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Omslag

Överst till vänster: I oktober uppförde studenter från flera utbildningar 
vid Högskolan för scen och musik en hyllningskonsert till Håkan 
 Hellströms skapande, där de gjorde sina egna tolkningar av hans musik.

Överst i mitten: Universitetsledningen – från vänster prorektor  
Helena Lindholm Schulz, universitetsdirektör Jörgen Tholin och  
rektor Pam Fredman.

Överst till höger: Laboration vid Sven Lovén centrum för marina 
 vetenskaper, Lovéncentret Tjärnö.

Nederst till vänster: Den mexikanska journalisten Anabel Hernández 
besökte Jonsereds herrgård i början av året och berättade om hur det 
är att leva under ständigt dödshot på grund av det man skrivit.

Nederst andra bilden: Studenter vid Göteborgs universitet.

Nederst tredje bilden: På institutionen för kulturvård spänner frågorna 
över ett brett fält när det gäller vårt kulturarv – hur vi ska vårda och ta 
tillvara gammal hantverkskunskap, föremål och bebyggelse, landskap 
och trädgårdar.

Nederst till höger: Lars-Gunnar Andersson är professor i svenska och 
har medverkat i radioprogrammet Språket i 16 år. Den 4 februari 2014 
sändes det sista programmet med honom och programledaren Anna 
Lena Ringarp. Ylva Byrman, doktorand i nordiska språk tar vid som 
universitetets språkexpert i P1.
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37 296 studenter, varav 66% kvinnor

25 639 helårsstudenter

21 377 helårsprestationer

6 561 avlagda examina, varav

671 magisterexamina

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

742 masterexamina

2 545 kandidatexamina

53 högskoleexamina

2 550 yrkesexamina

1 854 aktiva forskarstuderande,  
varav 59% kvinnor

288 nyantagna forskarstuderande, 
varav 60% kvinnor

Utbildning på forskarnivå
276 doktorsexamina

34 licentiatexamina

381 712 kvadratmeter

Lokaler
628 miljoner kronor

5 762 anställda motsvarande  

5 138 heltidsarbeten (58% kvinnor),  
varav 2 699 lärare/forskare och  
doktorand anställningar samt  
 

Personal
502 professorer,
1 937 teknisk och  
administrativ personal

5 609 miljoner kronor i intäkter totalt

3 700 miljoner kronor anslagsmedel

1 908 miljoner kronor externa 
medel och övriga intäkter

Ekonomi

Budgetåret 2013
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Fakulteter och institutioner
Samhällsvetenskapliga 
 fakulteten

• Förvaltningshögskolan
•  Institutionen för globala  studier
•  Institutionen för journalistik, 

medier och  kommunikation
• Institutionen för socialt arbete
•  Institutionen för sociologi och  

arbetsvetenskap 
• Psykologiska institutionen
• Statsvetenskapliga institutionen

Handelshögskolan

•  Företagsekonomiska  institutionen
•  Institutionen för ekonomi och 

samhälle
•  Institutionen för national ekonomi 

med statistik
• Juridiska institutionen

Utbildningsvetenskapliga 
 fakulteten

•  Institutionen för pedagogik  
och  specialpedagogik

•  Institutionen för pedagogik,  
kommunikation och lärande

•  Institutionen för didaktik och  
pedagogisk  profession

•  Institutionen för kost- och  
idrottsvetenskap

IT-fakulteten

•  Institutionen för data- och  
informationsteknik

• Institutionen för tillämpad IT

Lärarutbildningsnämnden 
(LUN)

Sahlgrenska akademin

• Institutionen för medicin
• Institutionen för biomedicin
•  Institutionen för kliniska vetenskaper
•  Institutionen för neuro vetenskap 

och fysiologi
•  Institutionen för vård vetenskap  

och hälsa
• Institutionen för odontologi

Naturvetenskapliga fakulteten

•  Institutionen för biologi  
och miljövetenskap

• Institutionen för fysik
• Institutionen för geovetenskaper
•  Institutionen för kemi och 

 molekylärbiologi
• Institutionen för kulturvård
•  Institutionen för matematiska 

vetenskaper

Humanistiska fakulteten

•  Institutionen för filosofi,  lingvistik 
och  vetenskapsteori

•  Institutionen för historiska studier
•  Institutionen för kultur vetenskaper
•  Institutionen för litteratur, 

 idéhistoria och religion
•  Institutionen för språk och 

 litteraturer
•  Institutionen för svenska  språket

Konstnärliga fakulteten

• Akademin Valand
•  Högskolan för design  

och  konsthantverk
•  Högskolan för scen och musik
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REKTOR HAR ORDET

Rektor har ordet

Under 2013 har Göteborgs universitets Vision 2020, 
 format vår verksamhetsutveckling. Med visionen som 
utgångspunkt har fakulteteter, institutioner och enheter 
tagit fram verksamhets- och handlingsplaner. Detta nya 
sätt att arbeta har tagits väl emot och engagemanget 
för att gemensamt utveckla och skapa framgång för 
Göteborgs universitet har varit imponerande. 

En rad initiativ som ska bidra till att vi 2020 når 
målen om nyskapande forskning, internationellt ledande 
forskningsmiljöer och profilerade utbildningar har tagits 
under året som gick. En avgörande framgångsfaktor är 
rekryteringen och på alla nivåer är detta en prioriterad 
fråga. Vi såg under fjolåret en ökning av antal professorer, 
lektorer och beslut fattades om den nya meriteringsan-
ställningen biträdande lektor. För att kunna erbjuda 
goda och konkurrenskraftiga forskningsvillkor togs 
under 2013 flera beslut om samfinansiering av forsk-
ningsbidrag. En ny policy för centrumbildningar 
 skapades för att stimulera och stärka tvärvetenskapliga 
forskningssamarbeten.

Tilldelningen av forskningsanslag var god rent generellt 
men innebar också flera uppmärksammade individuella 
framgångar. Exempelvis fick professor Staffan I Lindberg 
ett stort anslag från Riksbankens Jubileumsfond för pro-
grammet Variationer av demokrati, som bland annat ska 
utveckla ett nytt sätt att mäta demokrati. Forsknings-
rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd beviljade ett större 
programanslag till etablering av ett mångvetenskapligt 
centrum för äldreforskning, som leds av professor 
 Ingmar Skoog. Lingvisten Elisabeth Coppock, som 

 disputerat vid Stanford, utsågs tillsammans med forskare 
från tre andra svenska universitet av Riksbankens Jubi-
leumsfond till 2013 års Pro Futura-forskare, ett spetsforsk-
ningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap.

Söktrycket till våra utbildningar var starkt även 2013. 
Bland de större universiteten svarar Göteborgs universitet 
för den största andelen förstahandsbehöriga studenter. 
Särskilt glädjande var det kraftigt ökade söktrycket till 
lärarutbildningarna. Detta visar på en positiv trend för 
lärarutbildningen, vilket är viktigt inte minst i ljuset av 
behovet av lärarkompetens till skolan. Göteborgs univer-
sitet har under året varit aktivt i den offentliga skol-
debatten och, bland annat i media, fört fram åsikter och 
aktuella forskningsresultat. 

För ett universitet med en internationell profil är möj-
ligheten att attrahera internationella studenter av stor 
vikt. De bidrar till ökad förståelse och respekt för andra 
länders kulturer och de medverkar till en ömsesidig 
 kunskapsutveckling. Efter den kraftiga minskningen av 
utomeuropeiska studenter efter regeringens införande av 
studieavgifter 2011, kan vi konstatera att 2013 innebar 
ett trendbrott med en liten vändning uppåt.

Sammanfattningsvis har 2013 varit ett bra år för 
Göteborgs universitet med en god verksamhetsutveck-
ling inom forskning och utbildning.

Med Vision 2020 som grund står vi väl rustade för 
kommande utmaningar. 

Pam Fredman
Rektor vid Göteborgs universitet
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Engagemanget för att 
gemensamt utveckla 
och skapa framgång  
för Göteborgs universitet 
har varit imponerande.

”
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STUDENTKÅRERNAS REDOGÖRELSE

Studentkårernas redogörelse

Göteborgs universitets studentkårer, 
GUS, vill här lyfta fram och kom-
mentera några frågor som varit av 
särskild vikt för studenterna och 
 studentkårerna vid Göteborgs 
 universitet under 2013. 

Kårstöd 

År 2010 avskaffades kårobligatoriet vid Sveriges universitet 
och högskolor. Sedan dess har ledningen vid Göteborgs 
universitet och kårerna varit överens om att ett ekono-
miskt kårstöd behövs för att kårerna ska kunna fortsätta 
med en utbildningsbevakande och studiesocial verksam-
het med lika hög kvalitet som tidigare. Kårstödet omför-
handlas vart tredje år och därför hölls det 2013 en ny 
förhandling. Rektor har även denna omgång valt att visa 
sitt stöd för kårerna och den verksamhet som bedrivs 
 vilket GUS givetvis är mycket tacksamma och glada för. 
Kårstödet kommer nu att löpa tills någon part tar upp 
en ny förhandling. Därmed kan omförhandling ske vid 
behovsbasis snarare än på en förutbestämd årsperiod. 
Detta steg från universitetets sida är ett gott initiativ då 
det kan förbättra arbetsmiljön och till viss del öka käns-
lan av oberoende för presidiet vid Göteborgs universitets 
studentkårer. 

Studiereglerna för studenter och doktorander 

GUS skulle först vilja berömma universitetet för upprät-
tandet av regeldokumentet för doktorander. Det är ett 
samlande och tydligt regelverk som kommer att stärka 
doktorandernas arbetsmiljö. Universitetet inleder med 
att skriva i dokumentet att regelverket kommer att bidra 

till högre kvalitet, stärkt rättssäkerhet och bidra till 
bättre studiesocial miljö. GUS kan inte annat än hålla 
med och applådera universitetet för detta steg. 

Motsvarande dokumentet för studenterna har däremot 
förändrats i motsatt riktning. Regelsamlingen för stu-
denter är ett av de viktigaste dokumenten för studen-
terna. Det är också en plattform för studentkårerna när 
det gäller utbildningsbevakning. Regelsamlingen har 
skapat en trygghet i arbetsmiljön och en grundläggande 
miniminivå att förhålla sig till för både anställda och 
studenter. Tidigare revideringar har stärkt dessa förut-
sättningar för både lärare och studenter genom att skapa 
tydligare ramar för utbildningen, men tyvärr uppfattar 
studentkårerna att den senaste revideringen inte ligger i 
linje med de tidigare. 

Studentkårerna menar att förändringarna inte upp-
fyller sitt syfte och istället riskerar att försvåra regeltolk-
ningar, överblickbarhet och tillgänglighet för främst 
enskilda studenter, men även för lärare och studentrepre-
sentanter. En ny försämrad handläggningsordning av 
studentärenden samt upphörande av tryckning är också 
att anse som negativa förändringar. Dessa är GUS kri-
tiska till. Omorganisationen vid universitetet har skett 
för att åstadkomma ett enhetligt universitet med tydlig 
organisationsstruktur, men när det gäller studenternas 
största fråga – studiereglerna – har det snarare gjorts 
tvärt om. Trots att de studenter som medverkade vid 
revideringen ställde sig bakom beslutet anser GUS att 
medverkan av studieregelskommittén borde ha tagits, så 
som det framgick att det skulle göras vid beslut om revi-
dering. Det har heller inte använts någon juridisk kom-
petens vilket är något som kårerna förväntar sig vid revi-
dering av ett centralt regelverk. Studentkårerna kommer 
att noggrant följa tillämpning av reglerna och driva på 
revideringar för att förbättra dokumentet för alla. 
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Omorganisationens effekter

Under det gångna året upplever GUS att omorganisa-
tionen har lett till olyckliga konsekvenser som försämrat 
möjligheterna till studentinflytande på både institutions-
nivå och central nivå. När nämnder, nätverk och kom-
mittéer med beredande funktion har plockats bort och 
beredning hamnar på enskilda personer inom universite-
tet riskerar detta att begränsa möjligheten till student-
medverkan. Vid de tillfällen som studentinflytande inte 
möjliggjorts vid beredning, har studentrepresentanterna 
fått inlämna synpunkter först på färdiga förslag, vilket 
givetvis är begränsande. De försvunna organen gör också 
att ännu fler frågor hamnar i samma struktur vilket stäl-
ler högre krav på studentrepresentanterna. GUS behöver 
tillsammans med Göteborgs universitet arbeta för att 
lösa denna viktiga fråga; att studentinflytande säkerställs 
när enskilda individer ansvarar för beredning och när 
arbetsbelastningen blir högre.

Sparkraven på den gemensamma förvaltningen

I samband med omorganisationen har det ställts höga 
sparkrav på den gemensamma förvaltningen. Sparkra-
vens effekter är ännu svåra att tyda och kommer troligt-
vis att vara enklare att utvärdera om ett år. GUS ser 
däremot redan idag risker med besparingarna som kan 
påverka presumtiva och befintliga studenter negativt. Vi 
hoppas däremot att fallet inte är så, och att en utvärde-
ring av effekterna för just studenter visar något annat. 

Vid jämförelse mellan hälsovård per anställd jämfört 
med hälsovård per student kan det ses att hälsovårds-
budgeten är skev, speciellt när det kommer till det före-
byggande arbetet. Denna ojämna fördelning kan beaktas 
med särskild tanke på att studenter i många aspekter är 
mer utsatta och oerfarna än anställda, vilket kan leda till 
större behov av hälsovårdsinsatser. En förändring som 

införts under gångna året är att en beställningsblankett 
för förebyggande hälsovård eller gruppverksamhet har 
införts. Detta låter inte så betydelsefullt, men i realiteten 
uppfattas det som krångligt för studerandearbetsmiljö-
ombud att beställa insatser från Akademihälsan. Det ger 
därmed en risk för att förebyggande insatser sjunker i 
antalet vilket kan få stora konsekvenser. GUS kommer 
även här att noggrant följa utvecklingen för att säker-
ställa att så inte sker.

När det gäller arbetsmiljö för studenterna brukar 
undersökningen Studentbarometern göras vart tredje 
år, senast 2010. Detta förekom dock inte under 2013 
och beror på att universitetet ersatte Studentbarome-
tern med enkäten Göteborgsstudenter 2012. Denna 
enkät undersöker dock inte arbetsmiljön för studen-
terna, utan är snarare ett verktyg för att kunna jämföra 
utbildningar nationellt. GUS är givetvis kritiska till 
att reella undersökningar av arbetsmiljön inte längre 
genomförs och hoppas att tillsammans med Göteborgs 
universitet kunna hitta ett sätt att undersöka arbetsmiljön 
för studenter både på ett övergripande och lokalt sätt. 
Undersökningar av denna kombination är en viktig 
hörnsten i det lokala och övergripande systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Studentinflytande

Relationen mellan kårerna och Göteborgs universitet är 
överlag god. Samarbetet med kårerna fungerar ofta bra 
på central nivå men har ibland brister desto närmare 
verksamheten studentrepresentanterna sitter. Några 
områden är av särskild betydelse, där GUS och Göteborgs 
universitet tillsammans behöver arbeta. Exempelvis 
behöver studenternas åsikter bättre tas tillvara på, både 
kring möjligheter att kunna yttra sig samt att bli hörda i 
de olika organ och beredningar där representation finns. 
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STUDENTKÅRERNAS REDOGÖRELSE

Det är även av stor vikt att studenterna ges möjlighet att 
kunna svara på remisser, vilket ibland brister.

GUS tillsätter studentrepresentanter i centrala organ 
och grupper vid universitetet och de fyra kårerna tillsät-
ter lokala representanter. Det har under året funnits 
vissa svårigheter för kårerna att rekrytera aktiva med-
lemmar som engagerar sig i utbildningsbevakningen. 
Detta är en problematik för studentinflytandet samt 
utbildningsbevakningen och något som kårerna önskar 
och behöver få hjälp med från universitetets sida på de 
olika nivåerna. Vi har också sett att det finns samarbets-
svårigheter mellan universitets företrädare från institu-
tionsnivån och studentrepresentanter som beror på orga-
nisationsstrukturen. Detta är en generell iakttagelse 
kopplad till de studerandearbets miljöombud, SAMO, 
som inte har anknytning till något strukturellt organ, 
utan verkar fritt för att förbättra arbetsmiljön. Här kom-
mer det framöver behövas ett förtydligande kring 
ansvarsfördelning, information och samverkansorgan. 
Detta kommer att bidra till att inkludera dessa represen-
tanter i strävan om en bättre arbetsmiljö vid Göteborgs 

universitet för studenter, studentrepresentanter och 
anställda. 

GUS avslutar denna rapport med goda förhoppningar 
för framtiden om att tillsammans med Göteborgs uni-
versitet kunna fortsätta att förbättra arbetsmiljön för stu-
denter och studentrepresentanter, vilket är ett stort och 
avgörande steg för att kunna uppnå högre utbildnings-
kvalitet vid Göteborgs universitet. 

Simon Persson & Linda Boström
Ordförande och vice ordförande för  
Göteborgs universitets studentkårer

Göteborgs universitets studentkårer, GUS, är ett samarbetsorgan 
mellan studentkårerna vid Göteborgs universitet. GUS bedriver 
övergripande utbildningsbevakning vid Göteborgs universitet och 
tillsätter studentrepresentanter i centrala och studentkårsöver-
gripande organ. GUS samarbetar också kring andra studentrele-
vanta frågor av övergripande karaktär samt anordnar utbildningar 
i universitetsdemokrati och studentfackligt arbete.

Studenter vid Campus Lindholmen. Här finns Göteborgs universitets IT-fakultet i samma miljö som Lindholmen Science Park.
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Inledning

Implementering av Vision 2020

Verksamheten under året visar att Göteborgs universitet 
tagit ett steg mot förverkligandet av Vision 2020 – det 
styrdokument som styrelsen beslutade om hösten 2012. 
För att implementera visionens mål och strategier har 
ett nytt strukturerat sätt att arbeta med treåriga rull-
lande handlingsplaner och ettåriga verksamhetsplaner 
med årlig uppföljning införts. Att arbeta utifrån en 
samlad planerings- och uppföljningscykel har genererat 
ett stort engagemang och har kommit att fungera som 
ett aktivt instrument för att utveckla och följa upp 
verksamheten. 

Forskning

Universitetets forskare har varit framgångsrika på ett 
antal områden, exempelvis vårdforskning, vaccinforsk-
ning, demokratiforskning och forskning om lärande och 
om havsmiljö. För att vidareutveckla spetsforskningen 
och kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor för yngre, 
framgångsrika forskare har universitetet beslutat om 
strategisk samfinansiering av bidrag från vissa större 
nationella och internationella forskningsfinansiärer. 
Genom styrelsebeslut har idén om ett befordringssystem, 
”tenure track”, förverkligats med befattningen biträ-
dande lektor som första steget.

Samverkan över ämnes- och fakultetsgränser har 
utvecklats ytterligare. Etablerandet av strukturer och 
processer för att utveckla universitetets infrastrukturer 
har varit ett prioriterat område som har bedrivits i sam-
verkan med Chalmers. Universitetets samlade hållbar-
hetssatsning har resulterat i förslag till universitetsge-
mensamma forskningssatsningar och en modell för en 
interaktiv verktygslåda som kan tjäna som stöd till 
 universitetets lärare i deras arbete med integrering av 
hållbar utveckling i utbildningen.  

Utbildning

En kartläggning och analys av det samlade utbildnings-
utbudet har legat till grund för riktade utvecklingsinsat-
ser mot bland annat fakultetsgemensamma utbildnings-
program, utbildningar med tydlig profil mot hållbar 
utveckling och utbildningar med engelska som undervis-
ningsspråk som kan attrahera fler internationella studen-
ter. Som ett resultat av de senaste årens satsningar har 
andelen helårsstudenter på utbildningsprogram ökat 
 liksom andelen helårsstudenter på den avancerade nivån. 
Strategierna för att utveckla utbildningen har också 
omfattat förslag på en pedagogisk akademi, lärares karriär-
vägar, tydliga kriterier för pedagogiska meritportföljer 
samt ett pedagogiskt program.

Samverkan – nyttiggörande

Arbetet med nyttiggörande och innovation syftar till att 
stärka universitetets roll som viktig samhällsaktör. Pro-
jektet Knowledge Management Platform har utvecklat 
en plattform för universitetets ansvar för nyttiggörande 
och genom satsningen på ett innovationskontor har 
 universitetets stöd till innovation och nyttiggörande 
verksamhet stärkts.

Organisation – administration

Den organisationsöversyn som gjordes under 2012, och 
som bland annat innebar ett utökat ansvar för institutio-
nerna, har fortsatt med ett konkret omställningsarbete 
vars syfte är att skapa en modern och effektiv administra-
tion med tydliga beslutsvägar genom hela organisationen.

Samarbete med Chalmers, staden och regionen

Universitetets strategiska samverkan med Chalmers har 
stärkts under året och nya samarbetsformer avseende 
såväl forskning och utbildning som nyttiggörande har 
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Tabell 1.  Ekonomisk utveckling 2011–2013 (miljoner kronor)

2013 2012 2011

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå 2 162 –2 071 92 2 095 –2 074 21 2 065 –2 078 –13

varav uppdragsverksamhet 82 –79 3 87 –79 8 101 –92 9

Forskning och utbildning  
på forskarnivå 3 446 –3 422 18 3 332 –3 305 23 3 252 –3 194 59

varav uppdragsverksamhet 169 –157 12 141 –141 0 151 –140 11

SUMMA 5 609 –5 493 110 5 427 –5 379 44 5 317 –5 272 46

etablerats. Förutom en bredare gemensam bas för forsk-
ning och utbildning, som underlättar för forskare och 
studenter, är syftet också att tillsammans med Göteborgs 
stad och Västra Götalandsregionen stärka Västsverige 
som forsknings- och utbildningscentrum. Staden och 
regionen är också samarbetspartners i projektet Campus 
Näckrosen där Göteborgs universitet genom att samla 
verksamheterna för humaniora, konst och universitets-
bibliotek avser att skapa en unik, öppen och gränsöver-
skridande mötesplats.

Ekonomisk överblick

Årets ekonomiska resultat uppgår till ett överskott på 
110 miljoner kronor, vilket utgör nästan 2 procent av 
universitetets intäkter under året. Det ekonomiska utfal-
let är betydligt bättre än beräknat i budgeten för året 
och i gjorda prognoser över förväntat utfall. Av överskottet 
redovisas 92 miljoner kronor inom utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå och 18 miljoner kronor inom 
forskning och utbildning på forskarnivå.

Intäkterna har ökat med 3 procent medan kostnaderna 
ökat med enbart 2 procent jämfört med föregående år. 
Intäkterna följer väl vad som beräknats i gjorda prognoser 
under året medan kostnaderna avviker. Det är främst 
personalkostnader och övriga driftkostnader som blivit 
lägre än förväntat. Detta beror på att resursförstärk-
ningar och beräknad disposition av balanserat kapital 
inte blivit i närheten av vad som planerats. Konsekven-
serna av detta blir en ökad ekonomisk styrning och 
 uppföljning under kommande budgetår.

Antalet helårsstudenter uppgick till totalt 25 639, vil-
ket är en minskning med 317 helårsstudenter eller drygt 
1 procent jämfört med föregående år. Minskningen av 
studentantalet beror på en reducering av utbildningsupp-
draget för 2013. Intäkterna till utbildningsverksamheten 
ökade med över 3 procent under 2013 medan kostna-
derna minskade något jämfört med föregående år. De 
ökade intäkterna beror till stor del på resursförstärk-
ningar genom höjda prislappar inom utbildningsom-
rådena humaniora, samhällsvetenskap och juridik. 
En resursökning som ännu inte motsvaras av en större 
resursanvändning (fler lärartimmar).

Forskningsverksamheten och utbildningen på forskar-
nivå har fortsatt att öka i omfattning. Intäkterna ökade 
med 3,4 procent jämfört med 2012. En stor del av 
intäktsökningen utgörs av konkurrensutsatta forsknings-
bidrag. Dessa ökar med över 5 procent jämfört med före-
gående år. Kostnaderna i verksamheten har ökat med  
3,6 procent och består till största delen av ökade perso-
nal- och lokalkostnader. En särredovisning har gjorts när 
det gäller kostnader för utbildning på forskarnivå som 
visar att kostnader under året uppgick till 528 miljoner 
kronor. Drygt 21 procent av detta är finansierat av 
externa medel.

