten av förvaltningen utifrån håll barhet och 
koldioxidreduktion.

Varje anknuten stiftelse är en egen juridisk person för 
vilka separata årsredovisningar upprättas. Ett samlat 
resultat för stiftelseförvaltningen redovisas i en  rapport 
som lämnas till universitetsstyrelsen i april varje år.

För 2016 har universitetet tagit ut en ersättning 
motsvarande 0,5 miljoner kronor för förvaltning av 
donations kapitalet och tre miljoner kronor för univer-
sitetets anknutna stiftelser.

Tabell 36. Värdeförändring Gåvo- och donationskapital

Marknadsvärde 
(tkr) 

Värdeförändring i %  
av marknadsvärde

Aktier  
–  Portföljutveckling  

(index)

Räntor  
–  Portföljutveckling  

(index)

Jubileumsfonden 10 517 5% 9,3 % (9,6) 1,1 % (0,8)

Handelshögskolan, Fastighetsfonden 12 179 5% 9,3 % (9,6) 1,1 % (0,8)

Oceanografi, Fastighetsfonden 6 193 –10% 8,6 % (9,6) 1,1 % (0,8)

Lundberglaboratoriet 23 718 –0,4% 9,2 % (9,6) 1,1 % (0,8)

Studenternas hus donationen (fr.o.m. september 2016) 48 188 3% 6,1 % (4,4) 1,1 % (0,8)
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER

Utbildning och forskning
• Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: Anta-

let helårsstudenter1 ökar med drygt 600 eller 2,5 
procent jämfört med föregående år till 25 510. En 
förklaring är statens riktade satsning på utbyggnad 
av lärarutbildningar. Universitetet har också ändrat 
metod för fördelning av högskolepoäng över bud-
getår, vilket påverkar utfallet. Antalet helårspresta-
tioner1 ökar med nästan 300 eller 1,4 procent under 
2016 till 21 271. Kostnaden per helårsstudent upp-
går till 91 390 kronor och kostnaden per helårspres-
tation till 109 602 kronor, båda prestationstalen 
ökar något 2016. Antalet studieavgiftsskyldiga hel-
årsstudenter är 175, vilket utgör 0,7 procent av det 
totala antalet helårsstudenter. Ökningen jämfört 
2015 beror delvis på en ökad tilldelning av stipendier 
från Svenska institutet.

• Utbildning på forskarnivå: Universitetet har 300 
nyantagna doktorander 2016, en ökning med fem 
procent jämfört med föregående år. Likt tidigare år 
är mer än hälften av de nyantagna kvinnor. Totala 
antalet doktorander med någon aktivitet fortsätter 
att minska, utfallet för 2016 är 1 746. Minskningen 
jämfört med 2015 finns inom vetenskapsområdena 
humaniora/samhällsvetenskap och naturvetenskap. 
Antalet doktorander med doktorandanställning har 
ökat under perioden, samtidigt som antalet dokto-
rander med utbildnings bidrag har minskat. Både 
antalet doktorsexamina och licentiatexamina mins-
kar 2016, en minskning som finns inom samtliga 
vetenskapsområden.  

Personal
• Årsarbetskrafter: Antalet årsarbetskrafter 2016 är 

totalt 5 500, en ökning med 0,7 procent jämfört med 
föregående år. Av årsarbetskrafterna är 59 procent 
kvinnor, vilket är i nivå med tidigare år. Antalet 
lärare uppgår till 2 108 och ökar med drygt 60, vilket 
motsvarar tre procent jämfört med 2015. Andelen dis-
puterade lärare motsvarar 73 procent, vilket är i nivå 
med tidigare år. Antalet professorer är 540, även det i 
nivå med föregående år. Ökningen av andelen kvinn-
liga professorer fortsätter 2016.

Ekonomi
• Intäkter: De totala intäkterna ökar med 255 miljoner 

kronor eller 4,3 procent jämfört med föregående år. 
Av intäkterna utgör utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 38,4 procent och forskning och utbild-
ning på forskarnivå 61,6 procent. Intäktsökningen för 
2016 finns inom både forskning och utbildning.

• Kostnader: Även de totala kostnaderna ökar, motsva-
rande 227 miljoner kronor eller 3,8 procent jämfört 
med 2015. Det är framförallt kostnader för personal 
och drift som står för ökningen. Av de totala kostna-
derna utgör personalkostnader 63 procent och lokal-
kostnader 10 procent.

• Balansomslutning: Universitetet har en balansomslut-
ning på 4 721 miljoner kronor för 2016, en ökning 
med 218 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
De oförbrukade bidragen, som utgör 40 procent av 
balansomslutningen, har ökat med 123 miljoner kro-
nor framförallt till följd av att de löpande bidragsin-
komsterna har ökat. Även myndighetskapitalet, som 
utgör 28 procent av balansomslutningen, ökar 2016 
med 75 miljoner kronor.

I enlighet med bilaga 6 till regleringsbrevet för 2016 ingår en samman ställning 
över väsentliga uppgifter i årsredovisningen. Här finns kommentarer över 
 utvecklingen inom områdena  utbildning och forskning, personal samt ekonomi.

1. Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
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2016 2015 2014 2013 2012

Utbildning och forskning
Totalt antal helårsstudenter 1 25 510 24 899 24 485 25 135 25 578
Kostnad per helårsstudent 91 390 86 735 85 541 79 252 77 996
Totalt antal helårsprestationer 1 21 271 20 978 20 791 21 034 21 316
Kostnad per helårsprestation 109 602 102 947 100 739 94 704 93 591
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 175 151 132 106 60
Totalt antal nyantagna doktorander 2 300 285 306 291 340
 andel kvinnor 56% 52% 59% 59% 58%
 andel män 44% 48% 41% 41% 42%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 2 1 746 1 866 1 968 1 988 2 042
 andel kvinnor 56% 58% 58% 58% 59%
 andel män 44% 42% 42% 42% 41%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 829 787 695 729 757
 andel kvinnor 58% 57% 60% 59% 60%
 andel män 42% 43% 40% 41% 40%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag 0 29 78 74 92
 andel kvinnor 0% 51% 51% 54% 57%
 andel män 0% 49% 49% 46% 43%
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 3 2,6 2,9 2,8 3,1 2,6
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 3 3,7 3,6 3,7 3,7 3,9
Totalt antal doktorsexamina 250 282 297 276 234
Totalt antal licentiatexamina 15 40 44 34 36
Totalt antal ej fraktionerade refereegranskade vetenskapliga publikationer 4 3 582 3 519 3 364 3 310 2 819
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 037 1 039 1 046 1 012 1 158

Personal 5

Totalt antal årsarbetskrafter 6 5 500 5 462 5 188 5 138 5 031
 andel kvinnor 59% 58% 58% 58% 58%
 andel män 41% 42% 42% 42% 42%
Medelantal anställda 6 155 6 023 5 850 5 762 5 718
 andel kvinnor 58% 57% 57% 57% 57%
 andel män 42% 43% 43% 43% 43%
Totalt antal lärare (årsarb.) 7 2 108 2 044 1 945 1 841 1 826
 andel kvinnor 49% 48% 47% 47% 47%
 andel män 51% 52% 53% 53% 53%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 7 1 539 1 513 1 362 1 289 1 351
 andel kvinnor 47% 46% 44% 44% 45%
 andel män 53% 54% 56% 56% 55%
Antal professorer (årsarb.) 540 538 512 502 497
 andel kvinnor 31% 30% 27% 27% 28%
 andel män 69% 70% 73% 73% 72%

Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr), varav 6 218 5 963 5 749 5 609 5 427
 utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 388 2 296 2 197 2 162 2 095
  andel anslag 89% 90% 92% 91% 91%
  andel externa intäkter 11% 10% 8% 8% 9%
 forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 3 830 3 667 3 549 3 446 3 332
  andel anslag 48% 50% 51% 50% 51%
  andel externa intäkter 52% 50% 48% 49% 48%
Kostnader totalt (mnkr) 6 149 5 922 5 691 5 493 5 379
 andel personal 63% 62% 62% 61% 60%
 andel lokaler 10% 11% 11% 11% 12%
Lokalkostnader per kvm (kr) 8 1 633 1 622 1 685 1 645 1 666
 andel av justerade totala kostnader (%) 9 10% 12% — — —
Balansomslutning (mnkr) 4 721 4 503 4 272 4 058 4 056
 varav oförbrukade bidrag 1 904 1 781 1 733 1 625 1 586
 varav årets kapitalförändring 82 59 51 110 44
 varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 200 1 125 1 055 1 003 864

1.  Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2.  Vissa rättelser av retroaktiva uppgifter har gjorts, då 

viss efterrapportering förekommer.
3.  Uppgifter för tidigare år har korrigerats til följd av 

 förändrad metod för utsökning. Utfallet kan också ha 
förändrats till följd av rapportering i efterhand.

4.  Uppgifter om antalet publikationer kan förändras då 
komplettering av icke-rapporterad publicering görs 
löpande samtidigt som uppgifterna kvalitetsgran-
skas. Fraktionering innebär att publikationen förde-
las på antalet författare.

5.  Per december månad om inget annat anges.

6.  Antal årsarbetskrafter inkluderar externfinan-
sierade adjungerade lärare.

7.  Antal lärare avser de anställningar som ingår  
i Göteborgs universitets anställningsordning.

8.  Enligt resultaträkning. 
9.  Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommen-

dationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069). 
Uppgifter finns från och med 2015.
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RESULTATRÄKNING

Miljoner kronor Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 3 987,3 3 892,1

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 39 472,5 449,2

Intäkter av bidrag 3 1 739,0 1 607,6

Finansiella intäkter 4 19,1 13,8

Summa 6 217,9 5 962,7

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 –3 845,5 –3 692,9

Kostnader för lokaler 6 –622,6 –627,1

Övriga driftkostnader 7 –1 463,7 –1 401,5

Finansiella kostnader 8 –32,7 –16,1

Avskrivningar och nedskrivningar 9, 10, 11, 12 –184,5 –184,8

Summa –6 149,0 –5 922,4

Verksamhetsutfall 68,9 40,3

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 14 13,1 19,1

Transfereringar 

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 12,6 14,6

Medel som erhållits från  myndigheter för finansiering av bidrag 103,3 120,5

Övriga erhållna medel för  finansiering av bidrag 15 115,8 71,0

Lämnade bidrag 15 –231,7 –206,1

Saldo 0,0 0,0

Årets kapitalförändring 16 82,0 59,4
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BALANSRÄKNING

Miljoner kronor Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 9 30,7 30,2

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 4,7 5,7

Summa immateriella anläggningstillgångar 35,4 35,9

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 10 1,9 11,4

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 118,9 116,1

Maskiner, inventarier, övriga anläggningar m.m. 12 413,6 422,0

Pågående nyanläggningar 13 120,5 87,3

Summa materiella anläggningstillgångar 654,9 636,8

Finansiella anläggningstillgångar 17

Andelar i hel- och delägda företag 38,5 25,4

Andra långfristiga värdepappersinnehav 100,8 72,7

Andra långfristiga fordringar 95,9 100,8

Summa finansiella anläggningstillgångar 235,2 198,9

Varulager m.m.

Varulager och förråd 18 2,9 3,0

Summa varulager 2,9 3,0

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 19 43,8 52,0

Fordringar hos andra myndigheter 20 83,6 86,0

Övriga kortfristiga fordringar 21 2,6 2,9

Summa kortfristiga fordringar 130,0 140,9

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 22 150,3 151,5

Upplupna bidragsintäkter 23 263,1 195,2

Övriga upplupna intäkter 24 31,3 51,5

Summa periodavgränsningsposter 444,7 398,2

Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 25

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgälden 26 3 147,8 3 052,0

Kassa och bank 27 70,1 37,7

Summa kassa och bank 3 217,9 3 089,7

SUMMA TILLGÅNGAR 4 721,0 4 503,4
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Miljoner kronor Not 2016-12-31 2015-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital 16 9,5 9,3

Donationskapital 16 0,9 7,6

Resultatandelar i hel- och delägda företag 16 18,0 -1,1

Balanserad kapitalförändring 16 1 090,1 1 049,8

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 16 82,0 59,4

Summa myndighetskapital 1 200,5 1 125,0

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 24,2 30,8

Övriga avsättningar 29 45,0 39,2

Summa avsättningar 69,2 70,0

Skulder m. m.

Lån i Riksgälden 30 563,9 535,2

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 31 115,7 115,8

Leverantörsskulder 32 183,9 208,2

Övriga kortfristiga skulder 33 123,3 92,1

Depositioner 34 0,4 0,4

Summa skulder m.m. 987,2 951,7

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 35 366,2 370,7

Oförbrukade bidrag 36 1 904,3 1 780,6

Övriga förutbetalda intäkter 37 193,6 205,4

Summa periodavgränsningsposter 2 464,1 2 356,7

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 4 721,0 4 503,4

ANSVARSFÖRBINDELSER 38 113,1 113,5

BALANSRÄKNING
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Anslag Benämning

Ingående 
överförings-

belopp

Årets  
till delning enligt  
regleringsbrev

Omdisponerat 
a nslags-

belopp Indragning

Totalt 
 disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överförings-

belopp

Utgiftsområde 16  Utbildning och 
 universitetsforskning   

2:7
Göteborgs universitet:  Utbildning på 
 grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

ap.1 Takbelopp (ram) –14 195 1 995 431 1 981 236 –1 981 236 0

2:8

Göteborgs universitet:  Forskning och 
utbildning  
på forskarnivå (Ramanslag)

ap.7 Basresurs (ram) 1 481 746 1 481 746 –1 481 746 0

2:65 Särskilda medel till  universitet och högskolor

ap.5 Uppdrag att utveckla och sprida… (ram) 5 000 5 000 –5 000 0

ap.7 Nationellt resurscentrum i matematik (ram) 5 023 5 023 –5 023 0

ap.50 Spetsutbildning i entreprenörskap (ram) 3 817 3 817 –3 817 0

ap.102 Jämställdhetsintegrering (ram) 5 000 5 000 –5 000 0

Summa 18 840 18 840 –18 840 0

 

2:66
2:66 Ersättningar för  klinisk utbildning 
och forskning

ap.3 Göteborgs universitet (ram) 436 859 436 859 –436 859 0

ap.7 Göteborgs universitet (ram) 78 513 78 513 –78 513 0

Summa 515 372 515 372 –515 372 0

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
 trossamfund och fritid

11:2
Forskning och dokumentation om 
 medieutvecklingen (Ramanslag)

ap.1
Forskning och dokumentation om 
 medieutvecklingen (ram) 2 703 2 703 –2 703 0

Totalsumma (miljoner kronor) –14 195 4 014 092 3 999 897 –3 999 897 0

ANSLAGSREDOVISNING 2016

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Villkor för anslag 2:7 ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer 

finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Villkor för anslag 2:8 ap.7 Basresurs

Av anslaget är 3,1 miljoner kronor beräknat till en förstärkning av konst-

närlig forskning och utbildning på forskarnivå. 

I anslaget ingår 20,9 miljoner kronor för det strategiska forsknings-

området Vårdvetenskap.

Villkor för anslag 2:66 ap.3 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan 

svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, 

medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Villkor för anslag 2:66 ap.7 Göteborgs universitet. 

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska 

staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av tandläkare, 

odontologisk forskning och utveckling av tandvård (det s.k. TUA-avtalet).

Övriga villkor

Göteborgs universitet redovisar 5,9 miljoner kronor till studenter med 

funktionshinder, vilket motsvarar 0,3 procent av anslaget för grund och 

avancerad nivå för 2016.

Kostnaden för personskadeförsäkringar avseende studenter uppgår 

till 129 645 kronor baserat på 25 035 helårsstudenter. Härtill kommer 

försäkringskostnader för in- och utresande studenter, motsvarande 

drygt 540 000 kronor.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Villkor för anslag 11:2 ap.1 Forskning och dokumentation om 

 medieutvecklingen. 