Universitetet har med årets resultat ett myndighetska-
pital på 977 miljoner kronor. Detta motsvarar 17 pro-
cent av verksamhetens totala årliga omsättning. En ökad 
resursförbrukning genom strategiska satsningar kommer 
att fortsätta under kommande år och inriktas på fler 
doktorandanställningar, rekryteringar av internationella 
gästforskare, satsning på infrastrukturer och andra sats-
ningar inom ramen för Vision2020.
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Student vid journalistutbildningen vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG.
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Forskning som påverkar

Göteborgs universitet har år 2020 
internationellt ledande forskningsmil-
jöer inom samtliga vetenskapsom-
råden. Vår forskning är nyskapande 
och präglas av mångvetenskapligt 
samarbete. Den är utbildnings-
anknuten och i nära kontakt med 
omvärlden.

Göteborgs universitet har under 2013 systematiserat 
arbetet med att implementera forskningsstrategierna i 
Vision 2020. På den universitetsgemensamma nivån har 
fokus legat på att utveckla incitamentstrukturer för att 
stimulera till forskning av hög kvalitet, att underlätta 
samverkan över fakultets- och institutionsgränser samt 
att utveckla kreativa forskningsmiljöer och väl funge-
rande forskningsinfrastrukturer. För att bättre möta 
såväl intentionerna i Vision 2020 som växande krav från 
omvärlden om ökat samhällsansvar, nyttiggörande av 
forskning och tvärvetenskapliga globala samhällsutma-
ningar har universitetet valt att integrera det nya inno-
vationskontoret i Forsknings- och innovationskontoret 
(se även avsnittet Samverkan som utvecklar).

Aktiv rekrytering skapar kvalitet

En förutsättning för aktiv och framgångsrik rekrytering 
är att villkoren för att ta anställning vid Göteborgs uni-
versitet är tydliga. Genom styrelsebeslut har tjänstest-
rukturen vid universitetet klargjorts. Idén om ett beford-
ringssystem, tenure track, förverkligas med inrättandet 
av befattningen biträdande lektor som det första steget. 

Flertalet fakulteter har under de senaste åren arbetat 
för att öka sin externa, särskilt internationella, rekryte-
ring. Samtliga institutioner vid den samhällsvetenskap-

liga fakulteten har inrättat olika former av råd eller 
kommittéer som arbetar med strategier för mer aktiv 
rekrytering och den humanistiska fakulteten har avsatt 
fem miljoner kronor för internationella gästforskare 
och riktade forskningssatsningar.

För att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor för 
yngre, framgångsrika forskare har rektor under året 
beslutat om strategisk samfinansiering för forskare som 
erhållit bidrag från Wallenberg Academy Fellows, Riks-
bankens Jubileumsfond Pro Futura samt Starting Grant 
och Consolidator Grant från Europeiska forskningsrå-
det, ERC. Under 2013 erhöll sex forskare vid Göteborgs 
universitet bidrag från dessa givare.

Universitetet har under året haft ett stort antal inre-
sande internationella gästforskare som bidragit med 
 värdefulla internationella perspektiv. Ett exempel är den 
indiska gästprofessuren, finansierad av Indian Council 
of Cultural Relations, som installerats vid universitetet. 
Den första indiska gästprofessorn var placerad vid 
Humanistiska fakulteten. Samma fakultet tog även 
emot en av Riksbanken finansierad Humboldtstipendiat 
inom teoretisk filosofi från Hamburgs universitet.

Utbildningsanknuten forskning  

med både bredd och spets

Göteborgs universitets grundläggande utgångspunkt är 
att forskningen är fri och måste få utvecklas utifrån fors-
karsamhällets kriterier. Omfattande grundforskning och 
nära kontakt med studenterna är viktiga förutsättningar 
för att utveckla forskningen. Forskningen vid Göteborgs 
universitet är världsledande inom flera områden vilket 
bekräftats av flera uppmärksammade framgångar. 

Inom statsvetenskap beviljades professor Bo Rothstein 
ERC Advanced Grant för att jämföra demokratier inom 
områden som folkhälsa, korruption, utbildning, konflik-
ter och ordning på statsfinanserna. ERC:s Advanced 
Grants går till världsledande forskare för forsknings-
projekt som bryter ny mark och som kan betraktas som 
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högriskprojekt. Riksbankens Jubileumsfond beviljade 
forskningsprogrammet Variationer av demokrati, under 
ledning av professor Staffan I Lindberg, nästan 38 miljo-
ner kronor under fem år. Projektet ska utveckla ett nytt 
sätt att mäta demokrati och representerar en kraftan-
samling för tvärvetenskaplig forskning kring demokrati-
utveckling. 

Ett annat exempel på världsledande forskning vid uni-
versitetet är vaccinforskningen. Under 2013 beviljades 
Nils Lycke, professor i klinisk immunologi, bidrag till 
ett femårigt projekt på drygt 16 miljoner kronor från 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Forskningsprojek-
tet syftar till att utveckla slemhinnevacciner baserade på 
målinriktade nanopartiklar. Målet är att ta fram nya 
effektiva vacciner som kan drickas eller ges som nässpray.

För att vidareutveckla spetsforskningen vid Göteborgs 
universitet har beslutet om strategisk samfinansiering 
inneburit att framstående forskning som attraherar stora 
externa konkurrensutsatta bidrag i form av Riksbankens 
Jubileumsfonds programanslag, FAS-centra (numera 
Forte), Knut och Alice Wallenbergs projektanslag, 
 Wallenberg Scholars och ERC Advanced Grant premie-
ras genom att erhålla ytterligare medel från universitetet. 
För att förstärka den internationella forskningsfinansie-
ringen har universitetet under 2013 dessutom implemen-
terat samfinansiering för forskningsbidrag från ameri-
kanska National Institutes of Health samt fortsatt att 
samfinansiera bidrag från Europeiska kommissionen. 

Samverkan över ämnes- och fakultetsgränserna

Ett exempel på samverkan över ämnes- och fakultets-
gränserna är Linnécentret för forskning om lärande och 
medier, LinCS, vid den utbildningsvetenskapliga fakul-
teten. Inom LinCS, som är ett samarbete mellan flera 
forskningsmiljöer inom universitetet och Högskolan i 
Borås, bedrivs forskning om hur de digitala medierna 
skapar nya villkor för att bevara och sprida information, 
och för att stötta lärande. Digitaliseringen är en viktig 

del av globaliseringen och den explosionsartade kun-
skapsutvecklingen. Forskningen handlar om hur digitala 
resurser och miljöer med simuleringar, virtuella redskap 
(laboratorier, mikroskop med mera) och olika sorters 
mjukvaror kan användas hela vägen från förskola till 
professionsutbildning på universitet, samt hur våra sätt 
att lagra och få tillgång till information förändras genom 
den mobilitet som tekniken innebär. Forskningen 
bedrivs i samarbete med LETStudion, ett strategiskt och 
mångvetenskapligt forskningsområde vid universitetet, 
och en rad internationella aktörer (Stanford University, 
University of California Los Angeles samt nordiska och 
europeiska universitet).     

Under 2013 har universitetet haft ett särskilt fokus på 
att se över instrument för tvärande samverkan och en ny 
policy för centrumbildningar har utarbetats. Organisa-
tionsformen fyller en viktig funktion i utvecklingen av 
kompletta akademiska miljöer. En centrumbildning, 
Centre for Global HRM Studies, har tillkommit under 
året. 

Vid universitetet bedrivs högkvalitativ forskning kring 
globala frågeställningar och utmaningar. Institutionen 
för globala studier samlar samhällsvetenskapliga ämnen 
med fokus på globalisering och det globala. Vid institu-
tionen initierades under 2013 ett Tempusprojekt Develo-
ping Human Rights Education at the Heart of Higher 
 Education för att utveckla hållbara och tvärvetenskapliga 
utbildningar inom mänskliga rättigheter på västra 
 Balkan. Handelshögskolan har i samverkan med den 
samhällsvetenskapliga fakulteten, näringsliv och offent-
lig sektor under året inrättat ett Centrum för Global 
Human Resource Management. Här samlas forskning 
kring hur personal- och ledningsfrågor hanteras i ett allt 
mer globaliserat arbetsliv. Forskningsområdet Global 
hälsa har sin bas vid Sahlgrenska akademin men är ett 
tvärvetenskapligt initiativ som fokuserar på den ojämlik-
het i hälsa som drabbar vissa befolkningsgrupper samt 
dessa gruppers möjligheter att få vård. Ovan nämnda 
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verksamheter är några exempel på när det globala per-
spektivet är i centrum.

Som ett led i universitetets arbete med globala frågor 
finns projektet Det globala universitetet. Syftet har varit 
att etablera ett långsiktigt samarbete med lärosäten i 
utvecklingsländer. Fyra fakultetsöverskridande projekt 
med partneruniversitet i Sydafrika, Indien, Nepal och 
Uganda/Rwanda har finansierats inom ramen för sats-
ningen och utvärderats under 2013. 

Universitetet deltog under året i flera bilaterala Sida-
finansierade forskningsprojekt med utvecklingsrelevant 
forskning, Swedish Research.

Väl fungerande forskningsinfrastruktur

Att Göteborgs universitet är ett mångdisciplinärt univer-
sitet avspeglas också i dess forskningsinfrastrukturer 
vilka omfattar sådant som språkteknologi, opinionslabo-
ratorium, djuravdelning och marina forskningsstationer. 
Många infrastrukturer finns i form av databaser, såsom 
Svenskt hällristningsforskningsarkiv och Populations-
undersökningen av kvinnor i Göteborg, medan andra är 
fysiska instrument, plattformar eller större enheter 
såsom Sahlgrenska akademins Core facilities. 

Under året har arbetet med att etablera strukturer och 
processer för att planera och prioritera universitetets 
forskningsinfrastrukturer fortlöpt. En forskningsinfra-
strukturgrupp har inrättats med representation från uni-
versitetsledningen, universitetsbiblioteket och alla fakul-
tetsledningar. Delar av denna grupp träffar regelbundet 
representanter från Chalmers för att samordna, utveckla 
och prioritera utveckling av forskningsinfrastruktur vid 
de två lärosätena. Gemensamt har ett nationellt heldags-
seminarium om forskningsinfrastruktur anordnats. Som 
ett första steg i det interna arbetet har en inventering av 
befintliga infrastrukturer genomförts. 

Ansträngningar har gjorts för att få Göteborgs univer-
sitet delaktigt i utvecklingen av forskningsinfrastrukturer 
av nationellt intresse. Flera ansökningar till Vetenskaps-
rådet har varit lyckosamma. Ett nytt forskningsfartyg har 
upphandlats, vilket kommer att komplettera Göteborgs 
universitets forskningsinfrastruktur inom det marina 
området och öka universitetets attraktionskraft som 
nationell och internationell samarbetspartner.

Kreativa forskningsmiljöer

Forskningen är beroende av en väl fungerande organisa-
tion. Det handlar inte bara om infrastruktur, utan i lika 
hög grad om ledarskap, arbetsformer och goda arbetsför-
utsättningar. Därför har universitetet särskilt arbetat för 
att utveckla befintliga och skapa nya arenor för möten 
och debatt samt för att stimulera gränsöverskridande 
samarbeten. Under året har flera initiativ tagits för att 
samla forskargrupper kring teman som innebär samver-
kan kring forskningsansökningar.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd bevil-
jade under 2013 Göteborgs universitet stöd för att eta-
blera ett mångvetenskapligt centrum för äldreforskning 
under ledning av Ingmar Skoog, professor i psykiatri. 
Göteborgs universitet har under många år bedrivit fram-
gångsrik och internationellt uppmärksammad äldre-
forskning. De senaste åren har flera seminarier kring 
åldrande och hälsa arrangerats, vilket inneburit att fors-
kare vid universitetet informerats om kommande statliga 
forskningssatsningar och varit delaktiga i diskussionen 
kring dessa, men också att interna kontakter etablerats. 

Vid statens särskilda utlysning av strategiska forsk-
ningsmedel beviljades Göteborgs universitet medel för 
forskningsområdet Vård (se vidare under särskilda åter-
rapporteringskrav). Genom den strategiska satsningen 
har Göteborgs universitet kunnat ta initiativ till ökat 
samarbete inom vårdforskningsområdet. Ett samarbets-
avtal har skrivits mellan Göteborgs universitet, Linkö-
pings universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan i 
Borås, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, Högsko-
lan i Skövde och sjukvårdshuvudmännen i regionerna. 
Syftet är att stärka vårdforskningen i Sverige genom att 
varje parts styrkor kan utvecklas i detta strategiska sam-
arbete.

Göteborgs universitet skickade i början av 2013 in en 
intresseanmälan till Vetenskapsrådets, FAS och Formas 
gemensamma utlysning av bidrag för forskningssamar-
bete med Kina. Intresseanmälan godkändes av Veten-
skapsrådet och under året har två projektansökningar 
från forskare vid Göteborgs universitet beviljats. Båda 
är femåriga projekt om sammanlagt 43 miljoner kronor 
och handhas av institutionen för kemi och molekylär-
biologi. 
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Visionsseminarier och rektors forskarråd är två exem-
pel på universitetgemensamma mötesplatser och semina-
rier. Visionsseminarierna kring aktuella frågeställningar 
inom forskning, utbildning, samverkan och arbetsmiljö 
ska regelbundet återkomma fram till år 2020. Rektors 
forskarråd har träffats sex gånger under året för att dis-
kutera hur universitetet kan närma sig Vision 2020. 
Bland annat har diskussioner förts kring rekryterings-
strategier och strategiska satsningar. 

Ett stort antal internationella konferenser har arrange-
rats vid universitetet under 2013. Exempelvis stod insti-
tutionen för didaktik och pedagogisk profession värd 
för The World Association of Lesson Studies där undervis-
ningskvalitet stod i fokus. Konferensen välkomnade  
600 forskare och lärare från 28 länder.

Resultat och prestationer

Forskningsverksamheten och utbildningen på forskar-
nivå redovisar 3 446 miljoner kronor i totala intäkter 
under budgetåret. En ökning med 114 miljoner kronor 
eller 3,4 procent jämfört med 2012. Verksamheten är till 
50 procent finansierad av anslag och till 38 procent av 
bidragsintäkter samt till 11 procent av intäkter av avgif-
ter och andra ersättningar. Av intäkterna utgör anslags- 
och bidragsfinansierad verksamhet 3 277 miljoner kro-
nor (95 procent) och uppdragsverksamhet 169 miljoner 
kronor (5 procent). De totala kostnaderna uppgår till  
3 423 miljoner kronor, en ökning med 118 miljoner kro-
nor eller 3,6 procent jämfört med föregående år. Bland 
kostnaderna ökar personalkostnaderna med 77 miljoner 
kronor eller 3,8 procent och lokalkostnaderna med 

Tabell 2.  Redovisning av intäkter och kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå 2013 (tusen kronor)

Anslags- och bidrags-
finansierad forskning och 

forskarutbildning Uppdragsforskning Summa

Anslag 1 721 840 1 721 840

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 209 468 169 127 378 595

Intäkter av bidrag 1 320 972 1 320 972

Finansiella intäkter 24 762 24 762

Summa intäkter 3 277 042 169 127 3 446 169

Kostnader för personal –2 002 786 –98 780 –2 101 566

Kostnader för lokaler –294 608 –12 638 –307 246

Övriga driftkostnader –835 294 –40 107 –875 401

Finansiella kostnader –5 689 –191 –5 880

Avskrivningar –127 281 –5 134 –132 415

Summa kostnader –3 265 658 –156 850 –3 422 508

Verksamhetsutfall 11 384 12 277 23 661

Resultat från andelar i dotterföretag –5 460 –5 460

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter mm samt andra intäkter som inte  disponeras  
av myndigheten

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet

Saldo

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten 11 583 11 583

Medel som erhållits från myndigheter 116 108 116 108

Övriga erhållna medel 29 071 29 071

Lämnade bidrag –156 762 –156 762

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 5 924 12 277 18 201
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Forskning vid Sahlgrenska akademin sker i tätt samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset. Här kan ny kunskap komma till direkt nytta inom vården.
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Tabell 3.  Externa bidrag och oförbrukade medel 2009–2013 (miljoner kronor)

2013 2012 2011 2010 2009

Forskningsbidrag, årliga inkomster 1 461 1 371 1 297 1 276 1 210

Forskningsbidrag, årliga intäkter 1 321 1 255 1 194 1 127 1 156

Oförbrukade bidrag 1 625 1 586 1 530 1 490 1 381

Upplupna bidrag 199 179 137 129 136

16 miljoner kronor eller 5,5 procent samt övriga driftkost-
nader som ökar med 17 miljoner kronor eller 2 procent. 
Även kapitalkostnaderna (avskrivningar och finansiella 
kostnader) ökar med 8 miljoner kronor eller 6 procent. 

Verksamhetsgrenen forskning och utbildning på fors-
karnivå utgör 62 procent av universitetets totala omsätt-
ning på kostnadssidan. Detta är en ökning med en pro-
centenhet jämfört med 2012.

Årets kapitalförändring inom forskning och utbild-
ning på forskarnivå redovisar ett överskott på 18 miljo-
ner kronor, att jämföra med ett överskott på 23 miljoner 
kronor för föregående år. Den anslags- och bidragsfinan-
sierade forskningsverksamheten redovisar ett överskott 
på nästan 6 miljoner kronor och den uppdragsfinansie-
rade verksamheten redovisar ett överskott på drygt 12 
miljoner kronor. Årets kapitalförändring påverkas av att 
GU Holding AB redovisar ett underskott på 5,5 miljo-
ner kronor.

Överskottet inom forskningsverksamheten och utbild-
ningen på forskarnivå beror på att beslutade och plane-
rade ökade resursinsatser förskjutits i tiden vilket kom-
mer att ge ökade kostnader under de kommande åren. 
Detta gäller bland annat satsningar på rekrytering av 

internationella gästforskare, fler postdoc-anställningar, 
åtgärder för att öka andelen kvinnliga professurer, sats-
ningar på strategisk samfinansiering inom forskningen 
samt satsningar på infrastruktur.

Till den externt finansierade forskningen bidrar de 
statliga forskningsråden med 645 miljoner kronor och 
svenska forskningsstiftelser och andra organisationer 
med 493 miljoner kronor, medan andra statliga myndig-
heter bidrar med 181 miljoner kronor. Härtill kommer 
bidrag från Europeiska unionen med 90 miljoner kronor 
och bidrag från utländska företag och organisationer 
med 51 miljoner kronor.

Utvecklingen av bidraginkomster från olika finansiärs-
grupper för perioden 1996–2013 framgår av diagram 1.

Bidragsökningen mellan 2012 och 2013 från forsk-
ningsråden uppgår till drygt 3 procent och ökningen 
från övriga statliga myndigheter uppgår till 21 procent. 
Gruppen ”övriga svenska givare” (främst så kallade 
ändamålsstiftelser) ökar också med 8 procent. Totalt 
ökar bidragsinkomsterna till forskningsverksamheten 
med 6,5 procent mellan 2012 och 2013.

Anslagsmedel har använts för samfinansiering av 
bidragsfinansierad verksamhet inom forskning och 
utbildning på forskarnivå med ett belopp uppgående till 
144 miljoner kronor. Detta motsvarar 9,5 procent av 
finansieringen av verksamheten. Jämfört med föregående 
år ökar samfinansieringen med 26 miljoner kronor.

Externa bidrag och oförbrukade medel

Vid universitetet har externa bidrag och oförbrukade 
medel ökat under de senaste åren. Under jämförelseperi-
oden har externa bidragsinkomster ökat med 251 miljo-
ner kronor (nästan 21 procent). Detta speglar en relativt 
kraftigt ökad tilldelning av forskningsbidrag. De årliga 
intäkterna ökar med 165 miljoner kronor (14 procent) 
och speglar hur stora kostnader som har förbrukats i 
forskningsprojekten. Oförbrukade medel visar tilldelade 
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Diagram 4.  Externa inkomster av forskningsbidrag 
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Tabell 4.  Kostnad per prestation 2011–2013

2013 2012 2011

Ej fraktionerade refereegranskade artiklar och forskningsöversikter 3 437 2 873 3 054

Totalt antal ej fraktionerade publikationer 6 306 6 126 6 633

Kostnad för forskning och utbildning på forskarnivå, tkr 3 422 508 3 304 517 3 194 156

Kostnad per ej fraktionerad refereegranskad artikel och forskningsöversikt, tkr 996 1 150 1 046

Uppgifter om antalet artiklar, forskningsöversikter och publikationer för redovisade år kan komma att förändras eftersom komplettering av icke-rapporterad publicering görs 
fortlöpande. Fraktionering innebär att publikationen fördelas på antalet författare.

medel som ännu ej har förbrukats till sitt ändamål. 
Dessa har ökat med 244 miljoner kronor (nästan 18 pro-
cent) under perioden. Denna ökning följer väl det ökade 
inflödet av externa bidragsinkomster. Upplupna bidrags-
intäkter är kostnader för startade projekt där inkomsten 
ännu inte har inbetalats från forskningsfinansiären. 
Dessa har ökat med 63 miljoner kronor (46 procent) 
under perioden. En stor del av ökningen ligger mellan 
2011 och 2013. Till delar beror denna ökning på EU 
finansierad forskning med eftersläpande inbetalningar 
och till delar på skärpta regler för utbetalning av bevil-
jade bidrag hos forskningsfinansiärerna.

Kostnad per prestation

Enligt förordning ska universitetet kommentera verk-
samhetens resultat i förhållande till myndighetens 
uppgifter (utbildning, forskning och samverkan). 
Resultat redovisningen ska främst avse hur verksamhe-
tens prestationer har utvecklats avseende volym och 
kostnader. Efter ett utvecklingsarbete inom universitets- 
och högskolesektorn har överenskommits att redovisa 
kostnader per ej fraktionerade refereegranskade artiklar 
och forskningsöversikter.

Prestationsmåttet som redovisas i tabellen nedan indi-
kerar en minskad kostnad per publikation på 13 procent 
mellan 2012 och 2013. Antalet artiklar och forsknings-
översikter har ökat med 20 procent medan kostnaderna 
inom verksamhetsgrenen enbart ökat med 3,5 procent. 
Universitetet anser att detta inte är ett mått som lämpar 
sig för styrning och inte heller håller för jämförelser mel-
lan lärosätena. Olika ämnesområden producerar sakkun-
niggranskade artiklar på mycket olika sätt och med stor 
variation i hur mycket arbetsinsats som ligger bakom 
artiklarna. Kostnaden per artikel blir då inte så mycket 

ett mått på det enskilda lärosätets produktivitet som på 
dess ämnesprofil. Även om man begränsar sig till att 
enbart jämföra det enskilda lärosätets utveckling över tid 
är kostnaden per artikel svår att tolka.

Spetsutbildning på forskarnivå 

En ny regelsamling för utbildning på forskarnivå trädde 
i kraft 1 juli 2013. Den synliggör och tolkar det all-
männa regelverket samt anger tillämpningsreglerna för 
Göteborgs universitet, bland annat de nya reglerna för 
finansiering av studier på forskarnivå. 

Samordning av arbetet med den universitetsgemen-
samma webbplatsen för doktorander har påbörjats lik-
som utvärderingar av de universitetsgemensamma kurser 
som tilldelats särskilda medel från rektor. Vidare har det 
under året tagits fram en ny avtalsmall som stöd för 
rekrytering av doktorander med extern anställning, så 
kallade samverkansdoktorander.  

Universitetet har vidare givit en arbetsgrupp i uppdrag 
att förutsättningslöst utreda möjligheterna för en ökad 
samordning mellan utbildning på avancerad nivå och 
forskarnivå.  

Universitetet arbetar för att kvalitetssäkra antagning 
och handledning, öka rekryteringen av doktorander med 
extern anställning samt utveckla internationella utbytes-
program för studerande på forskarnivå. 