Anslaget ska användas för kostnader för information om forsknings-

resultat för att utarbeta mediestatistik och dokumentera ägar- och mark-

nadsförhållanden inom svenska massmedier m.m. vid den svenska 

avdelningen av Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunika-

tionsforskning (Nordicom). Rapporten Mediebarometern med en räck-

viddsundersökning av svenska medievanor ska ges ut under 2016.
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REDOVISNINGS-  
OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänt
Övergripande mål för universitetens och högskolornas 
verksamhet finns i högskolelagen (1992:1434). Årsredo-
visningen är upprättad i enlighet med regleringsbrev, 
förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovis-
ning och budgetunderlag (FÅB), förordning (2000:606) 
om myndigheters bokföring (FBF), studiedokumenta-
tionsförordningen (1993:1153), förordning (2007:603) 
om intern styrning och kontroll och donationsförord-
ningen (1998:140) samt tillkommande regeringsbeslut. 
Redovisning vid universitetet följer god redovisningssed 
enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och all-
männa råd till FÅB. 

I regleringsbrevet medges universitet och högskolor 
undantag från vissa bestämmelser i förordningar enligt 
nedan:
• Undantag från bestämmelsen om redovisning av 

anslagsmedel enligt 12 § anslagsförordningen 
(2011:223). Avräkning mot anslag och anslagsposter 
för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton 
i Riksgälden ska ske i samband med de månatliga 
 utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i 
Riksgälden.

• Undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på 
så sätt att lärosätet får överföra såväl överproduktion 
som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett 
värde av högst tio procent av takbeloppet till efter-
följande budgetår utan att särskilt begära regeringens 
medgivande. 

• Undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje 
stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag om att årsredovisningen ska inne-
hålla redovisning av väsentliga uppgifter. Universitet 
och högskolor ska i stället lämna uppgifter enligt 
bilaga 6 Väsentliga uppgifter. 

• Undantag från bestämmelserna om budgetunderlag 
i 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag. Regeringen beslutar om 
 särskilda anvisningar om vilka uppgifter som ska 
redovisas i budgetunderlaget. 

• Av 2 kap. 4 a § högskoleförordningen följer att styrel-
sen för ett universitet eller en högskola får uppdra åt 
ordföranden att efter samråd med rektorn fatta beslut 
om delårsrapport. Vidare följer det av 8 kap. 1 § 
tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag att delårsrapporten ska skri-
vas under av myndighetens ledning. Med undantag 
från nämnda bestämmelse får styrelsen för ett univer-
sitet eller en högskola som ska lämna en delårsrap-
port, uppdra åt ordföranden att efter samråd med 
rektorn underteckna delårsrapporten.

• Undantag från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § förord-
ningen (2000:605) andra stycket om årsredovisning 
och budgetunderlag om att i årsredovisningen upp-
rätta och lämna en finansieringsanalys till regeringen. 

• Undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapi-
talförsörjningsförordningen (2011:210) om finansie-
ring av anläggningstillgångar. 

En anläggningstillgång som används i myndig-
hetens verksamhet får helt eller delvis finansieras med 
bidrag som har mottagits från icke-statliga givare. 
Detta gäller även för bidrag från statliga bidrags-
givare under förutsättning att bidraget har tilldelats 
för ändamålet.

• Göteborgs universitet medges rätt att förvalta dona-
tionsmedel i aktier och andra värdepapper enligt 12 § 
donationsförordningen (1998:140). Lärosätet får även 
uppdra åt någon annan att placera dessa medel i 
enlighet med 12 § andra stycket. Universitetet ska 
redovisa hur avkastningen har utvecklats i förhål-
lande till marknadsindex. 

• Undantag från 25 a § andra och tredje stycket avgifts-
förordningen (1992:191) om disposition av inkomster 
från avgiftsbelagd verksamhet. 
   Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än tio 
procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsätt-
ning under räkenskapsåret, ska myndigheten i årsre-
dovisningen redovisa hur överskottet ska disponeras. 
   Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbe-
lagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat över-
skott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten i 
årsredovisningen lämna ett förslag till regeringen om 
hur underskottet ska täckas.
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Redovisning av intäkter
Universitetets ekonomimodell ger inte möjlighet att följa 
upp intäkter fördelade på finansiär. När bidrags- och 
uppdragsmedel periodiseras redovisas periodiserings-
beloppen på statliga och icke statliga finansiärer.

Redovisning av anslag
Anslaget 2:65, ap.82, Kvalitetsförstärkning (ram), 
14 195 tkr, redovisades felaktigt i 2015 års bokslut. 
Detta medförde ett negativt ingående belopp i 2016 års 
anslagsfördelning. Den felaktiga redovisningen av ansla-
get har korrigerats i 2016 års redovisning. Regeringen 
beslutade, 2016-12-01, om en regleringsbrevsändring på 
grund av det felaktigt redovisade anslaget. Anslaget 
utbetalades till universitetets konto i Riksgälden men 
återbetalades samma dag. Det utgående överförings-
beloppet blir med denna åtgärd 0.

Transfereringar
Lämnade bidrag har i enlighet med Ekonomistyrnings-
verkets anvisningar redovisats som transferering i resul-
taträkningen. Finansiering motsvarande kostnaderna 
har hämtats från intäkter av anslag och bidrag. Exempel 
på transfereringar är överföring av medel till student-
kårerna, medel från EU till projekt där universitetet är 
koordinator, stipendier samt överföring av strategiska 
forskningsmedel till andra lärosäten. 

Värdering av anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar utgörs främst av egenutvecklade 
IT-system och förvärvade licenser samt rättigheter, 
oftast för dataprogram. Aktivering kan ske om anskaff-
ningsvärdet överstiger 100 000 kronor och den ekono-
miska livslängden är lägst tre år och högst fem år.

Övriga anläggningar med ett anskaffningsvärde på 
minst 20 000 kronor och en ekonomisk livslängd på 
lägst tre år redovisas som anläggningstillgång. Anlägg-
ningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda 
 ekonomiska livslängden. 
Följande bedömda ekonomiska livslängder tillämpas:
Byggnader   40 år
Barockorgel, fartyg  25 år
Möbler, inredning och utrustning  10 år
Transportmedel  5 år
Immateriella tillgångar 3–5 år
Datorer, kringutrustning och 
övriga kontorsmaskiner 3 år

För särskild utrustning kan avvikande avskrivningstider 
tillämpas. För konstföremål sker ingen avskrivning. 
Några avskrivningar görs inte heller på Ågrenska villan. 
Ny-, om- och tillbyggnad på annans fastighet redovisas 
som förbättringsutgift på annans fastighet. Som förbätt-
ringsutgift på annans fastighet redovisas även reparations- 
och underhållskostnader överstigande 100 000 kronor 
och med en livslängd överstigande tre år. 

Avskrivningstiden begränsas så att investeringen ska 
vara slutavskriven när hyresförhållandet kan antas upp-
höra. 

Den pågående nyanläggningen utgörs av byggnatio-
nen av ett forskningsfartyg vilket inklusive utrustning 
beräknas kosta drygt 150 miljoner kronor och vara 
klart för att tas i bruk under andra halvåret 2017. 

Värdering av finansiella anläggningstillgångar. Av 5 
kap. 13 § FÅB framgår att finansiella instrument som i 
första hand innehas för att ge avkastning eller värde-
stegringar ska värderas till verkligt värde, marknads-
värde, från och med 2015. 

Lån av anläggningstillgångar
Normalt upptas lån för att finansiera anskaffning av 
anläggningstillgångar. När bidrag har erhållits för att 
anskaffa utrustning ska inte och behöver inte heller lån 
tas upp. Rutin finns för att skilja på detta, men följs inte 
fullt ut. 

Fastigheten Göteborg Lorensberg 62:1
Fastigheten, benämnd Studenternas hus, som har varit 
universitetets egendom sedan 1993, såldes under 2016. 
Försäljningssumman uppgick till 50,3 mnkr och reavin-
sten blev 41,2 mnkr före avdrag för omkostnader. Rea-
vinst efter omkostnader, 40,2 mnkr, ska i enlighet med 
donatorernas vilja användas för att stödja studentrelate-
rad verksamhet. 

GU Ventures AB
Göteborgs universitet övertog den 1 januari 1998 hol-
dingbolaget Göteborgs universitets utveckling AB från 
Näringsdepartementet. Under 2015 har bolaget ändrat 
namn från GU Holding AB till GU Ventures AB. I årsre-
dovisningen redovisas uppgifter om andelar i dotter-
företag och resultatandel enligt kapitalandelsmetoden. 
Innehavet redovisas i balansräkningen under posterna 
andelar i dotterföretag, statskapital samt resultatandelar 
i dotterföretag. Påverkan på universitetets kapitalför-
ändring framgår av resultaträkningsposten resultat från 
andelar i dotterföretag. 
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Värdering av fordringar och skulder
Fordringar är upptagna till det belopp, som de beräknas 
inflyta med. Skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs.

Värdering av varulager
Varulagren är värderade till det lägsta av anskaffnings-
värdet och återanskaffningsvärdet. 

Värdering av bankmedel i utländsk valuta
Behållning på EUR-konto har per den sista december 
2016 värderats till balansdagens kurs.

Förutbetalda intäkter
Övriga förutbetalda intäkter har under 2016 redovisats 
med för högt belopp, 44,6 mnkr, under rubriken period-
avgränsningsposter i balansräkningen. Beloppet avser 
förutbetalda bidragsintäkter och skulle istället ha 
redovisats under rubriken periodavgränsningsposter, 
oförbrukade bidrag, i balansräkningen.

Upplupna och oförbrukade bidrag
Externt finansierade forskningsprojekt redovisas på 
institutionsnivå. Intäkterna för pågående projekt bok-
förs med motsvarande belopp som kostnaderna. Om 
inte bidrag enligt kontrakt utbetalats, redovisas det som 
upplupna bidragsintäkter. Mottagna medel från 
bidragsgivare som ännu inte har använts redovisas som 
oförbrukade bidrag. För projekt som avslutats under 
året, redovisas återstående medel som över respektive 
underskott i resultaträkningen. Förbrukningstakt avse-
ende oförbrukade medel från statliga givare har redo-
visats i enlighet med av SUHF rekommenderad 
 schablonmetod.

Enligt regleringsbrev kan samfinansiering ske av 
anslagsmedel till bidragsfinansierade projekt. Vid Göte-
borgs universitet har löpande samfinansiering skett i 
samma takt som bidragsmedel inbetalats. Detta kan 
leda till att balansposterna oförbrukade bidrag och upp-
lupna bidragsintäkter innehåller interna medel avsedda 
för samfinansiering. Från och med 2016 kommer nya 
beslut om samfinansiering att bokföras efter hand som 
kostnader uppkommer.

Moderbolaget GU Ventures AB

Aktieinnehav Andel i %

Dotterbolag

Biomatcell AB 100

GPCC Implement AB 100

GU School of Executive Education AB 100

Gotimmune AB 100

GU Project Accelerator AB 100

Transmed Gothenburg AB 100

Mivac Development AB 75

Mindary AB 59

Ultrafusion Nuclear Power UNP AB 51

Vigor Wave Energy i Göteborg AB 50

Cervrite AB 45

Tendera AB 33

Again AB 31

Marine Biofouling Research i Göteborg AB 30

Exosome Ventures Gothenburg AB 28

Gothenburg Sensor Devices AB 28

Psilox AB1 27

Toleranzia AB2 26

Sahlgrenska Science Park AB 25

Luxbright AB 21

Kaponjären 1 AB 20

Kaponjären AB 20

Talkamatic AB 18

Alzinova AB3 16

Kromnigon AB 15

Ostrea Förvaltning AB 13

Cewatech AB 13

Olsaro Crop Biotech AB 12

MetaboGen AB 11

Mymo AB 10

Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB 10

Profundus AB 10

PExA AB 10

InventiveBoard AB 10

Cereno Scientific AB 9

SeaTwirl AB 8

Oncorena Holding AB 6

Sixera Pharma AB 5

Pinya Group AB 5

Smartster Group AB 4

Blue Mobile Systems AB 4

ScandiCure AB 3

CELLINK AB 1

AppSpotr AB 1

Surgical Science Sweden AB 0

Intressebolag till portföljbolag

Intressebolag och övrigt bolag till MIVAC  Development AB

Toleranzia AB 21

Alzinova AB 12

Intressebolag till Biomatcell AB

Psilox AB 21

1.  Direktägande i GU Ventures AB är 6,35% och indirekt ägande via Biomatcell AB 
20,97% =27,32%

2.  Direktägande i GU Ventures AB är 5% och indirekt ägande via MIVAC AB 
21,39% =26,39%

3.  Direktägande i GU Ventures AB är 3,8% och indirekt ägande via MIVAC AB 
12,23% =16,03% 
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1  Intäkter av anslag

2016 2015

Takbelopp för utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå 1 970,8 1 890,5

Kvalitetsbaserad resursfördelning 16,6

Kvalitetsförstärkning 14,2

Delsumma utbildning på grund  
och avancerad nivå 1 970,8 1 921,3

Delsumma Forskning och utbildning  
på forskarnivå 1 479,6 1 451,6

Ersättning klinisk utbildning  
och forskning 515,4 507,9

Nationellt centrum i matematik 5,0 4,9

Spetsutbildning i entreprenörskap 3,8 3,8

Uppdrag att utveckla och sprida 5,0

Jämställdhetsintegrering 5,0

Forskning i dokumentation om 
 mediautvecklingen 2,7 2,6

Summa övriga anslag 21,5 11,3

Summa 3 987,3 3 892,1

Anslag från staten, enligt regleringsbrev 4 014,1 3 906,7

Överföringsbelopp –14,2

Avgår medel som erhållits från statens 
 budget för finansiering av transfereringar –12,6 –14,6

Summa 3 987,3 3 892,1

För specifikation av enskilda anslag, se anslagsredovisning.

2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2016 2015

Avgifter enligt regleringsbrev

Uppdragsforskning 159,7 181,8

Uppdragsutbildning 71,7 77,2

Upplåtande av bostadslägenhet 25,8 26,9

Beställd utbildning 28,5 23,5

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 20,2 22,5

Högskoleprov 4,8 5,0

Biljett- eller programintäkter inom 
 konstnärlig utbildning 0,4 0,1

Summa intäkter av avgifter enligt 
 regleringsbrev 311,1 337,0

NOTER

Intäkter enligt §4 Avgiftsförordningen

Uthyrning av lokaler, parkeringsplatser 35,5 34,8

Kurser och konferenser 29,3 26,2

Tidskrifter och publikationer 4,8 5,7

Informations- och kursmateriel 3,7 4,7

Rådgivning och annan liknande service 6,2 2,3

Uthyrning av utrustning 0,7 1,9

Resurssamordning 0,9 0,8

Summa intäkter enligt §4 
 Avgiftsförordningen 81,1 76,4

Reavinster vid försäljning 
 av anläggningstillgångar 42,3 0,2

Övriga intäkter

Utredningsarbete och administrativa tjänster 17,6 15,7

Måltider 6,5 6,6

Analysarbete 5,4 4,3

Djurhållning 3,0 2,6

Patientavgifter 1,1 1,5

Övrigt 4,4 4,9

Summa övriga intäkter 38,0 35,6

Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 472,5 449,2

Tjänsteexport ingår i ovan,  
med följande belopp:

Avgifter enligt regleringsbrev:

Uppdragsforskning 18,0 18,6

Studieavgiftsskyldiga studenter 13,3 9,3

Uppdragsutbildning 0,5 2,3

Beställd utbildning 0,2 0,2

Intäkter enligt §4 Avgiftsförordningen: 7,4 3,0

Summa tjänsteexport 39,4 33,4

I Avgifter enligt regleringsbrev ingår även försäljningsavgifter. I upp-

dragsutbildning och uppdragsforskning ingår också intäkter enligt §4 

Avgiftsförordningen. Under §4 Avgiftsförordningen redovisas reste-

rande intäkter enligt denna grupp.

forts. Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Belopp i miljoner kronor om inget annat anges
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3  Intäkter av bidrag