Under 2013 har ett projekt pågått, som syftar till att 
effektivisera, underlätta och förenkla arbetet med hante-
ringen av individuella studieplaner för fakultet och insti-
tution. Syftet är att införa ett universitetsgemensamt 
 systemverktyg och en arbetsprocess för detta. Målet är 
att samtliga berörda parter ska få förbättrad tillgång till 
aktuell studieplan.
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Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har 
handlingsplanerna för två benchmarkingprojekt avse-
ende forskarutbildningen med sammanlagt åtta delta-
gande institutioner följts upp. Projektet har varit mycket 
uppskattat och de deltagande institutionerna har rappor-
terat förbättringar inom en rad områden. 

2013 färdigställdes den universitetsövergripande 
alumnundersökningen Göteborgsdoktorer 2011 som 
vände sig till dem som disputerade vid Göteborgs 
 universitet 2003–2008. Rapporten belyser de dispute-
rades arbetsmarknadsetablering, hur de själva ser på sin 
nuvarande arbetssituation och hur de bedömer den 
 forskarutbildning de har genomgått. 

Antalet doktorander med minst en procents aktivitet 
uppgick till 1 854 (1 849 individer), vilket innebär en 
minskning med 188 doktorander i jämförelse med 2012. 
Av dessa har 82 procent en aktivitetsgrad på minst halv-
tid, vilket är en marginell ökning mot föregående år då 
andelen var 80 procent. Andelen kvinnor bland de stu-
derande på forskarnivå uppgick till 59 procent, vilket är 
samma nivå som för 2012. Det totala antalet nyantagna 
har minskat från 337 individer 2012 till 288 för 2013, 
en minskning inom samtliga områden. Nyantagna som 
har licentiatexamen som målsättning har minskat från 
37 till sju antagna, där samtliga återfinns inom det 
humanistiska och samhällsvetenskapliga området. 

Kostnader och prestationer inom  

utbildning på forskarnivå 

Inom verksamhetsgrenen forskning och utbildning på 
forskarnivå sker många olika former av prestationer. En 
väsentlig del av verksamhetsgrenen är utbildning på fors-

karnivå. Sedan 2011 har universitetet arbetat med att 
särredovisa kostnader för utbildning på forskarnivå. 
 Kvaliten i redovisningen i nedanstående översikt får 
anses vara tillfredställande. Enligt de redovisningsmäs-
siga förutsättningarna ska de fulla kostnaderna för 
anslagsfinansierad och externfinansierad utbildning på 
forskarnivå särredovisas i den ekonomiska redovisningen. 
Det handlar således inte bara om doktorandlönekostna-
der och utbildningsbidrag utan även kostnader för hand-
ledning, driftkostnader, lokaler samt indirekta kostnader. 

Enligt redovisningen uppgick kostnaderna inom 
utbildning på forskarnivå till 528 miljoner kronor under 
2013. Detta motsvarar 16 procent av redovisad kostnad 
för anslags- och bidragsfinansierad verksamhet inom 
verksamhetsgrenen. Kostnaderna har ökat med drygt  
9 procent jämfört med 2012 och med 20 procent sedan 
2011. Doktorandkostnaderna ökar med 19,4 miljoner 
kronor eller nästan 9 procent jämfört med föregående år 
medan utbildningsbidragen minskar med 3,6 miljoner 
kronor eller nästan 22 procent. Denna förändring beror 

Tabell 6.  Utbildning på forskarnivå per vetenskapsområde 2013, andel kvinnor i procent

Hum-sam % kv Medicin % kv Natur % kv Totalt % kv 2012 % kv 2011 % kv

Nyantagna 92 62 171 62 25 28 288 60 337 57 339 55

varav med målsättning  
licentiatexamen 7 86 0  — 0 — 7 86 37 70 13 54

Antal doktorsexamina som föregåtts 
av licentiatexamen 16 56 0 — 6 33 22 50 21 48 29 45

Antal doktorsexamina som inte 
 föregåtts av licentiatexamen 86 53 117 70 51 53 254 61 212 54 236 62

Antal licentiatexamina 22 64 2 0 10 50 34 56 36 58 50 58

Antal studerande på forskarnivå  
med någon aktivitet 715 62 885 60 254 48 1 854 59 2 042 59 2 041 58

varav med minst 50% aktivitet 632 61 650 62 233 47 1 515 59 1 638 59 1 619 59

Tabell 5.  Kostnader för utbildning på forskarnivå  
2011–2013, miljoner kronor

2013 2012 2011

Doktorandkostnader 239,5 220,1 188,6

Utbildningsbidrag 12,9 16,5 22,7

Övriga personalkostnader 74,0 61,7 56,0

Driftkostnader 36,7 35,2 30,6

Lokalkostnader 36,1 33,1 35,0

Avskrivningar 0,6 0,5 0,2

Summa direkta kostnader 399,8 367,1 333,1

Indirekta kostnader 128,2 115,6 107,0

Summa kostnader 528,0 482,7 440,1
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främst av fattat beslut om doktorandanställningar från 
”första dagen”. Övriga personalkostnader ökar med  
12,3 miljoner kronor eller nästan 20 procent. Dessa kos-
tander utgörs bland annat av kostnader för handledning. 
Andelen indirekta kostnader (fördelade kostnader för 
olika stödverksamheter inom lärosätet) ligger stadigt 
runt 32 procent av de direkta kostnaderna. Av beloppet 
hör 114 miljoner kronor till den bidragsfinansierade 
verksam heten. Det innebär att kostnader för utbildning 
på forskarnivå till drygt 21 procent är finansierad av 
externa medel. 

Nationella sekretariatet för genusforskning 

Sekretariatet var värd för den europeiska föreningen 
Atgenders årliga vårkonferens med tema Teaching and 
learning in gender/women’s/feminist studies. Runt 150 
forskare och doktorander från hela Europa deltog. Sekre-
tariatet medverkade på Forskartorget på Bok & Biblio-
tek. Under Almedalsveckan, arrangerades ett seminarium 
om kvinnomaktsutredningen och ett årligt professors-
möte om autonomireformen i högskolevärlden. Sekreta-
riatet fortsatte att ge ut den populärvetenskapliga tid-
ningen Genus, som utvärderades under året. I december 
firade sekretariatet 15 år med ett jubileumsseminarium. 
Sekretariatets webbplatser har nu tillsammans över 
25 000 unika besökare per månad.

Externt finansierade uppdrag bestod under året av 
portalen jämställ.nu, regeringsuppdraget Jämställdhets-
integrering i myndigheter, Gothenburg Interdisciplinary 
Gender Research Network, samt Nordisk information 
för kunskap om kön, ett uppdrag från Nordiska minis-
terrådet.

Svensk nationell datatjänst, SND 

Kunskapsspridning om datahantering har stått i fokus 
för verksamheten. Under hösten anordnades en nationell 
workshop med talare och forskare från de ämnesområden 
som SND omfattar. Ett 30-tal forskare från läro säten 
runt om i Sverige deltog, samt medlemmar i SND:s 
 doktorandnätverk. 

En omfattande kartläggning av forskningsprojekt vid 
svenska lärosäten har påbörjats, och under året kartlades 
sju forskningsfält inom samhällsvetenskap och humani-
ora. FoU Skåne har tagit hjälp av SND:s metadatasystem 
och webbkatalog vid sin inventering av skånska epidemi-
ologiska forskningsdata. 

För att underlätta framtida citering av forskningsmate-
rial har 1 600 dataset i SND:s databas försetts med per-
manenta identifierare. Ett grundligt kvalitetssäkringsar-
bete och självevaluering har utförts i samband med 
SND:s deltagande i den europeiska sammanslutningen 
av dataarkiv, Consortium of European Social Science Data 
Archives. SND har också varit partner i fem EU-projekt 
och samarbetat med nationella och internationella 
aktörer inom forskningsdataområdet.

Särskilda återrapporteringskrav

Strategiska forskningsområden

Genom riksdagens beslut i enlighet med propositionen 
2008/09:50 ”Ett lyft för forskning och innovation” 
introducerades strategiska forskningsområden. Göteborgs 
universitet beviljades medel för området vårdforskning 
vilket resulterade i att Centrum för personcentrerad 
vård vid Göteborgs universitet (GPCC) inrättades 
under 2010. 

Tabell 7.  Intäkter och kostnader 2011–2013  
Sekretariatet för genusforskning (tusen kronor)

2013 2012 2011

Summa intäkter 19 814 11 687 8 288

varav anslag 9 125 9 085 8 013

Verksamhetskostnader –16 249 –12 147 –10 130

Tabell 8.  Intäkter och kostnader 2011–2013  
Svensk nationell datatjänst, SND (tusen kronor)

2013 2012 2011

Summa intäkter 22 210 16 280 17 052

varav anslag 7 000 5 800 4 855

Verksamhetskostnader –22 222 –16 276 –17 068
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För området vårdforskning tilldelades universitetet 
2013 ett anslag om 20 miljoner kronor vilka också för-
brukats under året. För forskningsprojekt inom GPCC 
har Umeå universitet och Högskolan Väst tagit emot 
sammanlagt 1,4 miljoner kronor. Flera universitet som 
till exempel Umeå universitet, Linköpings universitet 
och Karolinska institutet samt amerikanska, holländska, 
australienska och brittiska universitet samarbetar med 
forskare inom GPCC. Vidare samverkar GPCC med 
samhälls- och näringslivsorganisationer som Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, primärvården och Göteborgs stad, 
men också med patientorganisationer och företag som till 
exempel SCA och Doberman, Alere (Tyskland). Med 
stöd från VINNOVA och näringslivet (till exempel Astra 
Zeneca och IBM) har enheter inom Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset under 2013 implementerat personcentrerad 
vård. Som exempel har en testbädd tagits fram, vilket har 
rönt uppmärksamhet internationellt. GPCC har också 
erhållit två miljoner kronor från Forte, bland annat för ett 
pilot projekt kring implementering av personcentrerad 

vård i utbildningsprogram inom Sahlgrenska akademin. 
Universitetet deltar dessutom i ytterligare sex strate-

giska forskningsområden tillsammans med Chalmers 
och Lunds universitet.

Göteborgs universitet prioriterar de strategiska forsk-
ningsområdena för att tillvarata den potential i kun-
skapsbildning och innovation de utgör. Berörda fakulte-
ter har därför utöver anslaget erhållit ytterligare medel 
som motsvarar halva det tilldelade statsanslaget under 
perioden 2010–2014. För området vårdforskning inne-
bär samfinansieringen ett tillskott om totalt 45 miljoner 
kronor för perioden 2010–2014. I denna satsning ingår 
att etablera och utveckla GPCC till en erkänd interna-
tionell plattform för flervetenskapligt samarbete och 
stark forskning i nära samarbete med hälso- och sjuk-
vården. Ett led i detta är att GPCC koordinerar ett 
 EU-projekt, WE-CARE, under två år, där syftet är att 
formulera en forsknings- och innovationsplan för framti-
dens hälso- och sjukvård i Europa, med fokus på kost-
nadskontroll med bibehållen vårdkvalitet. 

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet – GPCC – är ett nationellt, tvärvetenskapligt forskningscentrum 
som bildades 2010. Det är Europas enda forskningscentrum för personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd.
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Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutets regionala enhet vid Göteborgs uni-
versitet administreras av Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum, GMV, och dess centrumbildning, Centrum för 
havsforskning i Göteborg, Havsforsk. Tillsammans med 
Havsmiljöinstitutets nationella kansli och enheterna vid 
Stockholms universitet, Umeå universitet och Linnéuni-
versitetet fullgör enheten de uppdrag inom analys-, sam-
verkans- och informationsområdet som definierades i 
regeringens beslut. Verksamheten under 2013 har följt 
institutets gemensamma verksamhetsplan inklusive del-
tagande i lednings- och planeringsmöten. Utöver detta 
har samverkan skett med Havsforsk genom gemen-
samma seminarier (till exempel Swedish Maritime Day 
och seminariedag om havsförsurning arrangerad i sam-
verkan med miljödepartementet). 

Inom Havsmiljöinstitutets syntes- och analysverksam-
het har enheten deltagit i arbetet med den årliga rappor-
ten “Havet” som presenterar det aktuella miljötillståndet 
i havet. Enheten har aktivt deltagit i stora delar av ana-
lys- och syntesarbetet och i sammanställningar som lig-
ger till grund för rapporten. Enheten har också genom 
sitt deltagande i Havsmiljöinstitutets redaktion varit 
djupt involverad i det redaktionella arbetet med rappor-
ten Havet 2013/14. Rapporten produceras av Havsmiljö-
institutets redaktion på uppdrag av och i samarbete med 
Havs-och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 
Under 2013 hade enheten även en viktig roll i det årliga 
seminarium (Hav och Samhälle) som arrangeras av 
Havsmiljöinstitutet.

Enheten har också huvudansvar för den populärveten-
skapliga tidskriften Västerhavet som ges ut av Kontakt-
grupp hav där Havsmiljöinstitutet arbetar ihop med 
Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniver-
sitet, SMHI, Bohusläns vattenvårdsförbund samt läns-
styrelserna utefter västkusten. Enheten har haft nyckel-
funktioner i rådgivande internationella och nationella 
organ som hanterar marina miljöfrågor, såsom OSPAR:s 
kommitté för arbetet med marint skräp samt EU:s tek-
niska grupp, EU TSGML. Nationellt har enhetens per-
sonal arbetat med rådgivning till länsstyrelse, Havs- och 
vattenmyndigheten och andra aktörer.

Utanför Fiskebäckskil flyter gigantiska provrör, mesokosmer. I ett stort internationellt 
projekt undersöker ett sextiotal forskare försurningens effekter på havets ekosystem.
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En av enhetens viktigaste uppgifter är koordineringen 
av forskningsprogrammet Waters (Waterbody Assess-
ment Tools för Ecological Reference conditions and sta-
tus in Sweden) som är ett femårigt program som finan-
sieras av Naturvårdsverket med start 2011. Detta 
program har som huvuduppgift att ta fram verktyg för 
myndigheternas arbete med att uppnå och värdera ”god 
ekologisk status” i de akvatiska ekosystemen. Waters 
omfattar 35 forskare från 13 organisationer och har en 
total budget på cirka 50 miljoner kronor. Våren 2013 
genomfördes en halvtidsutvärdering av programmet vil-
ken resulterade i ett positivt omdöme och fortsatt full 
finansiering. Mer information om programmet finns på 
www.waters.gu.se. 

Nordicom

Nordicom är ett kunskapscenter för medie- och kommu-
nikationsområdet som arbetar såväl på nationell som på 
nordisk nivå. Arbetet syftar till att utveckla mediekun-
skapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs 
i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både 
offentlig och privat verksamhet. Nordicom riktar sig till 
brukare i såväl Norden och Europa, som övriga världen. 

Nordicom har under 2013 haft en omfattande utgiv-
ning av publikationer, genomfört flera seminarier och 
konferenser i samarbete med andra aktörer, gjort drag-
ningar för myndigheter och organisationer och har varit 
representerade i styrelser och expertgrupper nationellt 
och internationellt. 

Under 2013 har Nordicom genomfört två större 
externa projekt. Ett om medie- och informationskunnig-
het som initierades via Nordicoms arbete på den globala 
arenan. Projektet avsatte spår först vid ett så kallat high 
level-möte på svenska Utbildningsdepartementet, och 
därefter vid ett motsvarande nordiskt expertmöte på 
uppdrag av det svenska ordförandeskapet i Nordiska 
Ministerådet 2013. Idag är de flesta överens om vikten 
av medie- och informationskunniga medborgare i 
dagens kommunikationssamhälle – det är en demokrati-
fråga, inte minst för skolan. 

Nordicom har också initierat ett samarbete med såväl 
politiken och praktiken som forskningen rörande kön 
och medier i syfte att stärka jämställdhetsarbetet inom 
media i de nordiska länderna och öka insatserna inom 
EU. Ett annat globaliseringsprojekt är det om nordisk 
public service-media. Projektet har slutförts och resulte-
rat i ett antal publikationer som bidrar till det arbete 
som pågår rörande mediernas roll i demokratiska sam-
hällen i olika delar av världen, det vill säga att synliggöra 
en fungerande småstatsmodell. 

Nordicom har i hög grad bidragit till att Göteborgs 
universitet är det främsta universitetet i Sverige vad 
 gäller medie- och kommunikationsområdet. Inte minst 
genom den unika, årliga medievaneundersökningen 
Mediebarometern, men också genom rapporter om till 
exempel den svenska mediemarknaden – publikationer 
med stor spridning och som flitigt används som underlag 
i forskning, politik och mediebranschen.

Tabell 10.  Intäkter och kostnader 2011–2013 Nordicom 
och Nordicoms nordiska verksamhet (tusen kronor)

2013 2012 2011

Summa intäkter 13 268 14 402 15 331

varav anslag 7 110 7 558 7 627

Verksamhetskostnader –13 825 –13 904 –13 317

Tabell 9.  Intäkter och kostnader 2011–2013 
 Havsmiljöinstitutet (tusen kronor)

2013 2012 2011

Summa intäkter 15 426 17 114 11 938

varav anslag 10 511 10 417 10 358

Verksamhetskostnader –19 924 –14 014 –12 262



24 GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

FORSKNING SOM PÅVERKAR

Dokumentation av medieutvecklingen

I syfte att förstärka kunskapsförmedlingen inom detta 
område har en genomgripande omarbetning av Nordi-
coms webbplats genomförts under 2013 för lansering 
våren 2014. En rik flora av medie- och kommunikations-
statistik som avser mediernas struktur, ekonomi, ägande, 
distribution, innehåll och användning redovisas. Här 
återfinns även analyser och omvärldskunskap i form av 
rapporter och nyhetsflöde.

Även i övrigt har verksamhetsåret varit intensivt med 
en alltmer omfattande Mediebarometerundersökning 
som genomförs på årlig basis sedan 1979. På basis av 
denna undersökning har även en Internetbarometer 
offentliggjorts. Kostnaden för fältarbete, bearbetning 
och analys uppgick under året till 1,5 miljoner kronor. 
Intäkter från försäljning utgjorde närmare 0,7 miljoner 
kronor. 

En ny utgåva av Den svenska Mediemarknaden har 
publicerats hösten 2013 och den är en av Nordicoms 
mest efterfrågade publikationer. Rapporten innehåller 
såväl omfattande statistiskt material som analyser av 
branschen och olika ägarsfärer. Ett samarbete har också 
genomförts med Myndigheten för radio och tv vad gäller 
marknadsekonomiska perspektiv.

Ett stort arbete har nedlagts i en ny utgåva av Med-
ieSverige för utgivning våren 2014. Denna publikation, 
med en uttömmande redovisning av relevant statistik 
och analyser gjorda av våra mest kvalificerade forskare, 
firar 30-årsjubileum och det uppmärksammas särskilt.

En sammanställning av statistik om barns tillgång till 
och användning av digitala medier i Norden har utarbe-
tats, Young People in the Nordic Digital Media Culture, 
i samarbete med Nordicoms International Clearinghouse 
on Children, Youth and Media. Översikten presentera-
des vid det nordiska expertmötet om medie- och infor-
mationskunnighet i Stockholm den 2 oktober 2013 och 
spreds därefter till brukare i såväl Norden som Europa.

Nordicom ingår i den arbetsgrupp inom UNESCO:s 
statistiska institut, UIS, som har i uppgift att utveckla 
en internationell medie- och kommunikationsstatistik. 
Arbetsgruppen har under 2013 medverkat i utarbetandet 
av UIS A Guidebook of Broadcast and Newspaper Indi-
cators. Nordicom fungerar också som korrespondent och 
partner i en rad nätverk inte bara i Norden, utan även i 
Europa och övriga världen, som till exempel Europa-
rådet, European Audiovisual Observatory, European 
 Broadcasting Union, ECREA och IAMCR. Resultatet 
av Nordicoms dokumentation av medieutvecklingen i de 
nordiska länderna redovisas därför på många olika platt-
formar i Norden och övriga världen, och utgör underlag 
för komparativa analyser i både tryckta skrifter och som 
open access på webben.

Kostnaden för verksamheten de tre senaste åren är:

2013 2012 2011

Verksamhetskostnad 3,8 mnkr 3,6 mnkr 3,5 mnkr 

Kostnaderna för verksamheten 2013 uppgår till 3,8 miljoner kronor, som har täckts 
genom anslag från kulturdepartementet med 2,2 miljoner kronor, försäljningsintäkter 
0,7 miljoner kronor samt balanserat kapital från 2012 motsvarande 0,4 miljoner kronor 
(engångs bidrag för modernisering av Nordicoms infrastruktur inom ramen för doku-
mentationen av medieutvecklingen).
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Eftersom Göteborgs universitet är ett cityuniversitet är studenterna en naturlig del av stadslivet. 
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Utbildning som förnyar

Utbildningen vid Göteborgs universitet 
kännetecknas år 2020 av hög veten-
skaplig och konstnärlig kvalitet, med 
pedagogisk excellens och en uttalad 
internationell profil. Parallellt med 
utvecklingen av utbildningsprogram 
ska universitetet ta ansvar för bild-
ning och livslångt lärande, genom  
ett brett utbud av fristående kurser.

Vid Göteborgs universitet är studenterna alltid i 
centrum, såväl före, som under och efter sina studier. 
Universitetet verkar för en bred rekrytering av studenter 
och att studenternas inflytande över utbildningarna och 
studiemiljön ska vara stark. Hög kvalitet, hållbar utveck-
ling, fakultetsöverskridande samarbete och pedagogisk 
utveckling är ord som ska karaktärisera universitetets 
utbildningar. Göteborgs universitet ska också känne-
tecknas av en aktiv alumnverksamhet och att vara en 
plats där det erbjuds goda möjligheter till ett livslångt 
lärande. 

Utbildningsnämnden är ett beredande och rådgivande 
organ till rektor, med huvudsakligt uppdrag att utveckla 
universitetsgemensamma principer för utbildningen och 
bidra till utveckling av fakultets- och ämnesövergri-
pande utbildningar. Nämndens uppdrag är vidare att 
verka för utveckling, samordning och överblick av uni-
versitetets utbildningsutbud, säkerställa internationellt 
hög kvalitet samt integrera hållbarhet i utbildningarna.

Utbildningsutbud 

Universitetet har utifrån sina strategier i Vision 2020, 
analyserat fakulteternas utbildningsutbud och planerade 
förändringar av dessa. De viktigaste slutsatserna har 

sammanfattats i rapporten Göteborgs universitets utbild-
ningsutbud – övergripande inriktning, strategier och 
utvecklingsområden som ligger till grund för diskussioner 
om framtida strategiska utbildningssatsningar.

Under året formulerades ett antal riktade priorite-
ringar med syfte att bidra till att utveckla universitetets 
utbildningar i riktning mot ökat samhällsengagemang 
och samhällsansvar, helhetslösningar för komplexa fråge-
ställningar samt ökad internationalisering. Styrelsen 
beslutade i juni 2013 om utvecklingsmedel (5 miljoner 
kronor) utifrån dessa prioriteringar, och en utlysning ut 
till fakulteter och institutioner resulterade i 23 ansök-
ningar. Under 2014 kommer utvecklingsmedel att delas 
ut i enlighet med följande prioriteringar:
•  fakultetsöverskridande utbildningsprogram
•  utbildningsprogram med tydlig profil mot hållbarhet
•  nätbaserade fristående kurser
•  gemensam examen (joint degree) på avancerad nivå 

och utbildning på forskarnivå
•  utbildningsprogram med engelska som undervisnings-

språk som kan attrahera sökande från länder primärt 
utanför EU28 och EES-området (studieavgiftsbelagd 
utbildning).

Det finns två dominerande utvecklingstendenser som 
har påverkat hur universitetets utbildningsutbud har för-
ändrats de senaste åren. Den ena är att andelen helårs-
studenter i utbildningsprogram har ökat och uppgick 
2013 till 66 procent av universitetets utbildningsutbud. 
Den andra är att andelen helårsstudenter på den avance-
rade nivån har ökat och uppgick 2013 till 23 procent av 
universitetets utbildningsutbud. 

Andelen av utbildningsutbudet som ges på distans 
uppgick 2009 till cirka 10 procent och har legat tämli-
gen konstant på den nivån. Universitetet har påbörjat ett 
arbete som syftar till att förbättra förutsättningarna för 
att ge utbildning som bygger på så kallad ”blended lear-
ning” som inkluderar distansutbildning. Anledningarna 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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är flera och förändringen syftar till att förbättra möjlig-
heterna till livslångt lärande och till att sprida universi-
tetets kunskap såväl nationellt som internationellt.

En strategisk utmaning är att balansera behovet av 
utbildning för sökande direkt från gymnasieskolan mot 
behovet att möta efterfrågan från yrkesverksamma som 
ska bredda eller fördjupa sin kompetens, utan att utbild-
ningsvolymen totalt sett ökar. Universitetet har under 
året påbörjat ett arbete med att se över formerna för hur 
universitetets utbud på fristående kurs med inriktning 
mot fort- och vidareutbildning kan vidmakthållas. 
Andra utmaningar är att öka den internationella attrak-
tionskraften av utbildningar på avancerad nivå samt, 
 vilket gäller alla nivåer, utbildningens flexibilitet i rela-
tion till olika målgruppers skilda och skiftande behov.

Inför budgetåret 2013 reducerades utbildningsupp-
draget (takbeloppet) med 58 miljoner kronor till följd av 
införandet av studieavgifter för så kallade tredjelandsstu-
denter och till följd av antagna beräkningar över ”inak-
tiva studenter”. Denna reduktion av takbeloppet och 
utbildningsvolymen har universitetet valt att fördela över 
budgetåren 2013 och 2014.

Inför budgetåret 2013 tilldelades universitetet samtidigt 
ytterligare platser till läkar- och tandläkarutbildningarna. 
Dessutom påbörjades en utbyggnad av sjuksköterskeutbild-
ningarna under året. När denna utbyggnad är klar ska 
 universitetet ha inrättat ytterligare 50 nybörjarplatser.

Under budgetåret 2013 har ersättningen per student 
inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga utbild-
ningsområdena höjts. Universitetet tilldelades dessutom 
13,5 miljoner kronor i den kvalitetsbaserade resursom-
fördelningen som baseras på utbildningar som fått 
omdömet ”mycket hög kvalitet” i Universitetskanslers-
ämbetets kvalitetsutvärderingar.

Fortsatt högt söktryck

Antalet sökande och förstahandssökande till Göteborgs 
universitet är fortsatt högt. 27 procent av alla första-
handssökande till program för vår- och hösttermin 2013 
sökte till Göteborgs universitet.

Antalet förstahandssökande är högst till juristpro-
grammet med 1 199 sökande. Därefter följer psykolog-
programmet med 1 015, läkarprogrammet med 1 006, 
socionomprogrammet med 929 samt 697 sökande till 
sjuksköterskeprogrammet. Detta är ett förhållande som 
varit stabilt över åren.

Totalt antal sökande till nationella program på avance-
rad nivå har stadigt ökat sedan 2011. Antalet sökande 
för 2013 var 11 512, en ökning med 38 procent i jämfö-
relse med 2012. Totalt har söktrycket för program både 
på grundnivå och på avancerad nivå ökat med knappt  
15 procent. Antalet sökande till de konstnärliga pro-
grammen på grundnivå har ökat med 36 procent sedan 
2012 och på avancerad nivå med 20 procent, se tabell 12.

Tabell 11.  Utbudet mätt i helårsstudenter 2011–2013

2013 2012 2011

Hst Hpr Hst Hpr Hst Hpr

Program 16 915 15 203 16 756 15 092 16 733 14 960

Fristående kurser 8 220 5 831 8 822 6 224 9 582 6 818

Övrigt (uppdragsutbildning och beställd utbildning) 504 343 378 384 486 457

Totalt 25 639 21 377 25 956 21 700 26 801 22 234
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Intresset för universitetets internationella masterpro-
gram fortsätter att öka, sedan nedgången 2011 då studie-
avgifterna infördes. Flest antal sökande hade de tre inter-
nationella masterprogrammen Strategic Human Resource 
Management and Labour Relations, Communication och 
International Administration and Global Governance. 
De konstnärliga programmen på grundnivå och avancerad 
nivå är på god väg att nå de nivåer för antal sökande som 
fanns innan studieavgifterna infördes. Antal sökande till 
nationella program på grundnivå ligger på en stadig nivå 
för intagning till höstterminen, men har ökat något för 
intagning på vårterminen. Däremot har sökande till 
nationella program på avancerad nivå ökat markant 
under senare år. 

Studenter på avancerad nivå

Andelen helårsstudenter på avancerad nivå har stadigt 
ökat från 19 procent år 2009 till drygt 23 procent 2013. 
Fakulteternas prognoser för masterexamina och magis-
terexamina visar på en kontinuerlig ökning under kom-
mande år. 

Universitetets policy för den avancerade nivån innebär 
bland annat att den ska vara tydlig och självständig i för-
hållande till utbildning på såväl grundnivå som forskar-
nivå. Utbildningarna på avancerad nivå ska eftersträva en 
bred rekrytering och de ska gärna vara ämnes- och fakul-
tetsövergripande med möjlighet till övergång till ett 
annat huvudområde samt kunna vara en del i det livs-
långa lärandet. Universitetet har satt igång ett arbete som 

syftar till att se över gränssnittet mellan avancerad nivå 
och forskarutbildningsnivå och hur det kan utvecklas.

Särskilda medel (11 miljoner kronor) har under ett 
antal år tilldelats till tvååriga masterutbildningar där 
internationella program har prioriterats, vilket har 
utgjort ett incitament för att utveckla utbildningar på 
engelska. Syftet har bland annat varit att rekrytera fler 
internationella studenter.

Uppdragsutbildning 

Fortbildning i uppdragsform är ett viktigt område för 
alla ämnen med professionsutbildning eller i övrigt 
yrkesinriktade program. Vid Göteborgs universitet åter-
finns dessa i hög utsträckning inom offentlig sektor, 
såsom vård, omsorg, skola och kommunal förvaltning,  
se diagram 2. 

Den totala omsättningen i uppdragsutbildning upp-
gick till 82 miljoner kronor under 2013, en minskning 
med 5 miljoner kronor eller med nästan 6 procent jäm-
fört med föregående år. Den största kundgruppen utgörs 
av statliga myndigheter.

Antalet avlagda examina

Totalt antal utfärdade examina har ökat med 817 eller 
14 procent och uppgår till 6 561. Antalet kandidatexa-
mina har ökat med 454 eller nästan 22 procent till 
2 545. Likt tidigare år är det examina från den samhälls-
vetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan som utgör 
de vanligaste examenstyperna. Att antalet kandidat-
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Övrigt, 21,1%

Kommuner och landsting, 10,3%

Diagram 2. Uppdragsutbildning 2013 

Statliga myndigheter, 54,7%

Svenska företag 
och affärsverk, 14%

Tabell 12.  Antal sökande till program  
på grundnivå och avancerad nivå 2011–2013

2013 2012 2011

Nationella program grundnivå 32 644 32 127 31 788

Konstnärliga program grundnivå 2 015 1 908 1 765

Nationella program avancerad nivå 11 512 8 322 7 057

Konstnärliga program avancerad nivå 869 726 628

Internationella masterprogram 4 231 4 013 3 522

Totalt, samtliga program 51 271 47 096 44 760
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examina var högt under 2011 berodde delvis på att reg-
lerna för antagning till avancerad nivå ändrades med nya 
krav på en uttagen examen. Detta är också ett av skälen 
till den svaga men kontinuerliga minskning som ses i 
antalet magisterexamina. 

Flest masterexamina tas inom den samhällsvetenskap-
liga fakulteten och Handelshögskolan. Det totala antalet 
masterexamina har 2013 ökat till 742 i jämförelse med 
643 föregående år.

Gällande yrkesexamina har dessa ökat med 259 jäm-
fört med fjolåret. Lärarexamen för förskola, förskoleklass 
och fritidshem samt lärarexamen för grundskolans tidi-
gare år står för en dominerande del av ökningen. Under 
extremåret 2011, då antalet lärarexamina ökade drama-
tiskt beroende på införd lärarlegitimation följde ett år av 
kraftig minskning. Nu har antalet lärarexamina återigen 
ökat och 2013 utfärdades 958 lärarexamina vilket ger en 
ökning med 258 från 2012.

Studenter som inte tar poäng

I tabell 14 och 15 redovisas antalet helårsstudenter som 
varit registrerade på kurser under höstterminen 2012 och 
som inte har tagit några poäng på dessa under angiven 
termin eller efterföljande termin, det vill säga vårterminen 
2013. Det finns två modeller för redovisning av studenter 
som inte tar poäng, Ladoks modell ser studenter som 
aktiva även om de har inte har lyckats prestera något 
poäng på proven eller om studenten trots en eller flera  
försök bedömts underkänd resultatmässigt, vilket inte är 
fallet för departementets modell. Större kurser som löper 
över flera terminer kan vara ett exempel på kurser med 
flera nollpoängare, där man först i slutet av kursen tente-
rar. De som har gjort avbrott återfinns i departementets 
modell. De har aktivt talat om att de inte fortsätter och 
borde därmed inte räknas in som nollpoängare. Ingen av 
modellerna tar hänsyn till de som enbart läser för att fort-
bilda sig. Många av dessa har aldrig haft intentionen att 
examineras. 

Andelen studenter som inte tar poäng är totalt 13 pro-
cent av helårsstudenter utan resultat. I tabellen nedan 
ingår studenter som registrerats på kurs och som aktivt 
deltagit i prov, där en del provmoment är 0-poängsmo-
ment eller att studenten blivit underkänd på kursen. 
Redovisningen följer departementets modell.

Tabell 13.  Antal examina 2011–2013

Typ av examen 2013 2012 2011

Högskoleexamen 53 42 69

Kandidatexamen 2 545 2 091 2 221

Magisterexamen 671 677 912

Masterexamen 742 643 677

    

Yrkesexamen 2 550 2 291 2 963

Apotekarexamen 78 80 73

Arbetsterapeutexamen 33 44 28

Barn- och ungdomspedagogisk examen 2 10

Barnmorskeexamen 28 35 32

Biomedicinsk analytikerexamen 52 51 45

Civilekonomexamen 46 28 36

Dietistexamen 42 38 37

Förskollärarexamen 8

Grundskollärarexamen 1–7 2 4 30

Grundskollärarexamen 4–9 14 9 50

Gymnasielärare 8 4 57

Hushållslärarexamen 4

Juristexamen/JK 167 145 133

Logopedexamen 27 23 23

Läkarexamen 170 185 148

Lärarexamen Försk/fritid/grundsk 378 203 456

Lärarexamen förskola förskoleklass 
 fritidshem 8 10 14

Lärarexamen grundskolans senare år 48 36 88

Lärarexamen grundskolans tidigare år 163 119 226

Lärarexamen gymnasieskolan 32 40 68

Lärarexamen hela grundskolan 4 3 10

Lärarexamen, grundsk sen år, 
 gymnasieskolan 261 240 415

Musiklärarexamen 3 2 9

Organistexamen 1 1

Psykologexamen 93 63 63

Psykoterapeutexamen 4 25 21

Receptarieexamen 29 29 26

Röntgensjuksköterskeexamen 22 15 19

Sjukgymnastexamen 72 70 59

Sjukhusfysikerexamen 7 9 9

Sjuksköterskeexamen 159 163 151

Slöjdlärarexamen 4

Social omsorgsexamen 2

Socionomexamen 275 280 296

Specialistsjuksköterskeexamen 114 148 127

Speciallärarexamen 36 26 36

Specialpedagogexamen 88 70 57

Tandhygienistexamen 21 18 20

Tandläkarexamen 54 52 50

Tandteknikerexamen 11 17 17

Ämneslärarexamen 1 4 5

Totalt 6 561 5 744 6 842

Siffrorna för 2011 och 2012 är justerade jämfört med motsvarande uppgifter som 
redovisades i Göteborgs universitets årsredovisning 2012.
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Tabell 14.  Studenter som inte tar poäng  
– departementets modell
Helårsstudenter utan resultat

Kön HSTK, totalt
varav 0  

högskolepoäng
Andel med 0 

 högskolepoäng (%)

Kvinnor 7 340 850 11,59

Män 4 167 691 16,57

Totalt 11 507 1 541 13,39

Mätperiod 2012-07-01—2013-08-31

Tabellen nedan visar andelen studenter som överhuvud-
taget inte deltagit i prov på kurs, det vill säga att de har 
registrerats och därefter uteblivit från aktiv medverkan i 
kurs. Totalt är andelen 9 procent av helårsstudenter utan 
resultat. Redovisningen följer Ladoks modell.

Tabell 15.  Studenter som inte tar poäng – Ladoks modell
Helårsstudenter utan resultat

Kön HSTK, totalt
varav 0  

högskolepoäng
Andel med 0  

högskolepoäng (%)

Kvinnor 7 340 586 7,98

Män 4 167 468 11,24

Totalt 11 507 1 054 9,16

Datumintervall 2012-07-01—2013-08-31.

Kvalitetsdriven utbildning

Vid universitetet pågår en rad åtgärder som på olika sätt 
syftar till att höja kvaliteten på universitetets utbild-
ningar. Värt att särskilt nämna är insatserna som syftar 
till att stärka pedagogiken (se avsnittet Pedagogisk excel-
lens). Utöver de universitetsgemensamt initierade insat-
serna pågår ett aktivt utvecklingsarbete på fakultets- och 
institutionsnivå.

Intern uppföljning av utbildningar 

Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbild-
ningen genomfördes under 2011 en översyn av universi-
tetets samtliga utbildningsprogram. Översynen gick 
under namnet BLUE 11, Better Learning in University 
Education. En tematisk granskning av det kompletta 
BLUE 11-materialet (i form av program-, audit- och 
fakultetsrapporter) har genomförts och resulterat i en 
webbaserad rapport. Rapporten innehåller en diskussion 
om vad som kännetecknar högkvalitativt utvecklingsar-
bete och avslutas med en summering av erfarenheter och 
slutsatser. Seminarier kring resultaten har vid förfrågan 
hållits vid fakulteter. Arbetet har också presenterats vid 
några andra lärosäten och i nationella sammanhang. 
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Från samtliga fakulteter rapporteras att åtgärder som en 
konsekvens av BLUE 11-arbetet har implementerats på 
såväl fakultets- som institutionsnivå.

Under året har även den universitetsövergripande 
 studentundersökningen Göteborgsstudenter 2012 färdig-
ställts. Undersökningen som vände sig till alla som stu-
derade vid Göteborgs universitet höstterminen 2012 har 
som syfte att belysa studenternas upplevelse av och syn 
på sin utbildning och studiemiljö vid Göteborgs univer-
sitet. Utbildningsansvariga har därefter fått utbildnings-
specifika underlag som stöd i sitt arbete med att förbättra 
utbildningarna. Ett antal rapporter har därtill tagits 
fram för att belysa övergripande frågeställningar som 
kravnivåer, studieintensitet och bedömningar av hur 
enskilda utbildningsinslag påverkar studenters omdöme 
om sin utbildning.

Som stöd till arbetet med att utveckla universitetets 
utbildningar i relation till arbetsmarknadens behov, 
genomförs återkommande uppföljningar av universitetets 
alumner där frågor ställs om deras etablering på arbets-
marknaden och hur de värderar sina universitetsstudier 
(se även under Spetsutbildning på forskarnivå). 

Fakultetsaudit är rektors verktyg för att följa upp och 
ge rekommendationer om förbättringar vad gäller fakul-
teternas kvalitetsarbete. Modellen är väl utvecklad, 
känd, accepterad och uppskattad inom universitetet. 
Fakultetsaudit innebär kollegial granskning av fakulte-
ternas kvalitetsarbete. Under våren påbörjades den andra 
cykeln av fakultetsaudits och under året har rapporter 
publicerats för den samhällsvetenskapliga fakulteten och 
den naturvetenskapliga fakulteten. Audit vid Sahlgren-
ska akademin har påbörjats och avslutas i februari 2014.

Uppföljning av Högskoleverkets/ 

Universitetskanslersämbetets utvärderingar 

Ett proaktivt arbete har drivits under året med målet att 
så många som möjligt av universitetets utbildningar ska 
få omdömet ”mycket hög kvalitet” eller ”hög kvalitet” i 
Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Workshops 
har arrangerats och ett ambitiöst arbete har genomförts 
vad gäller framtagning av självvärderingsrapporter och 
vidare utveckling av utbildningarna med koppling till 
utvärderingarna. Förberedelse och genomförande av 
webbintervju hör också till det kvalitetsarbete som är 
kopplat till utvärderingarna. 
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Under året har 65 självvärderingsrapporter lämnats till 
Universitetskanslersämbetet. Beslut från Universitets-
kanslersämbetet har under året kommit för totalt 55 
utvärderingar (13 mycket hög kvalitet, 33 hög kvalitet, 
9 bristande kvalitet). Beslut angående utbildningsutvär-
deringar har följts upp, och universitetets rutin för 
utbildningar som fått omdömet ”bristande måluppfyl-
lelse” har fungerat väl. Kvalitetsrådet har under året 
fungerat som ett stöd för dessa utbildningar och samtliga 
utbildningar från första och andra omgången har efter 
uppföljning fått omdömet ”hög kvalitet”. 

Universitetets resultat har kontinuerligt jämförts 
nationellt och den nationella utvecklingen av systemet 
har följts.

Studentinflytande

Studenterna har rätt att utöva inflytande över sina 
utbildningar. Detta görs i huvudsak genom representa-
tion i beslutande och beredande organ samt genom kurs- 
och utbildningsvärderingar.

En generell utveckling är att studentkårer, fakulteter 
och institutioner uppfattar att det har blivit allt svårare 
att fullt ut bemanna alla beredande och beslutande 
organ. Här gäller det att hitta berednings- och besluts-
former som möjliggör och inbjuder till ett ökat student-
inflytande. Flera fakulteter arbetar aktivt med att stärka 
studentinflytandet utöver det som sker i beslutsfattande 
organ genom att bjuda in studentrepresentanter att delta 
i olika sammanhang och genom att involvera studentkå-
rerna vad gäller olika typer av studentsociala aktiviteter. 
Ett antal sådana goda exempel återges nedan.

Sedan kårobligatoriets avskaffande har Göteborgs uni-
versitet gett studentkårerna en ersättning utöver det som 
staten ger. År 2013 avsattes 8,5 miljoner kronor för att 
stödja studentkårernas arbete med utbildningsbevakning 
och studentinflytande. Under året skrevs också ett nytt 
avtal med studentkårerna som innebär att ersättningen 
numera gäller tills vidare istället för under en treårspe-
riod. Detta ger studentkårerna bättre möjligheter att 
arbeta långsiktigt med utbildningsbevakning och andra 
frågor.

Två studentrepresentanter var ansvariga för gransk-
ningen av temat Studentinflytande i BLUE-11 arbetet. 
Enligt deras bild ser studentinflytandet vid Göteborgs 
universitet i stort sett bra ut. De menar att det verkar 

finnas en medvetenhet om att studenter har viktiga 
åsikter att bidra med i kvalitetsarbetet, men att det 
finns mycket kvar att göra vad gäller kommunikationen 
mellan universitetet och studentkårerna. 

I rapporten dras slutsatsen att ”där det finns en varia-
tion och balans mellan de formella och informella träf-
farna finns det också ett bra samarbete och ett gott  
studentinflytande mellan studentrepresentanter och 
anställda”. I rapporten framgår att det är en fördel när 
lokala metoder, som givetvis uppfyller reglerna, arbetas 
fram då universitetets program är mycket olika. Ett antal 
goda exempel presenteras, som visar att fakulteten/insti-
tutionen/programmet inte bara har arbetat med det for-
mella studentinflytandet. Bland andra: 
•  Månads- och lunchmöten mellan studentrepresentanter 

och programledning
•  Årliga kvalitetsutvecklingskonferenser: studentrepre-

sentanter från varje termin bjuds in tillsammans med 
handledare, VFU-samordnare, avnämare och lärare

•  Kurskonferenser: Utvärdering av varje kurs vart tredje 
år. Studentrepresentanter deltar med interna och 
externa lärare för att diskutera kursplan, undervis-
ningsplan, schema, litteratur, utvärderingar, kurs-
rapporter med mera

•  Individuella samtal: studenter får träffa program-
ansvarig eller studierektor varje termin för att diskutera 
den individuella prestationen och programmets kvalitet 
i stort

•  Inbjudan till alla studenter på avancerad nivå att delta 
vid forskarseminarier med mera.

Pedagogisk excellens

Universitetets ambition är att stimulera till engagerande 
pedagogik. Det sker genom kurser i högskolepedagogik, 
konferenser, seminarier och workshops samt ett kollegium 
där högskolepedagogiska frågor diskuteras på vetenskaplig 
grund. Det sker också genom riktade utvecklingsprojekt 
som syftar till universitetsgemensamma förbättrings-
arbeten inom utbildningsverksamheten.

Alla lärare inklusive undervisande doktorander ska 
ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk 
utbildning eller ha motsvarande kunskaper. Universi-
tetet ger därför en högskolepedagogisk baskurs, en 
kurs med områdesspecifik högskolepedagogisk inrikt-
ning samt en kurs med självständigt arbete. Vidare ska 
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alla handledare i forskarutbildningen ha vetenskaplig 
handledarkompetens. 

Utöver ovanstående kursverksamhet finns seminarier 
och workshops i syfte att både ge lärare pedagogiska per-
spektiv och praktisk träning för undervisningsuppdra-
gen. Det senare har under året ofta handlat om förhåll-
ningssätt till och användning av digitala verktyg i 
undervisningen. Den högskolepedagogiska konferensen, 
som anordnades under året fokuserade på frågor om 
pedagogiska karriärvägar.

Under året har förslag avseende pedagogisk akademi, 
lärares karriärvägar och tydliga kriterier för pedagogiska 
meritportföljer utarbetats.

Operativt stöd för distanskurser

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt 
lärande erbjuder flera former av stödinsatser till institu-
tioner/kursansvariga som arbetar med utbildning inom 
ramen för ”blended learning” exempelvis distanskurser. 
Därtill har behovet av en universitetsgemensam infra-
struktursatsning på området lyfts och en arbetsgrupp 
har tillsatts med ambitionen att arbeta fram ett konkret 
förslag.

Internationell profil

Göteborgs universitet har som målsättning att alla 
utbildningar ska ge internationella utblickar och erbjuda 
studentutbyte. 

En avgörande aspekt vad gäller internationalisering är 
ett utbildningsutbud som attraherar studenter interna-
tionellt. Ett sätt att utveckla utbudet är att skapa pro-
filerade, tematiska utbildningar, som inkluderar flera 
ämnesområden och samarbete över fakultetsgränser. 

Utbildningsnämndens arbete har också syftat till att 
stärka inslag om globala frågeställningar i det ordinarie 
utbildningsutbudet. 

Under året avsattes därför utvecklingsmedel med syfte 
att stödja utbildningsmiljöer som strävar efter att öka 
universitetets globala attraktionskraft. Rektor har dess-
utom beslutat att från och med den 1 juli 2013 sam-
finansiera samarbetsprojekt inom utbildningsområdet 
med EU som finansiär. Göteborgs universitet deltar för 
närvarande i fem Erasmus Mundus-projekt, varav ett är 
på doktorandnivå.

Att erbjuda Massive Open Online Courses, MOOC, 
bidrar till ökad internationalisering och kan vara ett sätt 
att nå ut till fler målgrupper. Under året har ett semina-
rium genomförts och en arbetsgrupp har tillsatts med upp-
drag att se över möjligheterna att utveckla MOOC-kurser. 

Arbetet med mottagande av internationella studenter 
och personal har utvecklats under året. Bland annat har 
samarbetet med Boplats Göteborg och Göteborg & Co 
intensifierats för att förmedla bostäder till internationella 
studenter. Ett pilotprojekt med tillfälligt uppförda 
modulbostäder för studenter har också genomförts.