2016 2015

Forskningsråd (Vetenskapsrådet,  
FORTE, Formas, VINNOVA) 726,2 685,0

Övriga svenska organisationer och ideella 
föreningar 540,8 493,9

Övriga statliga myndigheter 217,7 213,2

Kommuner och landsting 145,2 126,5

EU:s institutioner 94,6 73,2

Övriga utländska organisationer 65,4 52,5

Svenska företag och affärsdrivande verk 51,7 35,7

Periodisering av bidragsfinansierade 
anläggningar 6,1 4,4

Periodisering av pågående projekt –108,7 –76,8

Summa intäkter av bidrag 1 739,0 1 607,6

4  Finansiella intäkter

2016 2015

Ränteintäkter på lån i Riksgälden 2,7 1,4

Avkastning på universitetets fonder 1,0 4,3

Valutakursvinster 2,2 1,3

Ränteintäkter på banktillgodohavande m.m. 0,1 0,3

Orealiserad värdeökning på finansiella 
instrument 11,1 4,9

Reavinst vid försäljning av finansiella 
 anläggningstillgångar 2,0 1,6

Summa finansiella intäkter 19,1 13,8

5  Kostnader för personal

2016 2015

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och avgifter –2 407,4 –2 410,9

varav:

Arvode till styrelse, kommittéer  
och ej anställd personal –92,9 –96,9

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier  
och avgifter –1 267,7 –1 198,2

Övriga personalkostnader (utbildnings-
bidrag, företagshälsovård, friskvård, 
 skattefria traktamenten m.m.) –77,5 –83,8

Summa kostnader för personal –3 845,5 –3 692,9

6  Kostnader för lokaler

2016 2015

Hyror exkl. mediakostnader –578,9 –590,9

Avsättning för uppsagd lokal 9,0

Mediakostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) –23,5 –27,7

Lokalvård (externt utförd), renhållning, 
bevakning och övriga lokalkostnader –20,2 –17,5

Summa kostnader för lokaler –622,6 –627,1

7  Övriga driftkostnader

2016 2015

Ersättning för klinisk utbildning och forskning –515,4 –508,0

Datatjänster –113,9 –97,4

Övriga tjänster –163,9 –150,7

Resor –104,2 –108,3

Konsulttjänster –89,4 –68,7

Laboratoriekemikalier –42,2 –40,0

Ersättning för utbildningstjänster –67,6 –71,8

Övriga varor –103,3 –102,0

Ersättning för tjänster vid annan huvudman –133,9 –125,2

Böcker, tidskrifter och övriga publikationer –54,7 –52,0

Korttidsinvesteringar (livslängd 1–3 år/
anskaffningsvärde lägre än 500 EUR) –22,5 –26,4

Hyra av utrustning m.m. samt service-  
och underhållsavtal –8,9 –9,3

Post- och fraktkostnader –12,6 –13,6

Tryckning –13,3 –13,5

Telekostnader, abonnemang och 
 samtalsavgifter –11,0 –7,9

Ersättning till Botaniska trädgården –6,9 –6,7

Summa driftkostnader –1 463,7 –1 401,5
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8  Finansiella kostnader

2016 2015

Räntekostnader på räntekonto i Riksgälden –14,7 –7,4

Orealiserad värdeminskning  
på finansiella instrument –8,5 –6,0

Valutakursförluster –2,4 –2,5

Övrigt –7,1 –0,2

Summa övriga finansiella kostnader –32,7 –16,1

9  Immateriella anläggningstillgångar

2016 2015

Balanserade utgifter för utveckling

IB anskaffningsvärde 247,4 235,7

Årets anskaffningar 12,8 11,7

Avgår anskaffningsvärde på utrangerade 
 tillgångar

UB anskaffningsvärde 260,2 247,4

IB ackumulerade avskrivningar –217,2 –196,9

Årets avskrivningar –12,3 –20,3

Avgår årets avskrivningar på utrangerade 
tillgångar

UB ackumulerade avskrivningar –229,5 –217,2

Bokfört värde för balanserade utgifter 
för utveckling 30,7 30,2

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

IB anskaffningsvärde 41,9 40,4

Årets anskaffningar 1,9 3,5

Avgår anskaffningsvärde på utrangerade 
 tillgångar –0,4 –2,0

UB anskaffningsvärde 43,4 41,9

IB ackumulerade avskrivningar –36,2 –34,2

Årets avskrivningar –2,9 –4,0

Avgår årets avskrivningar på utrangerade 
tillgångar 0,4 2,0

UB ackumulerade avskrivningar –38,7 –36,2

Bokfört värde för rättigheter och andra 
immateriella anläggningstillgångar 4,7 5,7

Bokfört värde immateriella  
anläggningstillgångar 35,4 35,9

10  Byggnader

2016 2015

IB anskaffningsvärde 29,1 29,1

Årets anskaffningar 0,5

Avgår anskaffningsvärde på sålda tillgångar –18,4

Avgår anskaffningsvärde på utrangerade 
 tillgångar

UB anskaffningsvärde 11,2 29,1

IB ackumulerade avskrivningar –17,7 –16,0

Årets avskrivningar –0,9 –1,7

Avgår avskrivningar på sålda tillgångar 9,3 —

UB ackumulerade avskrivningar –9,3 –17,7

Bokfört värde byggnader 1,9 11,4

Byggnader avser Ågrenska villan och Studenternas hus. 

Under året har Studenternas hus avyttrats.

11
   Förbättringsutgifter på annans fastighet samt repara-

tioner och underhåll över 100 tkr på annans fastighet

2016 2015

IB anskaffningsvärde 336,5 314,0

Årets anskaffningar 29,2 25,1

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade 
inventarier –4,0 –2,6

UB anskaffningsvärde 361,7 336,5

IB ackumulerade avskrivningar –220,4 –199,4

Årets avskrivningar –25,5 –23,6

Avgår årets avskrivningar  
på utrangerade inventarier 3,1 2,6

UB ackumulerade avskrivningar –242,8 –220,4

Bokfört värde förbättringsutgifter på 
annans fastighet 118,9 116,1

12  Maskiner, inventarier och övriga anläggningar m.m.

2016 2015

IB anskaffningsvärde 2 178,0 2 089,2

Årets anskaffningar 134,9 137,1

Avgår anskaffningsvärde  
för utrangerade inventarier –47,0 –48,3

UB anskaffningsvärde 2 265,9 2 178,0

IB ackumulerade avskrivningar –1 756,0 –1 668,7

Årets avskrivningar –142,9 –135,2

Avgår avskrivningar på  
utrangerade inventarier 46,6 47,9

UB ackumulerade avskrivningar –1 852,3 –1 756,0

Bokfört värde maskiner, inventarier 
och övriga anläggningar 413,6 422,0
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13  Pågående nyanläggning

2016 2015

IB anskaffningsvärde 87,3 82,1

Årets anskaffningar 33,2 5,2

Avgår anskaffningsvärde  
för utrangerade inventarier

UB anskaffningsvärde 120,5 87,3

Bokfört värde pågående nyanläggning 120,5 87,3

Den pågående nyanläggningen avser anskaffning av ett forskningsfartyg.

14  Resultat från andelar i hel- och delägda företag

2016 2015

Summa resultat från andelar  
i hel- och delägda företag 13,1 19,1

Avser GU Ventures AB, se vidare not 16. 

Angivet belopp avser hela koncernens redovisade resultat. Det som  

är hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgår till ett överskott  

på 13,2 mnkr.