Global Week är en universitetsgemensam satsning för 
att belysa och lyfta fram internationella och globala frå-
gor. Under Global Week anordnas årligen ett kompe-
tensutvecklingsprogram för anställda från internationella 
partneruniversitet. Nytt för 2013 var att det även arrang-
erades ett separat program på Sahlgrenska akademin 
avsett för akademins partneruniversitet. Totalt välkom-
nades ett 50-tal internationella gäster under veckan. 
Global Week ingick även inslag för att stimulera svenska 
studenter att studera utomlands. 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

Tabell 16.  Antal lärare som genomgått högskolepedagogisk utbildning 2011–2013

2013 2012 2011

antal % antal % antal %

Antal lärare i pedagogisk utbildning 486 21 494 22 851 37

Totalt antal lärare1 2 268 2 257 2 312

1. Avser de anställningar som ingår i Göteborgs universitets anställningsordning.

Totalt antal lärare har uppdaterats 2011 och 2012 eftersom mätperioden har ändrats från oktober till december månad.
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Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vill genom forskning och utbildning ge förutsättningar till god hälsa och hållbar utveckling. 
Idrottsvetenskap omfattar ett brett spektrum av fysiska aktiviteter, från motion och hälsofostran till tävlings- och elitidrott.
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Studieavgifter 

Arbetet med att öka attraktionskraften för universitetet 
bland internationella studenter har fortsatt under 2013. 
För att stärka rekryteringen av tredjelandsstudenter och 
hantera intresseanmälningar från Indien har universite-
tet samarbetat med Business Sweden (före detta Swedish 
Trade Council). Rekryterings- och informationsinsatser 
har även genomförts i Kina. Satsningar har också gjorts 
på fakultetsnivå. Den konstnärliga fakulteten har exem-
pelvis utarbetat en rekryteringsstrategi för internatio-
nella studenter. 

Den studieavgiftsfinansierade verksamheten uppgick 
2013 till 106 helårsstudenter, vilket är en markant 
ökning sedan förra årets 60 helårsstudenter. Av det totala 
antalet helårsstudenter utgör kvinnor 70 procent. Årets 
106 helårsstudenter motsvaras av 174 individer. De flesta 
betalande studenter studerar internationella program på 
masternivå inom den samhällsvetenskapliga fakulteten 
eller IT-fakulteten. Övriga program med betalande stu-
denter är bland annat konstnärliga masterprogram och 
masterprogram inom Handelshögskolan.  

IT-fakulteten har 40 procent av universitetets avgifts-
belagda studenter antagna höstterminen 2013. Master in 
Communication och kandidatprogrammet i Software 
Engineering and Management har fortsatt ett stort antal 
internationella studenter. Totalt hade fakulteten 43 beta-
lande studenter under 2013.

Inom Handelshögskolan har studieavgifter från stu-
denter från tredje land bidragit till att förstärka resur-
serna och därmed utvecklingsarbetet inom ramen för de 
program som studenterna registrerats på. Under 2013 
har förutsättningarna för att attrahera fler studenter från 
tredje land förstärkts i och med fler stipendier har ska-
pats i samarbete med näringslivet. 

Universitetet har goda erfarenheter av samarbetet med 
Migrationsverket i denna verksamhet. Studieavgifterna 
baseras på full kostnadstäckning och lärosätena har uti-
från denna princip och förväntat antal betalande studen-
ter beräknat avgifternas storlek. I efterhand har det visat 
sig att färre betalande studenter antogs än vad som tidi-
gare uppskattats vilket resulterat i att full kostnadstäck-
ning inte kan uppnås för budgetåret 2013. 

År 2010 redovisade universitetet ett underskott på 1,5 
miljoner kronor med anledning av förberedelser för infö-
randet av studieavgifter. Dessa startkostnader bestod av 
marknadsföringsinsatser, information och förberedelse-
arbete inför de kommande studieavgifterna under 2011. 
Under 2011 redovisades ett underskott på 1,1 miljoner 
kronor och sammantaget 2,5 miljoner kronor för båda 
budgetåren. Under 2012 redovisades ett underskott på 
0,1 miljoner kronor och för 2013 ett underskott om  
0,7 miljoner kronor. Universitetet vill uppmärksamma 
regeringen på att kravet på full kostnadstäckning inte är 
möjligt att uppnå. Underskottet på sammantaget över 
3,3 miljoner kronor kan knappast finansieras av kom-
mande studieavgiftsskyldiga studenter.

Studentmobilitet via utbytesavtal

Erasmusprogrammet svarade under 2013 för majoriteten 
av mobiliteten. Arbetet med Erasmusprogrammet har 
under året karaktäriserats av förberedelser inför det nya 
programmet Erasmus+. Arbetet har bland annat innebu-
rit att ta fram en ny ramansökan, Erasmus University 
Charter, vilken har godkänts av Europeiska kommissio-
nen. På institutionsnivå har det praktiska förberedelsear-
betet framför allt inneburit en översyn av Erasmusavtal 
inför den nya programperioden. 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

Tabell 17.  Antal inresande studenter inom utbytesavtal 
2009–2013 (EU28* inkl EES samt tredje land)

2013 2012 2011 2010 2009

Antal inresande i utbytesavtal 1 193 1 086 1 052 1 040 989

Från EU28* och EES-området 913 835 840 834 786

Från tredje land 280 251 212 206 203

Tabell 18.  Antal utresande studenter inom utbytesavtal 
2009–2013 (EU28* inkl EES samt tredje land)

2013 2012 2011 2010 2009

Antal utresande i utbytesavtal 549 535 541 464 399

Till EU28* och EES-området 319 290 356 305 253

Till tredje land 230 245 185 159 146

*   EU28 från och med Kroatiens inträde i EU den 1 juli 2013 (före detta EU27). I 2013 års uppgift från tredje land ingår även 33 studenter från länder som står utanför EU/EES, 
men som är medlemmar i ERASMUS (Schweiz och Turkiet).
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Inresande studenter

Antalet inresande studenter på utbytesavtal har ökat med 
26 procent under de senaste sex åren från 948 individer 
2008 till 1 193 individer 2013. Störst är ökningen av inre-
sande studenter från lärosäten inom EU och EES-området 
där Tyskland står för en betydande del. Andelen inresande 
studenter på utbytesavtal med tyska lärosäten ökade med 
28 procent under 2013 jämfört med 2012. 

Motsvarande grupp från länder utanför EU och EES-
området minskade kraftigt mellan 2008 och 2009 men 
har sedan dess ökat stadigt och uppgick till 280 studen-
ter under 2013. Det motsvarar cirka 23,5 procent av de 
inresande inom utbytesverksamheten, vilket kan jämfö-
ras med motsvarande siffra för 2008 som var nästan 30 
procent. Det landet utanför EU:s 28 medlemsländer och 
EES-området med flest antal inresande studenter via 
utbytesavtal är Japan. Kina är det land som har haft den 
största ökningen av antalet inresande studenter, där 
antalet har ökat med 60 procent sedan 2012. Japan, 
Kina och Singapore står tillsammans för ungefär 44 pro-
cent av det totala antalet inresande utbytesstudenter från 
tredje land. Handelshögskolan har tagit emot 112 tredje-
landsstudenter via utbytesavtal, vilket är en ökning mot 
föregående års 101 studenter.

Utresande studenter

Antalet utresande studenter totalt sett har ökat med 53 
procent eller från 358 individer 2008 till 549 individer 
2013. Antalet utresande studenter till lärosäten i länder 
inom EU och EES-området 2013 motsvarar en ökning 
med 28,6 procent sedan 2008. Motsvarande siffra för 
utresande utbytesstudenter till länder utanför EU och 
EES-området är 109 procent. Statistiken visar på ett 
ökat intresse för utbytesstudier i länder utanför EU och 

EES-området, och de länder dit flest utresande studenter 
åker är Japan, Kina och USA. Specifikt för 2013 kan 
nämnas att antalet utresande studenter till Kanada har 
ökat med 44 procent jämfört med 2012.

Trots ett ökat intresse för studier i tredje land står 
utbyten inom EU och EES-området fortfarande för en 
majoritet (cirka 58 procent) av alla utresande studenter 
på utbytesavtal. Detta kan sättas i relation till att det 
under 2013 fanns 1 150 aktiva studentutbytesavtal med 
lärosäten inom EU och EES-området jämfört med 245 
aktiva studentutbytesavtal med lärosäten i tredje land. 
Frankrike, Spanien, Storbritannien och Nordirland samt 
Nederländerna är de länder inom EU och EES-området 
dit flest utresande utbytesstudenter åkte under 2013. 
Störst var ökningen av antalet utresande studenter till 
Nederländerna: 44 studenter under 2013 jämfört med 
26 studenter under 2012.
 
Relationen inresande – utresande studenter

Antalet inresande studenter är fler än antalet utresande, 
vilket innebär att utbytesverksamheten inte är i balans. 
Göteborgs universitet tog under 2013 emot 644 studen-
ter fler än vad som reste ut. De största differenserna finns 
på utbytesavtal inom EU och EES-området. Under 2013 
hade universitetet 354 inresande studenter på utbytesav-
tal med lärosäten i Tyskland och Spanien medan det 
sammanlagda antalet utresande till dessa länder uppgick 
till 65 studenter. Glappet mellan in- och utresande stu-
denter på utbytesavatal inom EU och EES-området har 
ökat med 42 procent de senaste sex åren. Vad gäller 
utbytesavtal med tredje land har dessa utvecklats i mot-
satt riktning och glappet mellan antalet in- och utre-
sande studenter har istället minskat med 71 procent 
under samma period. 

Tabell 19.  Antal antagna studenter registrerade som 
studentutbyten i LADOK

2013 2012 2011

Inresande 1 193 1 086 1 052

Utresande 549 535 541

Tabell 20.  Antalet utresande studenter inom mobilitet 
utöver traditionella studentutbyten 

2013 2012 2011

Linnaeus-Palme 12 7 13

Övriga studier utöver traditionellt utbyte  
(t.ex språkkurser, studiebesök, konferenser) 512 407 280

Minor Field Studies (MFS) 80 71 53

Fältstudier utöver MFS 504 114 244

Examensarbete utomlands utöver  
MFS-stipendier 49 155

ingen 
uppg.

Erasmuspraktik 61 72 1 47

Praktik utöver ERASMUS-finansierad  
praktik 2 239 136

ingen 
uppg.

1. Notera att denna siffra har korrigerats sedan föregående år pga. mätfel.
2.  Fr.o.m. 2013 inbegriper detta även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid LUN 

(38 st). Siffran är därför inte jämförbar med tidigare år.
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Göteborgs universitets globala engagemang avspeglas 
i att universitetet är nationellt ledande när det gäller 
 tilldelning av stipendier för Minor Field Studies och 
Linnaeus-Palme. Stipendierna finansieras av Sida och är 
avsedda för fältstudier respektive utbytesstudier i utveck-
lingsländer. Spridningen mellan universitetets fakulteter 
är god. 

Tabell 17 och 18 baseras på statistik insamlad från 
institutionerna. Dessa rör mobilitetstyper som i dagslä-
get inte kan hämtas ur universitetsgemensamma system. 
Siffrorna är inte helt tillförlitliga då institutionernas för-
utsättningar till statistikinsamling varierar. Under 2013 
har universitetet, som ett av de första lärosätena i Sve-
rige, uppgraderat det universitetsgemensamma systemet 
för internationell mobilitet, MoveOn. Uppgraderingen 
innebär möjligheter att i framtiden registrera de mobili-
tetstyper som idag hanteras separat. 

Både bredd och spets

Koppling till arbetsmarknaden

Göteborgs universitet arbetar på att visa studenterna 
tydliga utbildningsvägar riktade mot yrkeslivet. För 
 respektive utbildningsprogram och ämne sker arbete för 
att skapa dialoger och samarbeten med företrädare för 
relevanta branscher. Exempelvis utvecklar IT- fakulteten 
kurser och program som har en nära koppling mellan 
aktuell forskning och industrins och samhällets behov. 
Ett anpassat utbildningsutbud inom IT-management för 
yrkesverksamma erbjuds också. Utbildningsprogram 
inom det hälsovetenskapliga området har i genomsnitt 
25 procent av utbildningen förlagd till verksamhet inom 

hälso- och sjukvård eller tandvård. För utveckling av nya 
utbildningar är kopplingen till arbetsmarknaden central. 

Jämställdhet och likabehandling i utbildning  

på grundnivå och avancerad nivå

Göteborgs universitets policy för jämställdhet och likabe-
handling har som målsättning att utbildningen ska vara 
öppen för alla studenter, oavsett bakgrund. Det universi-
tetsgemensamma likabehandlingsarbetet verkar för att 
aktivt främja studenters och doktoranders delaktighet i 
utbildningen, säkerställa en jämnare könsfördelning 
samt utveckla pedagogiska verktyg för att likabehand-
lingsperspektiven ska genomsyra utbildningen. Under 
2013 har HBTQ-frågorna varit ett centralt inslag i arbe-
tet för lika rättigheter. Göteborgs universitet har bland 
annat synliggjort sitt engagemang för HBTQ-personers 
rättigheter genom medverkan i West Pride. Inom ramen 
för det universitetsgemensamma likabehandlingsarbetet 
har utbildningar, informations- och kompetensutveck-
lingsinsatser, temadagar och seminarieserier arrangerats 
för att sprida information samt vidareutveckla studenter-
nas kompetens inom området.

Andelen kvinnor i utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå uppgår 2013 till 66 procent, vilket är 
samma nivå som för de föregående två åren. Lärarutbild-
ningarna med 80 procent kvinnor samt Sahlgrenska 
 akademin med 77 procent kvinnor är de fakulteter som 
har högst andel kvinnor i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. IT-fakulteten är den enda fakultet där 
män är i majoritet inom utbildningarna. En orsak till 
ojämn könsfördelning är att ansökningarna och därmed 
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Tabell 21.  Andel kvinnor och män i utbildning på grundnivå och avancerad nivå i procent av antalet per fakultet, 2011–2013

2013 2012 2011

Nämnd kvinnor % män % kvinnor % män % kvinnor % män %

Humanistisk fakultet 63 37 63 37 63 37

Samhällsvetenskaplig fakultet 71 29 70 30 70 30

Handelshögskolan 51 49 50 50 50 50

Utbildningsvetenskaplig fakultet 75 25 74 26 74 26

Sahlgrenska akademin 77 23 77 23 78 22

Naturvetenskaplig fakultet 55 45 55 45 55 45

Konstnärlig fakultet 70 30 66 34 63 37

IT-fakulteten 40 60 38 62 35 65

Lärarutbildningsnämnden 80 20 78 22 77 23

Totalt för universitetet 66 34 66 34 66 34
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även antagningarna speglar en arbetsmarknad som av 
tradition inom vissa områden är starkt könsbunden.

En rad åtgärder har vidtagits för att stärka likabehand-
lingsarbetet inom utbildning på grundnivå och avance-
rad nivå. IT-fakulteten arbetar proaktivt för att öka 
andelen kvinnor inom ramen för forskarutbildningen. 
Vid rekrytering av forskarstuderande uppmuntras speci-
ellt starka kvinnliga kandidater (lokalt och vid andra 
universitet) att söka de utannonserade tjänsterna. Vid 
den utbildningsvetenskapliga fakulteten inbjöds samtliga 
doktorander till ett seminarium om Kön i akademin 
 utifrån ett avrapporterat forskningsprojekt. Institutionen 
för sociologi och arbetsvetenskap har inom ramen för 
personalvetarprogrammet utökat antagning genom alter-
nativt urval från 20 till 25 procent för att öka möjlig-
heten till antagning för andelen äldre och män. Institu-
tionen arbetar kontinuerligt för att utbildningarna ska 
vara attraktiva för såväl kvinnor som män.

Breddad rekrytering 

Genom att verka för öppenhet och inkludering av männ-
iskor med olika bakgrund arbetar Göteborgs universitet 
för ett breddat deltagande av underrepresenterade grup-
per inom högre utbildning. Målet är att universitetet 
som helhet ska spegla det omgivande samhället. För 
underrepresenterade studentgrupper arbetar universitetet 
för att erbjuda tillträde genom att tillämpa alternativa 
urval eller pröva reell kompetens, men också genom 
olika aktiviteter för att motivera dessa grupper att intres-
sera sig för universitets- och högskoleutbildningar. Den 
handlingsplan för breddad rekrytering som färdigställts 
under 2013 visar insatsområden för att bredda universi-
tetets rekrytering och deltagande. Exempel på aktiviteter 
som genomförs är det likabehandlingsarbete som den 
konstnärliga fakultetens påbörjat för att se över antag-
ningsproven bland annat i musikteori för antagning till 
musikutbildningar. Handelshögskolan driver ett bredd-
ningsprojekt där studentambassadörer med egna erfaren-
heter av att komma från en miljö där högre utbildning 
inte är en självklarhet rekryterats. Projektet fokuserar på 
möten mellan ambassadörerna och elever från gymnasie-
skolor som Handelshögskolan normalt har låg rekryte-
ring från. Även möten med grundskoleelever ingår för 
att på så sätt tidigt så ett frö kring vad som är möjligt att 
göra efter gymnasiet. Ett annat exempel är den naturve-

tenskapliga fakultetens deltagande i Intizeprojektet som 
handlar om att universitets- och högskolestudenter genom 
olika aktiviteter verkar som mentorer för gymnasie elever. 

Resultat och prestationer

Utfallet av takbeloppet inklusive decemberprestationer 
från 2012 visar på ett underskridande på 8,2 miljoner 
kronor vilket ligger i linje med universitetets utfallsprog-
noser. De sparade prestationerna uppgår vid årets slut till 
103 miljoner kronor. Antalet helårsstudenter som avräk-
nas mot takbeloppet har minskat med 459 helårsstuden-
ter till 24 841. Prestationsgraden ökat något från 83,5 
procent till 83,8 procent mellan 2012 och 2013. 

Utbildningsverksamheten på grundnivå och avancerad 
nivå redovisar 2 163 miljoner kronor i totala intäkter 
under budgetåret. En ökning med 68 miljoner kronor 
eller 3,2 procent jämfört med 2012. Verksamheten är till 
över 91 procent finansierad av anslag. Av intäkterna 
utgör anslags- och bidragsfinansierad verksamhet 2 081 
miljoner kronor (96 procent) och uppdragsverksamhet 
(beställd utbildning och uppdragsutbildning) 82 mnkr 
(4 procent). De totala kostnaderna uppgår till 2 071 mil-
joner kronor, en minskning med 3 miljoner kronor eller 
0,1 procent jämfört med föregående år. Bland kostna-
derna minskar lokalkostnaderna med 24 miljoner kronor 
eller nästan 7 procent. Övriga driftkostnader minskar 
med 16 miljoner kronor eller nästan 4 procent. Även 
kapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) minskar 
med 24 miljoner kronor eller med hela 34 procent.

Personalkostnaderna däremot ökar med 60 miljoner 
kronor eller nästan 5 procent.

Årets kapitalförändring inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå redovisar ett överskott på 92 miljo-
ner kronor, att jämföra med ett överskott på 21 miljoner 
kronor för föregående år. Av årets överskott återfinns 89 
miljoner kronor inom anslags- och bidragsfinansierad 
utbildning. Här redovisades ett underskott på 12 miljo-
ner kronor föregående år. Uppdragsverksamheten redo-
visar ett överskott på nästan 3 miljoner kronor, att jäm-
föra med ett överskott på 8 miljoner kronor för 
föregående år. 

Överskottet inom utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå beror på att resursinsatserna (såväl ökade 
personalkostnader som ökade driftkostnader) inte har 
utökats som planerat och inte heller i takt med ökade 
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Tabell 22.  Redovisning av intäkter och kostnader för grundläggande högskoleutbildning 2013 (tusen kronor)

Anslags- och  
bidrags finansierad 

grundutbildning Uppdragsutbildning Summa

Anslag 1 978 305 1 978 305

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 46 581 81 620 128 201

Intäkter av bidrag 50 292 50 292

Finansiella intäkter 5 719 5 719

Summa intäkter 2 080 897 81 620 2 162 517

Kostnader för personal –1 220 409 –54 759 –1 275 168

Kostnader för lokaler –312 150 –8 913 –321 063

Övriga driftkostnader –413 331 –14 114 –427 445

Finansiella kostnader –1 043 –10 –1 053

Avskrivningar –45 077 –1 153 –46 230

Summa kostnader –1 992 010 –78 949 –2 070 959

Verksamhetsutfall 88 887 2 671 91 558

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten 8 887 8 887

Medel som erhållits från myndigheter 6 200 6 200

Övriga erhållna medel 13 119 13 119

Lämnade bidrag –28 206 –28 206

Saldo Transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 88 887 2 671 91 558

Institutionen för kulturvård har sin verksamhet förlagd till två orter, Göteborg och Mariestad. Här arbetar studenter i Trädgårdens skola i Mariestad.
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anslag. En planering för en disposition av balanserade 
överskott har gjorts för åren 2014–2017.

Anslagsmedel har använts för samfinansiering av 
bidragsfinansierad verksamhet inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå med ett belopp upp-
gående till nästan 5 miljoner kronor. Detta motsvarar 
 nästan 8 procent av finansieringen av verksamheten. 
Föregående år uppgick samfinansieringen till nästan 
3 miljoner kronor.

Kostnaderna för anslagsfinansierad utbildning har 
under 2013 minskat något (0,1 procent) samtidigt som 
prestationstalen ”helårsstudenter” och ”helårsprestatio-
ner” minskat med 1,7 procent respektive 1,3 procent 
jämfört med föregående år. Kostnaden per helårsstudent 
har ökat med 1,6 procent, jämfört med 2012 och med 
5 procent jämfört med 2011. Kostnaden per helårspres-
tation har ökat med 1,2 procent jämfört med 2012 och 
med knappt 4 procent jämfört med 2011. Kostnadsför-
ändringen gentemot 2012 borde varit större med tanke 
på ökade resurser till utbildningarna inom de humanis-
tiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdena.

Verksamhetens ”output” i form av prestationer har 
minskat samtidigt som kostnaderna har ökat något, det 
vill säga produktivitetsutvecklingen har varit negativ. 
Det beror till del på att fasta kostnader inte direkt mins-
kar i samma takt som utbildningsuppdraget. Å andra 
sidan borde resursförstärkningar av prislappar till 
nämnda utbildningsområden ha inneburit en högre 
kostnad per prestation. Att tilldelade resurser används 
och utökas i större omfattning torde ge en förbättrad 
kvalitet i verksamheten vilket är positivt för studenterna. 
Ytterligare satsningar under kommande år på kvalitets-
höjande åtgärder genom disposition av balanserade över-
skott bör ge en fortsatt ökad kostnad per prestation.

Särskilda återrapporteringskrav: 

Lärar- och förskollärarutbildningen 

Under verksamhetsåret har, efter samråd med skolhu-
vudmännen, antagningstalet till förskollärarprogrammet 
utökats från 125 till 200 helårsstudenter med start vår-
terminen 2013. Antagning görs varje termin. Lärarut-
bildningsnämnden ansvarar genom Regionalt utveck-
lingscentrum för insatser inom Förskolelyftet. Höstter-
minen 2013 startade sex sådana kurser finansierade av 
Skolverket. Under året har beslut fattats om att från 
 vårterminen 2014 starta ett riktat förskollärarprogram 
med fokus på studenter med yrkeserfarenhet som barn-
skötare. Marknadsföringsinsatser görs via webb, sociala 
medier, rekryteringsbroschyr, annonskampanjer och vid 
mässor. Studievägledare vid Vägledningscentrum för 
lärarutbildning informerar om fattade beslut och priori-
teringar i löpande kommunikation, på hemsidan och på 
aktuella mässor. Dessutom har Lärarutbildningsnämn-
den tagit fram en rekryterings- och inspirationsbroschyr 
med information om de olika lärarprogrammen där det 
bland annat finns information om arbetsmarknad för 
respektive program.

Vidareutbildning av obehöriga lärare 

Inför vårterminen ansökte 72 studenter till projektet 
Vidareutbildning av verksamma lärare utan lärarexamen 
och 45 antogs. Motsvarande tal för höstterminen var 119 
sökande och 67 antagna. Antalet helårsstudenter för vår-
terminen 2013 uppgick till 42. Under höstterminen var 
motsvarande tal 45 helårsstudenter. 44 studenter avlade 
examen inom projektet under 2013. Undervisningen 
bedrivs vid de institutioner vid Göteborgs universitet 
som medverkar i den reguljära lärarutbildningen. I sam-
band med antagningen undersöks varje students förkun-
skaper och kompletteringsbehov, och en individuell stu-
dieplan upprättas för varje student för att en lärarexamen 
ska kunna erhållas efter genomförda studier.

Antal helårsstudenter på läkar- respektive  

tandläkarutbildningen

Efter slutlig avräkning för 2013 uppgick antalet 
 helårs tudenter på läkarprogrammet till 1 111, vilket är 
en ökning på 3 procent jämfört med föregående år. På 
tandläkarprogrammet uppgick antal helårsstudenter 
inom det ordinarie uppdraget till 408.

Tabell 23.  Prestationer och kostnader

2013 2012 2011

Helårsstudenter 1 25 135 25 578 26 315

Helårsprestationer 1 21 034 21 316 21 778

Utfärdade examina 6 561 5 744 6 842

Kostnad för anslagsfinansierad 
 utbildning på grundnivå och 
 avancerad nivå, tkr 1 992 010 1 994 993 1 985 863

Kostnad per helårsstudent, kr 79 252 77 996 75 465

Kostnad per helårsprestation, kr 94 704 93 591 91 187

1. Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning
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Programnybörjare, sjuksköterskeutbildningen 

Utbildningsuppdraget för sjuksköterskeutbildning på 
grundnivå har inneburit en tilldelning med 90 nybörjar-
platser under perioden vårterminen 2011 – vårterminen 
2013. Som framgår av tabell 24 har fler studenter beretts 
plats. Ökningen av antalet nybörjarplatser höstterminen 
2013 är relaterad till universitetets uppdrag att öka sjuk-
sköterskeutbildning i enlighet med budget propositionen 
inför budgetåret 2013. I och med denna ökning ökar 
antalet nybörjarplatser med tio per termin från och med 
höstterminen 2013. Då sjuksköterske programmet har 
antagning både vår- och hösttermin innebär det att det 
från och med 2014 blir en utökning med 20 nybörjar-
platser per år. Därutöver utökas röntgensjuksköterske- 
och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Tabell 24.  Programnybörjare

 Programnybörjare Sjuksköterskeutbildning 2013 2012 2011

Antal programnybörjare sjuksköterskeprogrammet 107 103 101

Integrationssatsningar – Kompletterande  

utbildning för jurister

Utbildningens upplägg reviderades inför antagningen 
2013 och juridiska institutionen har gjort förändringar 
efter de erfarenheter som erhållits från årskullen innan. 
Verksamheten har en nära kontakt med studenterna 
under studietiden. Institutionen har dock inte haft till-
räckliga resurser för att kunna ge studenterna tillräckligt 
med riktad undervisning och återkoppling. Universitetet 
har genomfört en studentenkät som skickades ut till de 
tre första kullarna och kommer att genomföra ytterligare 
en enkätundersökning när studierna är klara för årets 
kull. Ett flertal aktiviteter har genomförts under året för 
att bättre kunna möta de behov som finns hos tidigare 
och framtida studenter.

 På grund av bristfälliga språkkunskaper och dålig 
kunskap om det svenska samhället är genomström-
ningen sämre än genomsnittet. För att möta behovet 
krävs större resurser än vad som avsatts hittills. Utbild-
ningen är tvåårig och universitetet antog inga  studenter 
till höstterminen 2011 och ingen tog ut  examen under 
2013.

När studenterna har tagit ut sin examen, kan de söka 
tjänster som domare, advokat, skattejurist, bolagsjurist 
eller kommunjurist.

Integrationssatsningar – Kompletterande  

utbildning för lärare

I samband med antagningen undersöks varje students 
förkunskaper och kompletteringsbehov. En individuell 
studieplan upprättas för att en lärarexamen ska kunna 
erhållas efter genomförda studier. Samtliga studenter 
läser inledningsvis kurser inom det allmänna utbild-
ningsområdet som förberedelse för det svenska skol-
väsendet samt för en högre utbildning på vetenskaplig 
grund. Här innefattas ett examensarbete om 15 högskole-
poäng. Därefter läses olika kurser inom ämnen/ämnes-
områden utifrån studentens behov. Undervisningen 
bedrivs vid de institutioner vid Göteborgs universitet 
som medverkar i den reguljära lärarutbildningen.

Integrationssatsningar – Kompletterande utbildning  

för läkare, tandläkare och sjuksköterskor

Göteborgs universitet har tillsammans med Karolinska 
institutet, Linköpings universitet och Lunds universitet 
fått i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för 
personer med avslutad läkar-, sjuksköterske- eller tand-
läkarutbildning. Syftet med utbildningarna är att läkare, 
sjuksköterskor och tandläkare med examen från länder 
utanför EU, EES-området och Schweiz ska erhålla den 
kunskap som krävs för att få behörighet att arbeta inom 
respektive yrke i Sverige. Studenterna på kompletterings-
utbildningarna kan efter godkänd utbildning ansöka om 
legitimation hos Socialstyrelsen. Sjuksköterskor och 
tandläkare kan direkt efter godkänd utbildning ansöka 
om svensk yrkeslegitimation, medan läkarna kan ansöka 
om behörighet att få söka allmäntjänstgöring. 

Antalet sökande är betydligt större än antalet behöriga 
sökande. Merparten av de sökande som befanns obehö-
riga saknade i stor utsträckning godkänt betyg i svenska. 
Antalet ansökningar till de kompletterande utbildning-
arna har ökat något för alla grupperna jämfört med tidi-
gare år. Framför allt har antalet behöriga sökande till 
kompletterande utbildning för läkare och tandläkare 
ökat. Den främsta anledningen till att sökande inte blir 
antagna är att de har varit borta för länge från sitt yrke 
och därför inte bedöms ha förutsättningar att klara 
utbildningen. Oförmåga att kommunicera på svenska är 
en annan stor anledning. 

De kompletterande utbildningarna för sjuksköterskor 
 fyller sällan sina platser i urvalet, och är öppna för sena 
anmälningar, sena kompletteringar och efteranmälningar 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR



41GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

fram till kursstart. I dialog med Socialstyrelsen finns även 
möjlighet att anta sjuksköterskor som inte har fått bifall på 
sin ansökan om att få delta i Socialstyrelsens komplette-
ringsprogram. Det gäller till exempel iranska direktutbil-
dade barnmorskor eller sjuksköterskor från forna Jugosla-
vien vars utbildningar inte motsvarar den svenska till nivå 
och längd, men där de vid evaluering av innehållet i utbild-
ningarna har bedömts motsvara den svenska utbildningen.

Kompletterande utbildning för läkare  

– erfarenheter av läsåret 2012/2013 

Utbildningen ges som ett program på avancerad nivå och 
omfattar 60 högskolepoäng. Ungefär 10 av 40 utbild-
ningsveckor är verksamhetsförlagda. Alla studenterna 
fullföljde programmet. Vid programmets slut i juni 2013 
var 9 av 16 studenter godkända på alla moment, reste-
rande förväntas bli godkända under läsåret 2013/2014. 
Några studenter har bristande kunskaper i svenska 
 språket, men i de flesta fall fungerar det tillfredställande. 
Studenterna uppmuntras att ta del av den kostnadsfria 
språkhandledningen vid universitetet. Inom programmet 
har antalet muntliga och skriftliga redovisningar ökat, 
för att stimulera träning i det svenska språket, genom-
förts. Erfarenheter från  tidigare studentgrupper har visat 
ett stort behov av träning av basala kliniska färdigheter 
och därför har mer tid avsatts. Det avsätts även mer tid 
till träning i förhållningssätt och patientbemötande i 
mindre grupper, samt för kliniskt resonerande. 

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor  

– erfarenheter av läsåret 2012/2013 

Utbildningen ges som fristående kurs och omfattar 60 
högskolepoäng. Kursen består av en rad olika delkurser 
inom omvårdnadsämnet, inklusive läkemedelsberäkning 
och författningskunskap. Höstterminen består mestadels 
av teoretiska moment, inklusive praktisk träning på 
 Kliniskt träningscentrum. Under vårterminen har stu-
denterna verksamhetsförlagd undervisning, VFU, under 
större delen av terminen på olika sjukvårdskliniker i 
Västra Götalandsregionen. Ungefär 16 av 40 utbild-
ningsveckor är verksamhetsförlagda. Till programmet 
antogs 18 studenter, men endast 16 registrerades. Vid 
vårterminens slut hade 12 studenter genomfört utbild-
ningen helt, de 4 studenter som ej blev godkända kom-
pletterar under innevarande läsår. Att inte alla studenter 
blev godkända vid kursens slut berodde i några fall på 

svårigheter med det svenska språket. Om dåliga studie-
resultat är beroende på bristande kunskaper i svenska 
språket blir detta ofta tydligt under VFU- kurserna som är 
förlagda till vårterminen.

Mycket tid läggs på undervisning om och övningar i 
det svenska patientcentrerade arbetssättet då kunskaper 
i och erfarenhet av bemötande och etik är mycket varie-
rande i studentgruppen. En hel del undervisningstid 
avsätts på Kliniskt träningscentrum innan studenterna 
går ut på verksamhetsförlagd utbildning, vilket har varit 
mycket uppskattat. 

Kunskaperna i svenska språket varierar och i utbild-
ningen ingår en delkurs i sjukvårdssvenska, där studen-
terna får ytterligare träning i svenska. Denna delkurs 
löper som en strimma genom hela utbildningen. Trots 
detta upplever studenterna att de inte alltid hänger med 
vid föreläsningar eller vid ronder, då mycket information 
förmedlas snabbt och på kort tid. De studenter som har 
läst sjukvårdssvenska eller svenska med inriktning mot 
vård har en fördel gentemot andra studenter då de har 
viss kunskap om vanligt förekommande förkortningar 
eller annan försvenskning av medicinska termer, något 
som studenterna uppfattar som svårt under de verksam-
hetsförlagda delkurserna.

Kompletterande utbildning för tandläkare  

– erfarenheter av läsåret 2012/2013 

Utbildningen ges som ett program på avancerad nivå och 
omfattar 60 högskolepoäng. Programmet är uppdelat i 
tre delar: en teoretisk del, en klinikförberedande del och 
en klinisk del. Den senare genomförs till stor del som 
verksamhetsförlagd utbildning och är förlagd till olika 
kliniker inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen. 
Ungefär 10 av de 40 utbildningsveckorna är verksamhets-
förlagd utbildning. Tolv studenter registrerades på pro-
grammet höstterminen 2012 och fanns kvar vid läsårets 
slut. Vid vårterminens slut hade tre studenter icke god-
kända resultat på delar av utbildningen, men förväntas 
bli godkända under innevarande läsår. Det är främst den 
kliniska kursen på 15 högskolepoäng som studenterna 
blir underkända i.

Studenterna på den kompletterande utbildningen har 
varit mycket studiemotiverade och visat ett stort engage-
mang kring utbildningens innehåll och upplägg. De har 
till viss del samläst med studenter på det ordinarie tand-
läkarprogrammet, medan andra utbildningsmoment har 
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skett i den egna gruppen. I några fall har långa pend-
lingsavstånd till tandvårdsklinikerna uppfattats negativt. 
Merparten av studenterna på kompletteringsutbildningen 
har familj och barn, och några av dem har flyttat till 
Göteborg enkom för studierna. Att därtill pendla långa 
sträckor varje dag och kanske behöva ordna en bostad på 
den ort där kliniken är belägen har inneburit en belast-
ning i både tid och pengar. Några av de studenter som 
har flyttat till Göteborg från andra delar av landet för att 
delta i undervisningen har lyckats ordna kliniska place-
ringar på hemorten eller på annan närliggande ort.

Studenternas erfarenhet av självständigt arbete varierar, 
vilket har ställt stora krav på utbildningsanordnaren för 
att möta studenternas olika behov. Kunskaperna i svenska 
språket har också varit varierande, men med undantag 
för någon enskild student har detta inte varit något hin-
der för att tillgodogöra sig undervisningen. Tidigare år 
har en övervägande andel varit kvinnor. Så är fallet även 
i denna grupp där tio av tolv studenter är kvinnor.

Utbildningens upplägg samt de viktigaste  

erfarenheterna av satsningen 

Samarbetet i de nationella arbetsgrupperna samt i den 
fakultetsgemensamma planeringsgruppen upplevs som 
mycket givande. Samarbetet sker kring antagning, kurs- 
och utbildningsplaner, examinationsfrågor samt kring 
kontakter med berörda departement och myndigheter. 
Studentgrupperna är mycket heterogena både vad gäller 
studie- och yrkeserfarenhet. Några har erfarenhet av att 
ha arbetat inom respektive profession i sina hemländer, 
medan andra kom till Sverige direkt efter att ha exami-
nerats i annat land. Gemensamt för alla är att det är 
några år sedan de var i arbete inom sitt yrke, då det tar 

tid att läsa svenska och uppnå betyg motsvarande svensk 
gymnasienivå (Svenska 3/Svenska B). 

Skälet till begränsningen i antalet utbildningsplatser 
är och har varit brist på kliniska placeringar för den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. För dessa 
studentgrupper är verksamhetsförlagd undervisning en 
mycket viktig del av utbildningen för att få en förståelse 
för hur den svenska sjuk- och tandvården är organiserad, 
och för att ge förutsättningar att uppnå utbildnings-
målen. De variationer som kan utläsas i hur medlen har 
använts inom de olika kompletteringsutbildningarna 
kan härledas till olika upplägg inom utbildningarna, till 
exempel hur stor del av undervisningen som köps in res-
pektive återfinns inom institutionen, olika VFU-avtal 
samt skillnader i institutionernas overheadkostnader.

Antal studenter som har avbrutit studierna  

och anledningen till detta 

Socialstyrelsens medicinska och odontologiska kun-
skapsprov pågår parallellt med kompletteringsutbild-
ningarna, och leder fram till allmäntjänstgöring för 
läkarna respektive svensk yrkeslegitimation för tandlä-
karna och sjuksköterskorna. Det finns således två vägar 
till legitimation för denna målgrupp. De studenter som 
deltar och blir godkända i de medicinska eller odontolo-
giska kunskapsproven under utbildningens gång stannar 
vanligtvis kvar i utbildningen i väntan på en allmän-
tjänst eller erbjudande om arbete. Under tidigare läsår 
har ett antal av studenterna på kompletteringsutbild-
ningarna för läkare deltagit i Socialstyrelsens kunskaps-
prov. Under läsåret 2012/2013 deltog ingen av studen-
terna på kompletterande utbildning för läkare eller 
tandläkare i Socialstyrelsens kunskapsprov. Studenterna 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

Tabell 25.  Kompletterande utbildningar för jurister, lärare, läkare, sjuksköterskor och tandläkare med utländsk examen

Integrationssatsningar Jurister Lärare Läkare Sjuksköterskor Tandläkare

Antal sökande (behöriga) 46 65 95 (73) 40 (25) 66 (46)

Antal antagna 10 26 16 21 12

Antal hst vt 2013 1,75 11,08 8,40 8,40 6,30

Antal hst ht 2013 13,00 10,25 7,20 8,50 5,40

Uppskattning av de totala kostnaderna för satsningen (tkr) 935 2 133 3 714 2 294  3 650

– varav nedlagda kostnader för planering (tkr) 290 40  1 159 441 904

– varav nedlagda kostnader för antagning (tkr) 125 405  238 119 119

– varav nedlagda kostnader för validering (tkr) 55
Ingår i antag-

ningskostnader
 Ingår i antag-

ningskostnader
 Ingår i antag-

ningskostnader
 Ingår i antag-

ningskostnader

– varav nedlagda kostnader för undervisning (tkr) 465 1 598  1 550 1 359 1 890

– varav nedlagda kostnader för verksamhetsförlagd utbildning (tkr) 0 90  767 376 737
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på kompletterande utbildning vare sig för sjuksköterskor 
deltar i mycket liten utsträckning i Socialstyrelsens kun-
skapsprov, varför studieavbrott av denna anledning är 
mindre vanligt förekommande.

Arbete med uppföljning och resultat av denna satsning 

Utbildningarna utvärderas kontinuerligt och tidigare 
studenter följs upp för att se hur det går för dem och om 
de får relevant arbete. I stort sett alla studenter som gått 
igenom utbildningen med godkänt resultat har fått 
arbete inom sitt yrke. Många läkare vikarierar som 
underläkare under en period innan de får allmäntjänst. 
De återfinns främst inom psykiatrin och primärvården 
där rekryteringsbehoven är störst. De tandläkare som 
gått utbildningen är alla i arbete, medan sjuksköter-
skorna för närvarande har haft något svårare att finna 
arbete och många arbetar som timvikarier. De återfinns 
främst inom äldreomsorgen och hemsjukvården. Ett 
antal sjuksköterskor har efter utbildningen fortsatt stu-
dera till specialistsjuksköterskor, vilket många av dem 
tidigare var i sina respektive hemländer. Ett antal stu-
denter får erbjudande om arbete redan under utbildning-
ens gång via den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Inom den kompletterande utbildningen för läkare deltar 
tidigare studenter i undervisning kring bland annat trä-
ning i att göra bedömning av medicinsk status, allmän-
medicinsk konsultation och bemötande. Karolinska 
Institutet är samordnande lärosäte och har ett särskilt 
uppdrag att utvärdera utbildningsinsatserna, och repre-
sentanterna i den nationella planeringsgruppen för kom-
pletteringsutbildningarna arbetar gemensamt med detta. 

Matematik inom högre utbildning 

Regeringen har sedan 2006 anslagit särskilda medel för en 
satsning som syftar till att underlätta övergången mellan 
gymnasieskolan och högskolans inledande kurser i mate-
matik. Uppdraget har getts till Göteborgs universitet.

Under 2013 har Nationellt centrum för matematik-
utbildning, NCM, vid Göteborgs universitet ansvarat för 
uppdraget som består i att anordna nationella möten 
mellan lärare på gymnasiet och på högskolan, tillhanda-
hålla en webbaserad kurs och stimulera till lokal samver-
kan. Under 2013 har två nationella möten genomförts 
där matematiklärare från högskolan och gymnasieskolan 
träffats för att ta del av forskning på det matematikdi-
daktiska området och för att diskutera angelägna pro-

blem som rör övergången mellan skolformerna. Våren 
2013 genomfördes mötet i Göteborg med temat Nybör-
jarstudenters förkunskaper i matematik och hösten 2013 
genomfördes mötet i Stockholm med temat Vad har 
nordiska forskare att säga om stadieövergången i sina 
länder? Båda mötena hade cirka sextio deltagare, vilket 
är något färre än tidigare år. I och med detta har sam-
manlagt sexton liknande möten arrangerats. En utförlig 
dokumentation från mötena inklusive länkar till littera-
tur och fördjupningsmaterial finns på projektets webb-
plats, www.mattebron.se. Många deltagare i de arrange-
rade mötena har uttryckt sig positivt kring program och 
möjligheten för gymnasielärare och högskolelärare att 
diskutera matematikundervisning och lära av varandra. 

Förutom att anordna dessa möten har projektet fort-
satt att underhålla webbplatsen, övervaka tillgången på 
sommarkurser i matematik samt stimulera lokala sam-
verkansprojekt mellan gymnasieskolor och högskolor. 
Även under 2013 har alltså blivande universitets- och 
högskolestudenter i matematik haft möjlighet att repe-
tera gymnasiematematiken via två webbaserade kurser. 
Kursen Matematiska vetenskapers Sommarmatte arrang-
erades av Chalmers och Göteborgs universitet. Sommar-
matte gavs av en grupp universitet och högskolor med 
Kungliga tekniska högskolan i spetsen. Det är fortsatt 
mycket svårt att utvärdera effekterna av studenters delta-
gande i dessa sommarkurser på grund av att de är 
spridda på så många olika högskolor och att det är gan-
ska vanligt att studenterna endast slutför delar av kursen. 
Intresset från både studenternas och högskolornas sida 
fortsätter dock att vara högt, vilket kan ses som en indi-
kation på att sommarkurserna har ett stort värde. Under 
året har projektet också aktivt uppmuntrat till lokala 
samarbetsprojekt mellan gymnasieskolor och högskolor, 
med fokus på matematikämnet och utmaningarna vid 
övergången mellan skolformerna. Efter en utlysning har 
tre inkomna förslag fått ett stimulansbidrag för att 
anordna lokala möten.

Tabell 26.   Intäkter och kostnader 2011–2013  
NCM (tusen kronor)

2013 2012 2011

Summa intäkter 26 511 22 779 32 648

varav anslag 6 229 4 395 3 714

Verksamhetskostnader –25 762 –28 113 –35 368
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SAMVERKAN SOM UTVECKLAR

Högskolan för scen och musik är ensam i Sverige om att ha utbildningar inom musik, musikal, opera och teater. Studenter och lärare ger mer än 200 konserter  
och föreställningar per år som är öppna för allmänheten. Närmare 700 studenter och 200 lärare och forskare är verksamma i huset Artisten i centrala Göteborg. 
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Göteborgs universitet kännetecknas 
år 2020 av ett ansvarsfullt och enga-
gerat samverkansarbete. Det skapar 
goda cirklar som ger kunskap till 
omvärlden, nyttiggör forskningen 
och stimulerar ett inflöde av nya 
idéer och kunskap. Det ger univer-
sitetet en stark attraktionskraft som 
samarbetspartner.

Grunden för detta arbete ligger i kompletta akademiska 
miljöer som innebär att det skapas en helhet mellan 
utbildning, forskning och samverkan som stimulerar 
samhällsnyttan. Inte minst studenterna är en viktig del 
av universitetets samverkansarbete. Genom att de vistas i 
kompletta akademiska miljöer blir de bärare av kunskap 
ut till samhället och tillbaka till akademin.

Samverkan med det omgivande samhället

Universitetet har ett väl utvecklat samarbete med Chal-
mers och med Västra Götalandsregionen. Ett samarbete 
som ur både nationell och regional synvinkel ger positiva 
effekter på resurseffektivitet och nytta ur ett medborgar-
perspektiv.

Samarbetet med Chalmers har stadigt fördjupats 
under de senaste åren. Lärosätena samarbetar inom 

många områden, exempelvis miljö, IT, Life Science, 
ämneslärarutbildning och forskningsinfrastruktur, och 
har gemensamma institutioner inom matematik och vid 
IT-fakulteten. 

Genom de hälsoutbildningar som ges vid Sahlgrenska 
akademin finns en naturlig och löpande samverkan med 
Västra Götalandsregionen inom det hälsovetenskapliga 
området. Samarbetet regleras i ett regionalt avtal mellan 
Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen 
med namnet Hälso-SAM. Inom avtalet regleras samver-
kan och där fastställs budget för ALF-medel1. Av de 419 
miljoner kronor som tilldelades universitetet för 2013 
avsattes hälften till projektanslag för medicinsk forsk-
ning. ALF-anslaget gör det möjligt för verksamma läkare 
att genomföra forskarutbildning och etablera sig som 
forskare.

Under året invigdes universitetets läkarutbildning 
inom Skaraborgs sjukhus i Skövde. I första hand är det 
kurser inom kirurgi och medicin som har regionaliserats 
– resultatet av en årslång process att regionalisera läkar-
utbildningen. Detta för att Göteborgs universitet ska 
kunna klara ett utökat utbildningsuppdrag för läkare.

Göteborgs universitet erhöll nästan 72 miljoner kronor 
i TUA-anslag2. Merparten av budgeten (77 procent) 
avser ersättning för klinisk undervisning till universitets-
klinikerna och resterande medel är avsättningar för över-
gripande struktur samt en mindre del för projektmedel. 
I nedanstående tabeller redovisas de kostnader som 
 Västra Götalandsregionen haft för verksamheten inom 
ALF respektive TUA under åren 2011–2013.

Samverkan som utvecklar

 1.  Avtal mellan staten och regionerna om samarbete gällande grundutbildning av läkare, 
medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (avtal från 2003).

2.  Avtal mellan staten och regionen om samarbete gällande grundutbildning av 
 tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (avtal från 2004).