15  Transfereringar

2016 2015

Övriga erhållna medel för  
finansiering av bidrag

Övriga svenska givare 101,1 58,8

EU 5,0 1,3

Övriga utländska givare 3,4 9,3

Svenska företag 5,5 1,2

Statliga myndigheter 0,1

Kommuner och landsting 0,8 0,3

Summa övriga erhållna medel 115,8 71,0

Lämnade bidrag

Statliga myndigheter –65,5 –62,3

Stipendier –43,1 –53,5

Utländska –47,6 –28,3

Övriga svenska –32,0 –39,0

Kommuner och landsting –31,9 –20,8

Svenska företag –11,6 –2,2

Summa lämnade bidrag –231,7 –206,1

16  Årets kapitalförändring

Stats kapital1)
Donations-

kapital2)

Resultat-
andelar i   

hel- och del-
ägda företag

Balanserad 
kapital-

förändring, 
anslags- 

finansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring, 
avgifts- 

finansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring, 
bidrags-

finansierad-
verksamhet

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-

räkningen Summa

Utgående balans 2015 9,3 7,6 –1,1 894,7 29,2 125,9 59,4 1 125,0

Ändrad redovisningsprincip 0,0

Rättelser 0,0

A Ingående balans 2016 9,3 7,6 –1,1 894,7 29,2 125,9 59,4 1 125,0

Föregående års 
 kapitalförändring 25,8 –4,9 38,5 –59,4 0,0

Ianspråktagande av 
 donationskapital –6,7 –6,7

Flyttning av kapital till 
 resultatandelar 19,1 –19,1 0,0

Flyttning av balanserat 
 kapital mellan anslags- 
finansierad och bidrags-
finansierad verksamhet 8,4 –1,3 –7,1 0,0

Tillgångar överförda  
från statens konstråd 0,2 0,2

Årets kapitalförändring 82,0 82,0

B Summa årets  förändring 0,2 –6,7 19,1 34,2 –6,2 12,3 22,6 75,5

C Utgående balans 2016 9,5 0,9 18,0 928,9 23,0 138,2 82,0 1 200,5

1. Avser konst som överförts från Statens Konstråd samt kapitaltillskott till universitetets holdingbolag GU Ventures AB.
2. Avser universitetets fastigheter (Ågrenska villan och Studenternas hus). Studenternas hus har avyttrats under 2016.
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Redovisning av kapitalförändring enligt regleringsbrev

Verksamhet

Balanserad
kapitalför-

ändring (A)

Årets
kapitalför-

ändring (B)
Summa 

(A+B)

Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev 455,8 –46,3 409,5

Uppdragsverksamhet 13,0 –1,5 11,5

Delsumma 468,8 –47,8 421,0

Forskning och utbildning  
på forskarnivå

Forskning och utbildning  
på forskarnivå 609,1 123,4 732,5

Uppdragsverksamhet 12,2 6,4 18,6

Delsumma 621,3 129,8 751,1

Summa 1 090,1 82,0 1 172,1

17  Finansiella anläggningstillgångar

2016 2015

Andelar i hel- och delägda företag 

IB anskaffningsvärde 25,4 6,3

Årets resultatandel 13,1 19,1

Årets anskaffningar – kapitaltillskott 

Summa anskaffningsvärde andelar 38,5 25,4

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Aktier och andelar:

IB marknadsvärde 35,0 36,8

Årets anskaffningar 24,5

Årets försäljningar –7,8 –1,5

Årets orealiserade värdeförändring 0,3 –0,3

Summa marknadsvärde aktier och andelar 52,0 35,0

Obligationer och andra värdepapper:

IB marknadsvärde 37,7 34,0

Årets anskaffningar 24,6 4,5

Årets försäljningar –13,1

Årets orealiserade värdeförändring –0,4 –0,8

Summa marknadsvärde obligationer och 
andra värdepapper 48,8 37,7

Totalsumma andra långfristiga 
 värdepapper 100,8 72,7

Andra långfristiga fordringar  
(avser Akademiska Hus)

Ingående balans 100,7 105,6

Årets återbetalningar –4,8 –4,8

Summa andra långfristiga fordringar 95,9 100,8

Totalsumma finansiella tillgångar 235,2 198,9

18  Varulager m.m.

2016 2015

Varulager och förråd 2,9 3,0

Summa varulager 2,9 3,0

19  Kundfordringar

2016 2015

Fordringar på svenska kunder 35,1 41,5

Fordringar på utländska kunder 8,2 10,0

Osäkra fordringar 0,5 0,5

Summa kundfordringar 43,8 52,0

20  Fordringar hos andra myndigheter

2016 2015

Fordran avseende mervärdesskatt 64,3 62,1

Övriga kundfordringar hos statliga 
 myndigheter 19,3 23,9

Summa fordringar hos andra myndigheter 83,6 86,0

21  Övriga kortfristiga fordringar

2016 2015

Övriga kortfristiga fordringar 2,6 2,9

Summa övriga kortfristiga fordringar 2,6 2,9

22  Förutbetalda kostnader

2016 2015

Förutbetalda hyror 121,1 124,7

Övriga förutbetalda kostnader 29,2 26,8

Summa förutbetalda kostnader 150,3 151,5

23  Upplupna bidragsintäkter

2016 2015

Upplupna bidragsintäkter,  
icke statliga givare 230,1 168,3

Upplupna bidragsintäkter,  
statliga myndigheter 33,0 26,9

Summa upplupna bidragsintäkter 263,1 195,2

forts. Årets kapitalförändring
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24  Övriga upplupna intäkter

2016 2015

Övriga interimsfordringar 22,7 43,5

Upplupna uppdragsintäkter 8,5 7,9

Upplupna ränteintäkter 0,1 0,1

Summa övriga upplupna intäkter 31,3 51,5

25  Avräkning med statsverket

2016 2015

Redovisat mot anslag 3 999,9 3 906,7

Återbetalning av anslagsmedel 14,2

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –4 014,1 –3 906,7

Summa avräkning med statsverket 0,0 0,0

26  Tillgodohavande i Riksgälden

2016 2015

Behållning på universitetets räntekonto 3 147,8 3 052,0

Summa tillgodohavande  
i Riksgälden 3 147,8 3 052,0

Behållningen består i huvudsak av eget kapital och oförbrukade 

externa bidrag.

27  Kassa och bank

2016 2015

Banktillgodohavande avseende 
 fondförvaltningen 15,5 21,0

Övriga banktillgodohavanden (EUR-konton) 54,6 16,7

Summa kassa och bank 70,1 37,7

28  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  

2016 2015

Ingående avsättning 30,8 27,2

Årets pensionskostnad 8,4 18,9

Årets pensionsutbetalningar –15,0 –15,3

Utgående avsättning: 24,2 30,8

varav:

Pensionsersättning 3,8 6,1

Delpensioner 20,4 24,7

Summa avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser 24,2 30,8

29  Övriga avsättningar

2016 2015

Ingående avsättning 39,2 48,4

Årets förändring 5,8 –9,2

Utgående avsättning 45,0 39,2

varav:

Medel för kompetensutvecklingsåtgärder 42,4 39,2

Klimatkompensation 2,6

Summa övriga avsättningar 45,0 39,2

30  Lån i Riksgälden

2016 2015

Lån vid årets början 535,2 500,4

Nyupptagna lån 188,2 177,2

Årets amorteringar –159,5 –142,4

Summa lån i Riksgälden 563,9 535,2

Beviljad låneram 725,0 725,0

Beviljad kreditram på räntekonto 0,0 0,0
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31  Kortfristiga skulder till andra myndigheter

2016 2015

Skuld till Skatteverket avseende 
 arbetsgivaravgifter m.m. 66,2 64,1

Leverantörsskulder andra myndigheter 40,7 41,1

Skuld mervärdesskatt 8,8 10,6

Summa kortfristiga skulder till andra 
myndigheter 115,7 115,8

32  Leverantörsskulder

2016 2015

Svenska leverantörsskulder 165,0 194,1

Utländska leverantörsskulder 18,9 14,1

Summa leverantörsskulder 183,9 208,2

33  Övriga kortfristiga skulder

2016 2015

Personalens källskatt 63,5 60,5

Koordinatorsmedel EU-projekt 52,9 16,7

Diverse avräkningskonton 3,2 5,7

Externa bidrag under utredning 3,7 9,2

Summa övriga kortfristiga skulder 123,3 92,1

34  Depositioner 

2016 2015

Depositioner 0,4 0,4

Summa depositioner 0,4 0,4

Avser depositionsavgifter från studenter för nycklar/kodkort.