Tabell 27.  ALF-medel 2011–2013 (tusen kronor) 

2013 2012 2011

Lokaler 30 233 29 443 29 063

Löner 177 078 168 776 166 601

Övrigt 212 053 216 466 213 675

Summa 419 364 414 685 409 339

Tabell 28.  TUA-medel 2011–2013 (tusen kronor) 

2013 2012 2011

Lokaler 15 550 15 322 14 638

Löner 36 513 35 110 34 288

Övrigt 19 511 18 847 18 500

Summa 71 574 69 279 67 426
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SAMVERKAN SOM UTVECKLAR

Sahlgrenska akademin samverkar även med Västra 
Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set kring Sahlgrenskas forskningsstiftelse för fundrai-
sing. Tillsammans med sjukhuset har också nätverket 
”Niclas Sahlgrens vänner” återupprättats. Nätverket är en 
arena för samtal om innovation, forskning och interna-
tionalisering för både näringsliv och samhälle. 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap har fort-
satt sitt samarbete inom företagshälsovård med Previa 
AB. Detta samarbete har utvecklats betydligt genom 
samverkan med Norges idrottshögskola och Chalmers 
samt idrottsrörelsen i Västsverige.

Institutionen för data- och informationsteknik ökade 
kraftigt sitt deltagande i Software Center – en gemen-
sam satsning på mjukvaruforskning som universitetet, 
Chalmers, Ericsson, Saab Group, Volvo Group och 
Volvo Cars står bakom.

I december publicerades den webbaserade portalen 
Korsvägen, som synliggör universitetets utbud av fort-
bildningsinsatser med relevans för läraryrket och under-
lättar skolverksamhetens kontakter med universitetet.

Under året har Handelshögskolan vid Göteborgs uni-
versitet, som enda svenska lärosäte, blivit inbjuden att 
vara en av de grundande medlemmarna i ett nytt nät-
verk för samarbete mellan europeiska och kinesiska 
 handelshögskolor, Alliance of Chinese and European 
 Business Schools.

Universitet stod hösten 2013 värd för kvalitetskonfe-
rensen The European Quality Assurance Forum, EQAF. 
Under tre dagar samlades 450 deltagare från dryga 
fyrtio talet länder för att diskutera och utbyta erfaren-
heter kring kvalitetssäkring inom högre utbildning. 

Hantering av kunskapstillgångar, nyttiggörande, 

 innovationsstöd och entreprenörskap

I och med regeringens satsning på innovationskontor, 
har den innovationsstödjande verksamheten vidarut-
vecklats genom Forsknings- och innovationskontoret. 
Här integreras forskningsrådgivning och affärsjuridik 
med stöd för innovation och nyttiggörande. Under året 
har ytterligare affärsjurister och innovationsrådgivare 
anställts för att stärka verksamheten. 

Institutet för innovation och samhällsförändring är en 
centrumbildning inom området innovation och entre-
prenörskap. Uppdraget är att driva och stimulera akade-
miskt nyttiggörande på vetenskaplig grund. Institutet 
arbetar tillsammans med Forsknings- och innovations-

kontoret samt universitetets holdingbolag för att 
utveckla den innovationsstödjande verksamheten och 
stärka arbetet med nyttiggörande och strategisk sam-
verkan.

Under året har flera utvecklingsprojekt bedrivits. Det 
största är Knowledge Management Platform med stöd från 
VINNOVA. Projektet har utvecklat en plattform för att 
universitetet ska kunna ta ansvar för nyttiggörande. 
Plattformen innehåller en struktur för styrning och led-
ning, utveckling av stödstrukturer, ett utbildningspaket 
för många olika personalkategorier samt en kommunika-
tionsplattform. Särskilda medel har avsatts för stöd till 
utbildningspaketet, med start under 2014. Från institu-
tet drivs också utvecklingsprojektet Innovationsinforma-
tion i samarbete med Patent- och registreringsverket. 
Inom projektet utvecklas former för att använda bland 
annat patentinformation som kunskapsunderlag för 
 akademiska miljöers nyttiggörande.

Tillsammans med GU Holding och Institutet för inn-
ovation och samhällsförändring implementerar Forsk-
nings- och innovationskontoret en modell som stöd för 
hantering av kunskapstillgångar. Målet är att åstad-
komma ett mer strukturerat arbete med nyttiggörande 
av forskningsresultat, och att på ett övergripande plan 
säkerställa universitetets ansvar när det gäller strategiskt 
beslutsfattande. Det gör att de kompletta akademiska 
miljöerna har bättre förutsättningar att hantera sina 
kunskapstillgångar.

Stödverksamhet till idéer från studenter bedrivs via 
Drivhuset och Venture Cup som universitetet har ett 
långtgående samarbete med. Under 2013 hanterade 
Drivhuset 354 idéer och hade sammanlagt 751 vägled-
ningsmöten med klienter. 218 företag startades under 
året. Dessutom hölls tre poänggivande kurser på univer-
sitetet och 28 evenemang som lockade omkring 1 000 
deltagare. Venture Cup är en tävling för entreprenörer 
som vill utveckla affärsidéer och starta företag. Under 
året var 101 av deltagarna i Venture Cup Väst studenter 
vid Göteborgs universitet, och sammanlagt inkom 
75 unika bidrag från universitetets studenter.

Koordinera och utveckla innovationsstöd  

tillsammans med externa aktörer 

Forsknings- och innovationskontoret samarbetar med 
de innovationsstödjande verksamheterna vid högsko-
lorna i Borås, Halmstad, Jönköping, Skövde, Högskolan 
Väst, SLU Skara och Chalmers i det partnerskap som 
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samordnas genom Innovationskontor Väst. Detta sam-
arbete går främst ut på fortbildning och att gemensamt 
utveckla och testa verktyg för innovationsstöd. Andra 
nära samarbeten utvecklas med inkubatorer och forsk-
ningsparker i närregionen såsom Lindholmen Science 
Park, Sahlgrenska Science Park samt inkubatorerna i 
Borås och Trollhättan.

GU Holding AB

Bolaget bedriver kommersialisering av forskningsresultat 
och spetskompetens vid Göteborgs universitet sedan 
1995. Affärsidén är att starta, utveckla och finansiera 
affärsprojekt och företag, vilka stöds aktivt för god lön-
samhet och tillväxt. GU Holding driver inkubatorverk-
samhet där affärsutveckling av över 30 bolag och projekt 
skett under året. Utöver det är GU Holding delägare i 
ytterligare femtontal bolag och projekt. Verksamheten 
motiveras utifrån både affärsmässiga och näringspolitiska 
grunder, och syftet är att bidra till utveckling och tillväxt 
av såväl universitetet och dess anställda, som regionen.

GU Holdings verksamhet erhåller årligen drygt 10 mil-
joner kronor av offentliga medel, portföljbolagen får sam-
manlagt ungefär 10 miljoner kronor i olika bidrag och lån 
från svenska och europeiska myndigheter. Per år skapar 
GU Holding och bolagen skatteintänkter om cirka 100 
miljoner kronor i form av löneskatt, vinstskatt och moms.

GU Holding erhöll under 2013 ett kapitaltillskott om 
totalt 2,4 miljoner kronor från staten för att finansiera 
uppbyggnaden av så kallade idébanker och införandet av 
en process för att hantera kommersiella projekt baserade 
på forskningsresultat. Syftet med dessa medel är att öka 
antalet idéer baserade på forskningsresultat som kan 
kommersialiseras, där idégivande forskare inte själva är 
aktiva och drivande. Av de tilldelade idébanksmedlen 
har under året 684 000 kronor satsats på byggande 
av struktur- och investeringsprocesser. Resterande 
1 716 000 kronor har investerats i att köpa del av idéer 
och att driva idéutvecklingen. GU Holding investerade 
under året i sju idéer, vars idégivare är forskare vid uni-
versitetet. Totalt under 2012 och 2013 har GU Holding 
erhållit 6 400 000 kronor varav 4 065 000 kronor 
används till investeringar i 17 idéer som drivs utanför 
universitetet i projektform eller i aktiebolag. 

På universitetets uppdrag driver GU Holding tillsam-
mans med Forsknings- och innovationskontoret ett veri-
fieringsprogram, Verifiering för tillväxt, finansierat av 
VINNOVA. Under 2013 har 33 projekt fått stöd och 

finansiering för tidig kommersiell verifiering av affärs-
nytta och potential. GU Holding arbetar också sedan ett 
par år tillbaka med att öka sin internationella närvaro 
och bredda det internationella kontaktnätet med investe-
rare, industri och akademi. 

GU Holding har idag ägarinnehav i 39 bolag och i 
10 affärsprojekt, totalt 49 engagemang. 

Tabell 29.  Data om verksamheten 2011–2013

2013 2012 2011

Nya investeringar 8 7 6

Följdinvesteringar 14 13 9

Avyttringar 7 4 5

Innehav, aktiebolag 39 33 29

Innehav, affärsprojekt 10 14 9

Koncernens ekonomiska resultat, mnkr –5,5 –4,3 1,5

Koncernens balansomslutning, mnkr 31,9 40,7 33,2

Koncernens eget kapital, mnkr 6,8 9,8 10,1

Omsättningen i moderbolaget uppgick under året till 
25,2 miljoner kronor (22,1 miljoner kronor föregående 
år). Omsättningen i koncernen uppgår till 49,1 miljoner 
kronor. Moderbolaget redovisar ett negativt resultat efter 
skatt om 2,8 miljoner kronor. Koncernen redovisar ett 
negativt resultat efter skatt om 5,5 miljoner kronor. 

Andra nyckeltal 

Inflöde under året av affärsidéer. 
(Anges i antal) 56

Under året sökta respektive beviljade 
patent. (Anges i antal)

25 ansökta 
och 5 beviljade

Spetsutbildningar inom entreprenörskap  

och innovation 

Regeringen beslutade 2009 att tillföra Göteborgs univer-
sitet och Chalmers medel för att fortsätta skapa interna-
tionella spetsutbildningar inom innovation och entrepre-
nörskap, för att på så sätt öka bredd, djup och 
internationell förmåga inom området. Sedan 2012 är 
arbetet uppdelat i två samarbetande projekt, ett inom 
Göteborgs universitet och ett på Chalmers. Utbildning-
arna inom Göteborgs universitet bedrivs idag av två 
separata utbildningsenheter: Avdelningen Innovation 
och entreprenörskap vid Sahlgrenska Akademin samt 
Institutet för Innovation och Entreprenörskap vid Han-
delshögskolan. Den tredje enheten finns vid Chalmers.

Vid universitetets enheter ges två mastersprogram 
samt en rad kurser, öppna för studenter från olika 
ämnesområden. Entrepreneurship in Life Science med 
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spåret Intellectual Capital Management drivs delvis 
 integrerat med Sahlgenska Akademien och Chalmers. 
Knowledge-based Entrepreneurship drivs av Handels-
högskolan. Antalet helårsstudenter inom programmen 
har varit 44.

Studenter vid entreprenörsutbildningar 2013

Sahlgrenska 
akademin

Handels-
högskolan Totalt

helårsstudenter 26 18 44

Det särskilda anslaget till universitetet för kvalitetsut-
veckling av entreprenörskapsskolorna har varit 3,7 miljo-
ner kronor. Medlen har fördelats lika mellan universite-
tets två utbildningsenheter. Medel har särskilt avsatts till 
samarbetet med Chalmers.

Tabell 30.   Spetsutbildningar innovation och  
entreprenörskap

Sahlgrenska 
akademien

Handels-
högskolan Totalt

Ingående saldo –480 687 207

Kvalitetsförstärkning 1 982 1 681 3 663

Personalkostnader –695 –1 225 –1 920

Driftskostnader –147 –61 –208

Lokaler –30 –203 –233

Medfinansiering EU –1 121 0 –1 121

Adm o infrastruktur –138 –1 036 –1 174

Kvalitetsutveckling har bedrivits inom utbildningarna 
exempelvis genom att kursplaner och kvalitetskrav har 
kunnat höjas och nya praktikfall har etablerats och nya 
moment har utvecklats (exempelvis Personal and Professi-
onal Development och Methods for Practical Entrepreneur-
ship). Samarbete med GU Holding har etablerats för 
praktik- och handledarinsatser. Fasta kopplingar har eta-
blerats till viktiga programutbildningar (läkare, dietist 
med flera) en fungerande simulationsmiljö har byggts upp. 

Kvalitetshöjande insatser har genomförts för samver-
kan mellan utbildningarna i syfte att skapa en gemen-
sam bas och ett erbjudande för hela universitetet och 
doktorandkurser har genomförts. Sahlgrenska akade-
mins program har utvecklat samar betet med Chalmers 
inom Life Science-området. 

Internationella insatser har gjorts. Sahlgrenskas pro-
gram samarbetar med norska och finska universitet samt 
deltar i EU-projekt kring resultathantering inom Life 
 Science. Vid Handelshögskolan har ett  Visiting professors-
program etablerats.

Stärkt kunskapsutbyte för högre utbildningskvalitet

Arbetsmarknadsrelaterade inslag

Genom att öka kontaktytorna med omvärlden höjs 
 kvaliteten i utbildningen, kunskapsutbytet mellan 
 parterna stärks och studenterna får arbetslivskontakter. 
Detta är en utveckling som fortsatt under året. 

I universitetets egen programutvärdering BLUE11 
anger samtliga professionsutbildningar och många 
övriga yrkesrelaterade program att de har praktik eller 
annan verksamhetsförlagd utbildning. Såväl den huma-
nistiska som den samhällvetenskapliga fakulteten har 
fristående praktikkurser (30 högskolepoäng) sökbara för 
studenter från fristående kurser. Det ökande antalet 
externa  examensarbeten och uppsatser ger förbättrad 
koppling mellan utbildningarna och yrkeslivet. Vägen 
från yrkesrelaterad examen till första utbildningsrele-
vanta anställning, eller annan sysselsättning är idag min-
dre än två år. 

Huvuddelen av stödet för yrkeslivskontakter bedrivs 
på fakultets- och institutionsnivå. Ett exempel är Han-
delshögskolan som med sitt Career Service arbetar med 
att stärka studenters varaktiga anställningsbarhet med 
en mängd aktiviteter. Ett annat exempel är föreningen 
Miljöbron som förmedlar mer än 100 studentuppdrag 
(examensarbeten, praktikperioder och frivilliga uppdrag) 
i företag, kommuner och organisationer för studenter 
från olika miljöutbildningar.

På de flesta programmen vid Sahlgrenska akademin 
finns nu möjligheten att göra examensarbete med inrikt-
ning mot entreprenörskap med stöd av den kompetens som 
finns inom enheten för innovation och entreprenörskap.

Alumnverksamheten

Antalet alumner som anmält sig i alumnnätverket 2013 
är cirka 1 100 fler än förra året och uppgår till totalt 
cirka 15 500. Under året deltog för första gången Göte-
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borgs universitet i Nationella alumnveckan genom att 
bjuda in alumner till intervju med gästprofessor Robert 
Aschberg utförd av journalisten – tillika alumnen – 
Lennart Persson. 

Under året har alumnerna bland annat blivit inbjudna 
till alumnträffar, mötesplatser för näringsliv och offent-
lig verksamhet, föreläsningar, examenshögtider och fått 
e-nyhetsbrev. Alumnerna har även bidragit med sina 
erfarenheter från yrkeslivet bland annat som inspira-
tionsföreläsare för studenter och deltagare på arbets-
marknadsdagar.

Bland andra har institutionen för socialt arbete arrang-
erat konferenser med alumnnätverket som vänder sig till 
yrkesverksamma, studenter, lärare och forskare.

I november arrangerade Göteborgs universitet en alumn-
träff i Shanghai med 20-talet kinesiska alumner i samband 
med studentmässor i Kina. Under samma resa deltog 
alumner från Göteborgs universitet på ytterligare alumn-
träffar i Shanghai och Peking i samverkan med Svenska 
institutet och Sweden Alumni Network in China.

Institutionen för pedagogik, kommunikation och 
lärande har ökat alumners medverkan i utbildningen.

Adjungerade lärare

Av lång tradition förekommer adjungerade lärare 
 frekvent hos framför allt Sahlgrenska akademin och 
Handelshögskolan. Under 2013 har förskollärarpro-
grammet vid institutionen för pedagogik, kommunika-
tion och lärare, fått ett utökat utbildningsuppdrag. För 
att möta efterfrågan har antalet medarbetare inom 
 gruppen adjungerade universitetsadjunkter utökats. 
De arbetar med verksamhetsförlagd utbildning.

Meriterande samverkansarbete

Göteborgs universitets samverkanspris 2013 tilldelades 
projektet Framtidskuster vid Centrum för turism, 
 Handelshögskolan. Prissumman är på 200 000 kronor. 

Den humanistiska fakultetens ledning har uppmuntrat 
prefekterna att tydliggöra samverkan som en arbetsuppgift 
i varje lärare/forskares tjänstgöringsplan, och Förvalt-
ningshögskolan har delat ut pris för bästa nyttiggörandet 
av forskning i offentlig förvaltning. Vid Förvaltnings-

högskolan diskuterar prefekten samverkansaktiviteter 
som en stående punkt vid utvecklingssamtal. Institutio-
nen för journalistik, medier och kommunikation har 
påbörjat arbetet med att skapa rutiner för hur samver-
kansarbetet ska dokumenteras till exempel vid löneför-
handlingar.

Ökad forskningsdialog

Populärvetenskaplig forskningskommunikation  

och folkbildning

Universitetet förekom flitigt i svenska medier även under 
2013 och en stor del av nyheterna kom från de runt 400 
pressmeddelanden som skickades ut. Nyheter om forsk-
ning och utbildning dominerade stort och ett antal 
debattartiklar av forskare och ledning publicerades i 
stora dagstidningar. Statsvetarna har sedan länge en 
 särställning i nationella medier. Många av forskarna är 
mycket aktiva på sociala medier genom egna bloggar 
och Twitter. 

Välbesökta seminarier på aktuella teman inledde året; 
ett om nätmobbning, samt ett med tema internationella 
kvinnodagen. I november höll den humanistiska fakul-
teten en öppen hearing om fundamentalism.

Under året genomfördes ett 30-tal akademiska kvarts-
föreläsningar och föreläsningsserien flyttade in i Stads-
bibliotekets lokaler. Omkring hälften av föreläsningarna 
filmades för UR:s räkning och finns på bland annat 
Youtube.

På årets Vetenskapsfestival medverkade över hundra 
forskare från universitetet och på Forskartorget på Bok 
& Biblioteksmässan engagerades ett tjugotal forskare 
från universitetet. I samarbete med Chalmers erbjöds 
alla Göteborgs gymnasier att få låna en forskare under 
en dag på ForskarFredag, och lärosätena arrangerade för 
andra året en gemensam Forskar Grand Prix. 

Den samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner är 
aktiva i publika seminarier och workshopar som MR-
dagarna, Mistra Urban Futures, Brännpunkt Europa 
och Global Week. I samarbete med Folkuniversitetet 
arrangeras lunchseminiarer för allmänheten och i 
 samarbete med den humanistiska fakulteten anordnas 
terminsvisa hearings. 
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Under 2013 arrangerade Högskolan för scen och musik 
över 260 offentliga evenemang och masterutbildningen i 
orkester påbörjade en turnéverksamhet under sitt nya 
namn University of Gothenburg Symphony Orchestra. 

I samband med publiceringen av första delen av 
IPCC:s, Intergovernmental Panel on Climate Change, 
rapport i september organiserades flera offentliga semi-
narier och informationsinsatser.

Open access och öppen webbplats

En ny webbaserad personalkatalog för hela universitetet 
lanserades. Katalogen innehåller kontaktuppgifter samt 
publikationer som automatiskt länkas in från universite-
tets personaladministrativa system samt från universite-
tets publikationsdatabas. 

Gränsöverskridande mötesplatser, arenor och kluster

På Jonsereds herrgård har Göteborgs universitet arrange-
rat ett 40-tal seminarier, samtal, föredrag och konserter 
under året. I samband med Jonseredsstiftelsens dag hölls 
seminariet Är världsfred möjligt? där även Nobelstiftelsen 
från Oslo deltog. I anslutning till Jonsereds herrgård har 
stiftelsen i Villa Martinson skapat lägenheter för forskares 
och författares arbete. 

Under Almedalsveckan genomförde universitetet till-
sammans med Chalmers, Västsvenska Handelskamma-
ren, Västra Götalandsregionen och Business Region 
Göteborg, för andra gången en Västsvensk arena. Arenan 
ger möjlighet att agera tillsammans och gemensamt 
belysa nationella utmaningar och regionala lösningar.

Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, 
 Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handels-
kammaren samarbetar via fem kluster som gemensamt 
identifierats i regionen: Stadsplanering för framtiden, 
Marin miljö och marin sektor, Transportlösningar,  
Grön kemi och biobaserade produkter samt Life Science. 
Samarbetet inom regionen ses som en styrka som ligger 
till grund för att Västsverige ska kunna anta utmaning-
arna och verka för ett framtida välstånd.

Universitetet samverkar kontinuerligt med Univer-
seum, Nordens största science center. I juni deltog uni-
versitetet i Ecsite, en stor konferens som Universeum var 

värd för. Ecsite är ett europeiskt nätverk för science cen-
ters och museer, och konferensen samlade mer än 1 000 
deltagare. 

Särskilda återrapporteringskrav

Satsningen på innovationskontor

Forsknings- och innovationskontorets målsättning är att 
med ett professionellt, effektivt och kvalitativt verksam-
hetsstöd bidra till:
• att stärka och kvalitetssäkra nyttiggörandet av 

 forskning
• att öka universitetets externa forskningsmedel
• att säkra avtalshantering, särskilt avseende forsknings-

samarbeten med externa parter

Det nya Innovationskontoret har integrerats i Forsk-
nings- och innovationskontoret under året. Verksamhet 
har byggts upp och innovationsrådgivare har anställts.

För att ge bättre förutsättningar för nyttiggörande av 
forskning hanterar Forsknings- och innovationskontoret 
såväl den oberoende innovationsrådgivningen till 
enskilda forskare, som genomlysning av kunskapstill-
gångar i akademiska miljöer. Därför blir kontoret den 
naturliga och professionella ingången för både universi-
tetets anställda och externa parter. Under 2013 har ett 
femtiotal idéer lämnats in för rådgivning från forskare 
och studenter, varav fyra från studenter. Åtta idéer har 
vidarebefordrats till GU Holding eller till andra aktörer 
i innovationssystemet.

Prestationer 

Enligt anvisningar till förordning om årsredovisning och 
budgetunderlag ska statliga verksamheter redovisa hur 
verksamhetens prestationer utvecklats med avseende på 
volym och kostnader för de uppgifter som framgår av 
myndighetens instruktion. Samverkan ingår som en 
naturlig del i de forskningsaktiviteter och utveckling-
sarbete samt inom utbildningsverksamheten som redovi-
sats tidigare. Att redovisa prestationer inom samverkans-
området med sammankopplade kostnader låter sig inte 
göras inom flertalet viktiga samverkansområden.
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Dansundervisning vid högskolan för scen och musik.
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Göteborgs universitet ska år 2020 
ha ökat sin attraktivitet som arbets-
plats genom en ändamålsenlig 
 organisation, ett aktivt ledarskap 
och stärkt delaktighet för medar-
betare och studenter på alla nivåer.

Attraktionskraften hos Göteborgs universitet som 
arbetsplats är avgörande för verksamhetens kvalitet. En 
stimulerande arbets- och studiemiljö bidrar till att uni-
versitetet kan rekrytera och behålla kvalificerade medar-
betare och studenter. Vidare är arbetsmiljön beroende av 
ett aktivt ledarskap samt kvalificerade och engagerade 
medarbetare som får möjlighet att utvecklas. En jämn 
könsfördelning och lika villkor ska vara en självklarhet i 
alla delar av organisationen.

Arbetsmiljöarbete

Göteborgs universitet bedriver ett systematiskt arbete 
med att förbättra arbets- och studiemiljön för anställda 
och studenter. Genom att med jämna intervaller, under-
söka arbetsmiljön, genomföra åtgärder samt följa upp 
dessa ska ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggas och 
en god arbetsmiljö uppnås. 