35  Upplupna kostnader

2016 2015

Semesterskuld inkl. löneomkostnadspålägg 263,1 270,8

Upplupna löner inkl. löneomkostnadspålägg 50,6 64,4

Övriga upplupna kostnader 34,2 23,0

Upplupna kostnader gentemot Chalmers 18,3 12,5

Summa upplupna kostnader 366,2 370,7

36  Oförbrukade bidrag

2016 2015

Oförbrukade bidrag från statliga givare 799,9 755,1

Oförbrukade bidrag från icke statliga givare 788,3 680,6

Oförbrukade bidrag tillhörande 
 donationsförvaltningen 160,9 181,3

Avsättningar för avskivningar avseende 
bidragsfin anläggn 155,2 163,6

Summa oförbrukade bidrag 1 904,3 1 780,6

Förbrukningstakt för oförbrukade 
bidrag från statliga givare

Förbrukningstakt

0–3 mån 228,0 241,0

3–12 mån 571,9 514,1

1–3 år

3 år–

Summa 799,9 755,1

Beräkningen har gjorts enligt HFR:s rekommendationer för schablon-

beräkning av omsättningshastigheten, vilken enligt denna metod är 1,14.

 

37  Övriga förutbetalda intäkter

2016 2015

Oförbrukade uppdragsmedel 177,6 144,9

Förutbetalda intäkter 16,0 60,5

Summa övriga förutbetalda intäkter 193,6 205,4

38  Ansvarsförbindelser

2016 2015

Ansvarsförbindelser 113,1 113,5

Ansvarsförbindelserna är kopplade till 
hyreskontrakt med självkostnadsavtal som 
är skrivna på 10 år med ett restvärde.  
De avtal som avses är:

Arvid Vallgrens backe 2–16. Om  
avtalet avslutas innan 20 år erläggs  
ett restvärde motsvarande 19,7 19,7

Västra Hamngatan 25. Om avtalet  
avslutas innan 20 år erläggs ett  
restvärde motsvarande 84,5 84,5

Skånegatan. Om avtalet avslutas innan  
20 år erläggs ett restvärde motsvarande 8,9 9,3

Summa 113,1 113,5
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39  Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrev och enligt 25a § Avgiftsförordningen

Verksamhet

Över-/ 
underskott 
t o m  2014

Över-/ 
underskott 

2015
Intäkter 

2016
Kostnader 

2016

Över-/ 
underskott 

2016

Ack. över-/ 
underskott, 

2016

Ack. 
 överskott i 

 förhållande 
till omsätt-

ningen 2016

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beställd utbildning –3,8 –0,1 28,5 28,5 0,0 –3,9 –13,7%

Uppdragsutbildning 20,8 –3,8 74,0 75,5 –1,5 15,5 20,9%

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter –6,0 5,8 20,2 20,2 0,0 –0,2 –1,0%

Delsumma 11,0 1,9 122,7 124,2 –1,5 11,4 9,3%

Forskning och utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 15,9 –0,9 170,8 164,4 6,4 21,4 12,5%

Delsumma 15,9 –0,9 170,8 164,4 6,4 21,4 12,5%

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet –6,0 0,3 4,8 5,1 –0,3 –6,0 –125,0%

Upplåtande av bostadslägenhet –1,9 1,2 25,8 25,8 0,0 –0,7 –2,7%

Biljett- och programintäkter 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0%

Delsumma –7,9 1,5 31,0 31,3 –0,3 –6,7 –21,6%

Totalsumma avgiftsfinansierad  verksamhet enligt 
regleringsbrev 19,0 2,5 324,5 319,9 4,6 26,1 8,0%

Beräkning har gjorts av det ackumulerade överskottet enligt Avgiftsförordning 25 a §, allmänna råd. 
I intäkter ingår 4§ -intäkter med totalt 3,7 mnkr vilket är ett marginellt belopp. 
Universitetet särredovisar inte verksamheten som har biljett- och programintäkter. Kostnaderna har uppskattats motsvara intäkterna. 

2016 2015

Gästbostäder

Antal lägenheter 175 140

Beläggningsgrad, helår 74% 76%

Studentbostäder

Antal lägenheter 452 452

Beläggningsgrad, hösttermin 100% 100%

Beläggningsgrad, vårtermin 90% 90%

Beläggningsgrad, sommaren 5% 5%
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Redovisning av takbelopp

REDOVISNING AV TAKBELOPP
BILAGA 3, REGLERINGSBREVET 

Tabell 1. Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)

Utfall avseende perioden 2016-01-01–2016-12-31

Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som 

 lärosätet genomför produktion för, det vill säga oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR
HST  

Ersättning (tkr)
  HPR  

Ersättning (tkr)
 Utfall total  

ersättning (tkr)

Humaniora 4 015 2 881 123 835 57 908 181 743

Teologi   0 0 0

Juridik 1 153 1 034 35 562 20 781 56 343

Samhällsvetenskap 7 466 5 998 230 274 120 548 350 822

Naturvetenskap 4 040 3 190 212 476 141 483 353 959

Teknik 0 1 0 44 44

Farmaci 261 230 13 727 10 201 23 928

Vård 1 718 1 637 96 059 79 275 175 334

Odontologi 559 530 25 847 28 547 54 394

Medicin 2 238 2 153 139 832 163 626 303 458

Undervisning 1 679 1 506 62 988 59 187 122 175

Verksamhetsförlagd utb. 507 471 26 955 24 295 51 250

Övrigt 329 288 13 896 9 895 23 791

Design 455 455 67 810 41 314 109 125

Konst 115 115 24 331 10 446 34 777

Musik 390 323 50 144 26 258 76 403

Opera 19 15 5 822 2 749 8 571

Teater 30 30 8 889 4 427 13 316

Media 20 20 6 047 4 844 10 891

Dans   0 0 0

Idrott 27 27 2 932 1 357 4 289

Summa 25 021 20 905 1 147 425 807 187 1 954 612

Takbelopp (tkr) 1 981 236

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 26 624

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 551 inom design. Högst får 455 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom design har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 251 inom konst. Högst får 115 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom konst har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 411 inom musik. Högst får 390 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom musik har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 19 inom opera. Högst får 24 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom opera har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 96 inom teater. Högst får 30 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom teater har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 62 inom media. Högst får 20 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom media har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 0 inom dans. Högst får 0 avräknas 

inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom dans 

har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap. 
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Tabell 2. Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr) 

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 1 981 236

+ Ev. ingående anslagssparande  0

Summa (A) 1 981 236

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 7 988

Utfall total ersättning enligt tabell 1 1 954 612

+ Ev. ingående överproduktion 51 051

Summa (B) 2 013 651

Summa (A–B)1 –32 415

1. Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Tabell – Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A–B) 0

– Ev. anslagssparande över 10% av takbeloppet2 0

Utgående anslagssparande 0

Tabell – Överproduktion

Total utgående överproduktion 32 415

– Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2

Utgående överproduktion 32 415

2. Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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Uppgifter om styrelsen

Ersättningar och andra uppdrag1

Styrelsen tkr

Ordförande 

Cecilia Schelin Seidegård 66

Almi Företagspartner Gotland AB

Folkhälsomyndighetens insynsråd

Naturvårdsverkets insynsråd

1.6 miljonerklubben AB

Rektor 

Pam Fredman 1 548 

Elanders AB 

International Association of Universities, IAU

Länsstyrelsens insynsråd

Nationella innovationsrådet

Sahlgrenska Science Park AB

Företrädare för allmänna intressen

Tomas Brunegård 28

Aztec Aviation AB 

Fojo Media Institute

Leadership Network of Scandinavia AB

Mentor Medier AS, Norge

Stena Line BV, Nederländerna

Surteby Förvaltnings AB

Sveriges Radio AB

Vinga Invest AB

WAN-IFRA (World Association of Newspapers  
& News Publishers), Schweiz

100X Scandinavia AB

Kerstin Brunnberg 28

Delegationen för migrationsstudier, Delmi

Migrationsverkets insynsråd

Story AB

Ulrika Fjällborg Media AB

Andreas Carlgren (t.o.m. 2016-04-30) 9

Lena Ek (fr.o.m. 2016-05-01) 19 

Sparbankernas service AB

Skogsägarnas virkes AB

Södra 

Eva Halvarsson 28 

Vasakronan AB

Styrelsen tkr

Lauritz B Holm Nielsen 28 

Den Danske Naturfond, Danmark 

Det Nationale Udvalg for Forskningsinfrastruktur, Danmark 

Kinesisk-Danske Universitetscenter i Beijing, Kina 

Peter Larsson (fr.o.m. 2016-05-01) 19 

Collectum AB

Tekniska museet

Ulf P Lundgren 28 

Företrädare för lärarna

Rickard Bergqvist 7422

TLK i Kungsbacka AB

Staffan I Lindberg 7762

Agnes Wold 8332

Kunskapsdroppen AB

Swecure AB

Christian Munthe (ersättare) 6872

Gentekniknämnden

Alexandra Weilenmann (ersättare) 5962

Företrädare för studenterna

Johanna Börjesson 48 

Linn Persson 4323

Hannah Saldert 113 

Love Josefsson (ersättare) 28 

1.  Grund för redovisning av ersättningar och andra förmåner är uppgifter från 
Göteborgs universitets kontrolluppgifter 2016. Enligt regeringsbeslut utgår 
ersättning till ordförande, de ledamöter som representerar studenterna och  
till externa ledamöter. Den ersättning som utgått till rektor och de företrädare 
som är anställda vid universitetet avser lön för ordinarie arbete.

2.  Ersättning för lärarföreträdarnas medverkan i universitetsstyrelsen ska enligt 
beslut utgå med 80 procent av en månadslön för respektive ledamot. För 2016 
har beloppet felaktigt utbetalats till företrädarna, det kommer att återkrävas och 
regleras under 2017. Kontrolluppgiften för 2016 har korrigerats med motsva-
rande belopp.

3.  Ersättning för studentföreträdare i universitetsstyrelsen ska i de fall utbildning 
bedrivs på forskarnivå utgå som tid istället för arvode. För 2016 har beloppet 
utbetalats i arvode, det kommer att återkrävas och regleras 2017. Kontroll-
uppgiften för 2016 har korrigerats med motsvarande belopp (28 tkr).

UPPGIFTER OM STYRELSEN
Universitetet ska i årsredovisningen redovisa de skatte-
pliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats 
ut under räkenskapsåret samt de framtida åtaganden 
som avtalats för var och en av ledamöterna i myndig-
hetens styrelse och de ledande befattningshavare vid 

myndigheten som utsetts av regeringen. För dessa 
 personer ska universitetet också uppge uppdrag som 
 styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter 
samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.
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Årsredovisningen är Göteborgs universitets rapporte-
ring av årets resultat till regeringen. Den ska ge underlag 
för regeringens uppföljning av universitetets verksamhet 
och ekonomi, utifrån de krav som finns i förordning 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Års-
redovisningen ska också ge en samlad uppföljning av 
universitetets verksamhet, för både interna och externa 
intressenter. 

Indelning av årsredovisningen
Årsredovisningen består av resultatredovisning och 
finansiell redovisning. Resultatredovisningen ska visa 
verksamhetens resultat utifrån uppgifterna i högskole-
lagen och regleringsbreven.

Årsredovisningen följer strukturen för Göteborgs 
 universitets styrdokument Vision 2020, grunden för 
all planering och uppföljning vid universitetet. Huvud-
avsnitten i resultatredovisningen är Forskning som 
påverkar, Utbildning som förnyar och Arbetsmiljö som 
inspirerar. Rapportering av arbetet med internationali-
sering, kvalitet och samverkan har integrerats i dessa 
avsnitt. 

Redovisning av statistik
Universitetet ska presentera och analysera individbaserad 
statistik för det totala antalet och uppdelat på kön, om 
det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Mål-
sättningen är därmed att redovisa samtliga tabeller och 
diagram uppdelade på kön där det är möjligt.

Information om resultatet ska presenteras för det 
senaste året och jämföras med motsvarande information 
från minst de två föregående åren. Universitetet redovisar 
treårsserier i tabeller och diagram. I något fall redovisas 
längre tidsserier för att visa trender under perioden. 

OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uppgifter om utbildning och forskning
Merparten av uppgifterna om utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå har hämtats från univer-
sitetets studiedokumentationssystem Ladok. Den fil som 
årligen skapas till årsredovisningen med uppgifter om 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2016 
togs fram den 12 januari 2017. Uppgifter om utbildning 
på forskarnivå ingår inte i denna fil utan hämtas direkt 
från Ladok. Dessa uppgifter för tidigare år har i vissa fall 
uppdaterats då det förekommer viss rapportering i efter-
hand. Det gäller även för uppgifter om utbytesstudenter. 
Vissa uppgifter om doktorandanställningar hämtas från 
personalsystemet Palasso.

För forskningsavsnittet hämtas uppgifter om publika-
tioner från universitetets publikationsdatabas GUP. 
Uppgifter om antalet artiklar, forskningsöversikter och 
publikationer kan komma att förändras då komplettering 
av icke-rapporterad publicering görs löpande. Uppgifterna 
för 2016 bör därmed ses som preliminära. 

Uppgifter om personal
Personaluppgifter har hämtats från universitetets personal-
system Palasso. De uppgifter som redovisas i årsredovis-
ningen avser utfallet per december månad om inget annat 
anges. Antal årsarbetare redovisas som heltidsekvivalen-
ter (beräknas utifrån omfattningen av en persons anställ-
ning där en heltidsekvivalent motsvarar 100 procent 
anställning, personer som varit 100 procent tjänstlediga 
hela mätmånaden exkluderas). 

Uppgifter om ekonomi
Ekonomiuppgifter har hämtats från universitetets 
 ekonomisystem Agresso.  

Universitetets årsredovisning ska ge en rättvisande bild av årets resultat 
för verksamhet och ekonomi. Utgångspunkt är kraven i förordning om 
årsredovisning och budgetunderlag.
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Styrelsen vid Göteborgs universitet 
Översta raden från vänster: Peter Larsson,  
Kerstin Brunnberg, Ulf P Lundgren, Rickard Bergkvist, 
 Lauritz B Holm Nielsen, Malin Podlevskikh Carlström
Främre raden från vänster: Agnes Wold, Tomas Brunegård, 
Eva Halvarsson, Pam Fredman, Cecilia Schelin Seidegård, 
Karolina Mildgrim, Staffan I Lindberg, Timmy Kjellqvist.
Lena Ek saknas på bilden.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter 
och myndighetens ekonomiska ställning.

ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET 2016

 Cecilia Schelin Seidegård Pam Fredman
 ordförande rektor

 Tomas Brunegård Kerstin Brunnberg Lena Ek

 Eva Halvarsson Lauritz B. Holm-Nielsen Peter Larsson  Ulf P. Lundgren

 Rickard Bergqvist Staffan I Lindberg Christian Munthe (ersättare)

 Malin Podlevskikh Carlström   Timmy Kjellqvist Karolina Mildgrim

Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen 
vid myndigheten är betryggande.

Göteborg den 16 februari 2017 
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Produktion
Denna årsredovisning är producerad av en projekt grupp 
under  ledning av Göteborgs universitets  ekonomienhet, 
omslaget är framtaget av kommunikations enheten och  
övrig produktion Solberg.

Bilder
Johannes Berner, fotograf, ljuskronan (s.4–5)
Pia Gudmundsson, AgeCap, åldrandedräkt (s.10)
Elisa Tuhereze, samarbete Uganda (s.24)
Kerstin Eiman, Göteborgs universitet, examenshögtid (s.31)
Sofie Sabel, Akademiska Hus, nya lokaler Humanisten (s.57)
Carina Elmäng, Göteborgs universitet, HR-nätverket (s.65)
Emelie Asplund, fotograf, Katarina Gårdfeldt (s.69)
Övriga bilder tagna av Göteborgs universitets fotograf 
Johan Wingborg.

Omslag
När Göteborgs universitet skulle bildsätta en ny  
kampanj för studentrekrytering, gick jobbet till  
alumnen Jan Eneroth. Han studerade reklam  
på det som idag är Högskolan för design och  
konst hantverk, HDK. 

Göteborgs universitet är miljöcertifierat enligt  
både Europeiska och internationella standards.
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