För att identifiera och klarlägga förändringspotentia-
len inom arbetsmiljöarbetets rutiner och delområden 
genomfördes under maj 2013 en GAP-analys mot kraven 
i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 inklusive 
stickprov av tillämpning av det lokala arbetsmiljöarbetet 
vid två institutioner.

Resultatet av denna GAP-analys visade att universite-
tet behöver förbättra och utveckla ambitionen inom 
bland annat 
•  Delaktighet i arbetet
•  Rutiner, instruktioner och handlingsplaner samt 

 övervakning av arbetsmiljön, uppgiftsfördelning 

•  Resursbehov
•  Kunskapsnivån
•  Arbetet med riskanalyser

Som ett led i åtgärderna med anledning av GAP-analy-
sen påbörjades i december 2013 ett arbete tillsammans 
med företagshälsovården för att höja kompetensnivån 
bland chefer på olika nivåer i organisationen. Arbetet 
beräknas vara klart i början av 2015.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs på personalmöten och 
arbetsplatsträffar samt vid arbetsmiljöronder, i lednings-
grupper, lokala arbetsmiljökommittéer och institutions-
råd. Vid en del institutioner finns dessutom en 
arbetsmiljögrupp där prefekt, administrativ chef, arbets- 
och  studentarbetsmiljöombud, ingår och som träffas några 
gånger per år. I denna grupp diskuteras aktuella arbets-
miljöfrågor och i vissa fall även likabehandlingsfrågor. 

Samtliga institutioner har arbetsmiljön som en stående 
punkt på personalmöten och arbetsplatsträffar. Institu-
tionsråden informeras kontinuerligt om pågående arbets-
miljöarbete, genomförda riskanalyser, uppföljning av 
handlingsplaner etcetera. I de kliniska miljöerna vid 
Sahlgrenska akademin sker arbetsmiljöarbetet i nära 
samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset.  

Fysiska arbetsmiljöronder har genomförts vid universi-
tetets institutioner och enheter under året. På en del 
institutioner har ronden kompletterats med en psykoso-
cial enkät. Det finns flera institutioner och enheter som 
har delegerat hela eller delar av arbetsmiljöuppgifterna 
från prefekt till enhets-/avdelningschefer eller adminis-
trativ chef och på de flesta enheterna har en skriftlig 
uppgiftsfördelning tagits fram.  

De institutioner och andra enheter som genomfört 
verksamhetsförändringar under 2013 har gjort riskbe-
dömningar. På Sahlgrenska akademin har särskilda risk-
bedömningar gjorts vid förändring av arbetsmoment och 
nya projekt i laborativ miljö. Riskbedömningar har 
också genomförts vid lokalförändringar på grund av 
bland annat ombyggnation och lokalbrist.

Arbetsmiljö som inspirerar
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Handlingsplanerna för det systematiska arbetsmiljöar-
betet och riskanalyserna följs upp i ledningsgrupper, på 
institutionsråd, i arbetsmiljögrupper, lokala arbetsmiljö-
kommittéerna och centrala arbetsmiljökommittén i sam-
band med årsredovisningen.

Handlingsplan för konflikthantering 

Från juni 2013 finns en handlingsplan för konflikthante-
ring vid Göteborgs universitet. Syftet med handlings-
planen är att den ska vara ett stöd för alla som är verk-
samma inom universitet för att på bästa sätt upprätthålla 
ett fungerande samarbete och konstruktivt hantera de 
meningsskiljaktigheter och samarbetsproblem som even-
tuellt kan uppstå i verksamheten. 

Universitetsgemensam stödgrupp 

Stödgruppens uppdrag är att vara ett stöd för universite-
tets anställda, doktorander och studenter i situationer då 
de känner sig kränkta, förbisedda eller ignorerade. Det 
kan handla om konflikter, mobbning, språkförbistring 
eller andra situationer där en eller flera personer behöver 
stöd och hjälp för att kunna hantera eller lösa ett pro-
blem. I gruppen ingår tre lärare och två administratörer 
från olika institutioner, en forskarstuderande, en perso-
nalspecialist från personalenheten och en högskolepräst. 

Handlingsplan för att motverka stressrelaterad ohälsa

Under hösten 2013 påbörjades arbetet med att ta fram 
en handlingsplan med syfte att ange inriktning, målsätt-
ningar, organisation och åtgärder för ett samlat arbets-
sätt för att motverka stressrelaterad ohälsa. Syftet är 
också att utveckla och stärka hälsopromotion som ett 
verktyg för att stötta ett stimulerande och socialt håll-
bart arbets- och studieliv. Arbetet genomförs tillsam-
mans med den centrala arbetsmiljökommittén.

Tydligare förfarande vid val av arbetsmiljöombud

En partsgemensam arbetsgrupp tog under hösten fram 
ett nominerings- och valförfarande vid utseende av 

arbetsmiljöombud. Målet var att åstadkomma ett brett 
deltagande bland medarbetare, skapa tydlighet kring hur 
ombud utses, vad de gör och deras roll samt uppmärk-
samma vikten av att ombud utses på alla arbetsplatser. 

Arbetsmiljöavtal

Under hösten inleddes nya förhandlingar med de lokala 
personalorganisationerna om ett nytt arbetsmiljöavtal 
samt diskussioner med studentorganisationerna om for-
merna för studenternas deltagande i arbetsmiljöarbetet.

Exempel på arbetsmiljöprojekt 

Utöver det ordinarie utbudet av arbetsmiljöutbildningar 
för medarbetare, chefer och arbetsmiljöombud inleddes 
under året en särskild satsning på utbildning i arbets-
miljö- och likabehandlingsfrågor för personalhandläg-
gare. De utbildningar i laboratoriesäkerhet som prövades 
under hösten 2012 övergick i ordinarie verksamhet och 
erbjöds på både svenska och engelska, samt på distans 
för universitetets verksamheter i norra Bohuslän. Med 
anledning av universitetets nya regler för det systema-
tiska brandskyddsarbetet gjordes en utbildningssatsning 
som vände sig till utsedda lokala brandsskyddssamord-
nare och alla anställda.

Under hösten 2013 arrangerades en seminarieserie som 
syftade till att utifrån många olika perspektiv och ett brett 
deltagande, bidra till arbetet med att utveckla en hälso-
främjande arbets- och studiemiljö. Arbetsmiljöseminari-
erna var öppna för alla intresserade medarbetare och 
 studenter och vände sig särskilt till arbetsmiljöombud, 
 studentarbetsmiljöombud, chefer och andra medarbetare 
med funktioner i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Andra åtgärder som vidtagits under året för att för-
bättra arbetsmiljön är införande av lärarlag för att kunna 
ge backup vid sjukdom, ergonomironder i kontorsmiljö, 
ökad bemanning inom administration, utökat antal 
arbetsmiljöronder och arbetsplatsträffar, utvecklings-
dagar inom administration, översyn av arbetsfördelning- 
och arbetsbelastning, bättre rutiner vid riskbedöm-
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ningar, lokalomflyttningar med mera. Ett gemensamt 
arbete som påbörjats under året är att skapa rutiner 
kring gemensamma lokaler och arbetsmiljön på gemen-
samma arbetsställen. 

Personalstatistik 

Vid Göteborgs universitet fanns 5 880 personer (5 138 
heltidsekvivalenter) anställda i december 2013. Andelen 
kvinnor av de anställda uppgick till 58 procent. Andelen 
tillsvidareanställda var 61 procent. 

Medelåldern för de anställda vid universitetet är förhål-
landevis hög och en stor andel av de anställda kommer att 
gå i pension under den närmaste tioårsperioden. Av 
dagens tillsvidareanställda beräknas 39 procent ha gått i 
pension 2023. Av universitetets tillsvidareanställda profes-
sorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och övrig 
undervisande och forskande personal – det vill säga kärn-
kompetensen – beräknas 42 procent avgå med ålderspen-
sion under perioden. Möjligheten att kvarstå i anställ-
ningen till 67 år innebär en viss osäkerhet i prognosen.

Ledningskompetens, kärnkompetens  

och stödkompetens

Vid Göteborgs universitet omfattar kategorin lednings-
kompetens dels ledningsuppdrag som dekan eller pre-
fekt, dels personer anställda på olika chefsbefattningar. 
Kärnkompetens definieras som lärare (till exempel pro-
fessorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter), fors-
kare och doktorander. Stödkompetens definieras som 
tekniska och administrativa befattningar samt bibliotek-
spersonal.

Majoriteter av dekanerna, prefekterna och förestån-
darna vid universitetet är män. Bland studierektorerna är 
kvinnorna i majoritet. Detta förhållande har varit stabilt 
under de senaste åren (se tabell 32). Inom ramen för de 
målsättningar och åtgärder som ryms i det universitets-
gemensamma likabehandlingsarbetet föreskrivs det 
bland annat att underrepresenterat kön och/eller perso-
ner med annan social, kulturell och språklig bakgrund 
än majoriteten av de anställda ska uppmuntras till led-
ningsuppdrag. Inför förordnanden av prefekter, studie-

Tabell 32.  Antal dekaner, prefekter, föreståndare och studierektorer

2013 2012 2011

kvinnor män totalt kvinnor män totalt kvinnor män totalt

Dekan 4 5 9 4 5 9 2 6 8

Föreståndare 4 9 13 4 10 14 8 14 22

Prefekt 14 25 39 15 27 42 15 32 47

Studierektor 55 46 101 47 35 82 49 33 82

Summa 77 84 161 70 76 146 74 85 159

Tabell 31.  Personal uppdelat på personalkategori och kön december 2013 (angivet i heltidsekvivalenter)

         2013         2012          2011

Personalkategori kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt kvinnor män Totalt

Professorer 134 368 502 138 358 496 125 375 500

Lektorer 417 381 798 407 360 767 364 341 705

Lektorer, bitr 15 16 31 3 13 16 6 8 14

Adjunkter 197 114 311 184 129 312 202 140 342

Forskarassistent 22 25 47 29 32 61 36 41 78

Postdoktor 78 48 126 81 58 139 91 64 155

Doktorandanställning 432 298 730 456 300 757 414 282 696

Annan undervis och forskande personal 355 301 657 337 280 616 333 271 604

Adm Personal 932 297 1 229 884 271 1 155 906 274 1 179

Teknisk Personal 309 250 560 307 265 572 312 274 586

Bibliotekspersonal 103 45 148 102 37 139 109 37 146

Totalt 2 994 2 143 5 138 2 928 2 103 5 031 2 897 2 108 5 004
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rektorer och andra uppdrag, som inte regleras i högskole-
förordningen samt vid anställningar av chefstjänstemän, 
ska minst en kandidat av vardera kön presenteras inför 
det slutliga urvalet.

Kompetensförsörjning

Universitetsstyrelsen fattade under året beslut om en 
reviderad anställningsordning för lärare vars syfte bland 
annat är att tydliggöra värdegrunden vid universitetets 
rekrytering av lärare, samt att formulera krav för hur 
kvalitetssäkringen av lärarnas kompetens ska säkras.

I anställningsordningen ingår nu två meriteringsan-
ställningar: biträdande universitetslektor och forskaras-
sistent. Biträdande universitetslektor är första steget i 
en akademisk karriärväg (tenure track) och innebär en 
möjlighet att rekrytera yngre forskare och på sikt säkra 
kompetensförsörjningen inom Göteborgs universitet. 
Parallellt har det återinförts möjlighet till meriterings-
anställning som forskarassistent, dock utan motsvarande 
möjlighet till befordran.

Jämställdhet och likabehandling

De övergripande målen för likabehandling av personal 
och studenter anges i policyn för jämställdhet och lika-
behandling. Policyn konkretiseras och preciseras i de 
handlingsplaner som årligen upprättas, revideras och 
återrapporteras på universitetsgemensam nivå samt vid 
gemensamma förvaltningen, universitetsbiblioteket, 
lärarutbildningsnämnden och institutionerna. Under 
året har ett omfattande arbete genomförts i syfte att 
anpassa universitetets organisation av likabehandlingsar-
betet till de förutsättningar som ges i den nya organisa-
tion som implementerats under året, samt att relatera 
arbetet till universitetets övergripande måldokument 
Vision 2020. Bland annat har nya universitetsgemen-
samma styrdokument utarbetats. 

Under året har en rad utbildningar, informations- och 
kompetensutvecklingsinsatser, temadagar och seminarie-
serier arrangerats för att sprida information samt vidare-
utveckla medarbetarnas kompetens inom området. Rik-
tade utbildningsinsatser har genomförts inom ramen för 
chefsutvecklingsprogrammet samt gentemot likabehand-
lingsrepresentanter, studentkårsaktiva, personalhandläg-
gare och chefer i verksamheten. 

Vid juridiska institutionen har särskild uppmärksam-
het riktats mot kvinnliga docenter. Samtliga har erhållit 
en mentor på institutionen och stöd med ansökan om 
befordran. Inför lönerevisionen 2012 gjorde institutio-
nen för biologi och miljövetenskap en analys av köns-
skillnader och det enda område där en skillnad kunde 
identifieras var i publiceringsgrad där kvinnor låg 
mycket lägre. Institutionen har gått vidare med resulta-
tet och gjorde 2013 en undersökning för att försöka 
 förstå varför denna skillnad uppkommit. Preliminära 
resultat tyder på att tillgången till nätverk är av bety-
delse, att kvinnor har mindre nätverk och att detta för-
hållande etableras tidigt i karriären. Denna problematik 
kan vara orsaken till att institutionen i nuläget har få 
kvinnliga lektorer som kan komma att befordras. 

Vid den humanistsiska fakulteten har flera institutio-
ner lagt ut särskilda strimmor med forskningstid i tjänst-
göringsplanerna för att stödja kvinnors befordran till 
docent och professor. Institutionen för svenska har 
påbörjat undersökning om publiceringsstrategier ur ett 
genusperspektiv. Vid institutionen för sociologi och 
arbetsvetenskap har en kartläggning genomförts av 

Tabell 33.  Anställda fördelade efter kompetensgrupp  
åren 2011–2013 

Kompetensgrupp 2013 2012 2011

Ledningskompetens 4 % 4% 4%

Kärnkompetens 66 % 66% 65%

Stödkompetens 30 % 30% 31%

Gruppen ledningskompetens utgörs av 51 procent kvinnor och 49 procent män.

Kvinnor Män
2011

Kvinnor Män
2012

Kvinnor Män
2013

Diagram 3.  Antal meriteringsanställningar 
per kön 2011–2013
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andelen professorer som är kvinnor respektive män i för-
hållande till ålder. Denna har kompletterats med mot-
svarande kartläggning av docentgruppen. I institutio-
nens jämställdhets- och likabehandlingsplan finns som 
åtgärd att ekonomiskt stödja kvinnors möjligheter till 
docentmeritering. 

Regeringen meddelade i myndighetens regleringsbrev 
för 2012 att minst 40 procent av de professorer som 
anställs vid Göteborgs universitet under perioden 2012–
2015 ska vara kvinnor. Med anledning av rekryterings-
målet har en handlingsplan antagits vilken innehåller en 
rad åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse under 
given tidsperiod. I handlingsplanen anges att en särskild 
satsning ska genomföras för att möjliggöra för kvinnliga 
lektorer och forskare att meritera sig för befordran till 
professor. Sammanlagt 13 miljoner kronor har avsatts 
för genomförandet, vilket främst består av tid för forsk-
ning och meriteringsmöjligheter. I december 2013 var 
totalt 61 personer anslutna till projektet. Dessa bedöms 
ha förutsättningarna att meritera sig för befordran till 
professor inom given tidsperiod. 

I handlingsplanen ryms även åtgärder för att uppnå en 
jämställd fördelning bland de professorer som rekryteras 
till lärosätet. Före utlysningar av anställning som profes-
sor ska sökkommittéer alltid tillsättas för att undersöka 
om det finns meriterade kvinnor som kan tänkas söka. 
Dessa ska i sådana fall uppmuntras att söka. Om det 
saknas lämpliga kandidater bör det övervägas om utlys-
ningen av tjänsten ska omprövas. 

Av tabell 34 framgår att andelen nyrekryterade kvinn-
liga professorer (exklusive adjungerade professorer), totalt 
sett har minskat mellan år 2012 och 2013. Fortfarande 
föreligger en ojämn könsfördelning inom hela professors-
kategorin och 2012 års fördelning kvarstår. Männen 
utgör 73 procent av det totala antalet professorer.

Gällande gästprofessorer ska en aktiv rekrytering av 
kvinnliga kandidater genomföras. För att långsiktigt 
stärka andelen kvinnliga professorer arbetar flera institu-
tioner aktivt för att identifiera intressanta profilområden 
där det kan finnas kvinnliga sökande, bland annat vid 
Handelshögskolan, den samhällsvetenskapliga fakulteten 
och den naturvetenskapliga fakulteten. Vid Sahlgrenska 
akademin tillämpas jämställdhets- och likabehandlings-
perspektiven vid alla tillsättningar varvid kompetenta 

Marléne Johansson är Sveriges första professor i slöjd.
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Tabell 34.  Antal nyrekryterade lärare fördelat på kön under perioden 2011–2013

2013 kvinnor män
andel 

kvinnor 2012 kvinnor män
andel 

kvinnor 2011 kvinnor män
andel 

kvinnor

Professorer* 48 13 35 27% 38 17 21 45% 49 17 32 35%

Universitetslektorer 106 51 55 48% 80 39 41 49% 76 42 34 55%

Universitetsadjunkter 17 5 2 88% 15 11 4 73% 24 10 14 42%

*fr.o.m. 2012 exkl adj professor.

och behöriga sökande av underrepresenterat kön och/
eller med annan social, kulturell och språklig bakgrund 
än majoriteten av de anställda prioriteras. Den under 
2011 upprättade handlingsplanen för jämnare könsför-
delning bland adjungerade professorer vid Sahlgrenska 
akademin följs upp årligen. Målsättningen är att minst 
40 procent av de nyrekryterade adjungerade professo-
rerna ska utgöras av underrepresenterat kön. Under året 
har fyra nya professorer adjungerats till Sahlgrenska aka-
demin, varav två kvinnor. 

I universitetets handlingsplan för jämställdhet och 
likabehandling föreskrivs att varje institution ska specifi-
cera hur undervisande, forskande (inklusive doktoran-
der), teknisk och administrativ personal rekryteras för att 
erhålla en jämnare könsfördelning. Vid sidan av professo-
rerna utgör den administrativa personalen den kategori 
som uppvisar högst grad av ojämn könsfördelning. Detta 
förhållande har varit relativt konstant över tid och utgör 
en utmaning för verksamheten, vilket flertalet institutio-
ner uppmärksammat. Som exempel kan nämnas att de 
tre tjänster som psykologiska institutionen utlyst och till-
satt under verksamhetsåret 2013 alla har varit adminis-
trativa tjänster (studievägledare, studieadministratör och 
ekonomiadministratör). I rekryteringsprocessen har 
institutionen kallat sökande av underrepresenterat kön, 
det vill säga män, till anställningsintervjuer. Vid institu-
tionen för företagsekonomi beaktas särskilt jämställd-
hets- och likabehandlingsaspekter vid utlysning och 
tillsättning av tjänster, bland annat genom rutiner för 
granskning av utlysningstexter. Vid juridiska institutio-
nen föregås samtliga rekryteringar av en nulägesuppdate-
ring avseende personalstrukturen. 

Ett verktyg i universitetets långsiktiga arbete för att 
uppnå en jämställd arbetsplats med likvärdiga karriärvä-
gar är de meriteringsanställningar, biträdande universi-
tetslektor samt forskarassistent, som införts. Meriterings-
anställningarna vid Göteborgs universitet är jämställt 
fördelade för år 2013 men uppvisar en överrepresentation 
av kvinnor inom kategorin postdoktor.

Göteborgs universitets likabehandlingsarbete ska ta 
hänsyn till att lärosätets personalsammansättning ska 
återspegla det omgivande samhället utifrån social, kultu-
rell och etnisk bakgrund. Denna fråga är särskilt viktig i 
rekryteringsprocessen. Göteborgs universitet har också 
uppmärksammat brister vad gäller internationell rekryte-
ring i stort. Enligt ett särskilt rektorsbeslut ska alla lära-
ranställningar utlysas på engelska. Under 2013 har samt-
liga fakulteter inlett ett omfattande arbete för att öka 
den internationella rekryteringen, genom aktivt uppsö-
kande, sökkommittéer kopplade till lärarförslagsnämn-
derna, gästforskarprogram etcetera.

Utveckling med anledning av den  

nya organisationen

Göteborgs universitet har under 2012–2013 genomfört 
en omfattande omorganisering av administrativa och 
tekniska stödfunktioner. Fakultetsnivån har renodlats 
till att besluta om verksamhetsfrågor och det kvalifice-
rade handläggarstöd inom HR-området som tidigare 
tillhandahållits av fakultetskanslier finns inte kvar. I 
stället ska samtliga institutioner och enheter ha en admi-
nistrativ organisation, under ledning av en administrativ 
chef, med kompetens att klara alla inom en institution 
normalt förekommande personalärenden. Universitetets 
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gemensamma förvaltning ska tillhandahålla mer renod-
lad specialistkompetens, för att kunna ge stöd åt institu-
tionernas handläggare i mer komplicerade och/eller säl-
lanförekommande frågor.

Under 2013 har HR-arbetet haft fokus på att bygga 
upp och säkerställa kompetens på samtliga nivåer vilket 
inneburit rekryteringsarbete, bildande av universitetsin-
terna nätverk och områdesspecifika samverkansgrupper, 
liksom framtagande och genomförande av utbildnings-
insatser inom flera olika områden.

HR-stöd vid internationell rekrytering och mobilitet

Flera enheter vid den gemensamma förvaltningen arbe-
tar med specifikt stöd och service för internationalise-
ringsarbetet och under året har en inventering gjorts av 
stödet för internationell rekrytering. En gemensam platt-
form för detta arbete har initierats och en styrgrupp har 
tillsatts för att inventera, samordna och utveckla det 
gemensamma stödet för universitetets internationalise-
ringsarbete.

Inom HR-området ligger fokus på att ge information, 
råd och stöd till personal, institutioner och enheter, per-
sonalhandläggare samt lärarförslagsnämnder i frågor som 
rör rekrytering samt anställning, lagar och avtal. Perso-
nalenheten organiserar flera nätverk för anställda som 
arbetar inom personalområdet för att sprida information 
om aktuella frågor, ge möjlighet till erfarenhetsutbyte 
och fånga upp behov av kompetensutveckling. Inom 
samarbetet erbjuds även bland annat introduktionskur-
ser på engelska för anställda och doktorander samt kur-
ser i svenska språket och kulturen. Göteborgs universitet 
har påbörjat arbetet med att tillgängliggöra styrdoku-
ment, regelverk och blanketter på engelska. Under året 
har en särskild enhet för akademiskt språkstöd inrättats. 
Enhetens uppdrag är att tillhandahålla språkhandled-
ning samt att anordna utbildningar i engelska och 
svenska för ut- och inresande studenter och medarbetare. 

Under hösten 2013 har utbildningar genomförts i kol-
lektivavtalet URA, avtal om utlandskontrakt och rikt-
linjer vid anställning utomlands, då allt fler inom kate-
gorin lärare och forskare, inte minst mot bakgrund av 
Vetenskapsrådets satsning på internationella postdokto-
rala anställningar, kommit att bli stationerade utom-

lands i sin anställning vid Göteborgs universitet. Vidare 
har kompetensutvecklingsserien Ökad internationalise-
ring genomförts. Målgruppen är bred och omfattar all 
universitetspersonal som arbetar med internationella frå-
gor. Fyra tillfällen har genomförts under året med ämnen 
som bostäder, migration och skatter. Serien fortsätter 
under 2014 med ämnen som exempelvis försäkringar för 
anställda och studenter.

Göteborgs universitet har påbörjat arbetet med att 
ansluta sig till Europeiska kommissionens The Human 
Resources Strategy for Researchers. HR-strategin utgår från 
en global kontext och ska stärka lärosätets profilering 
som god arbetsgivare vad gäller arbetsmiljö och forsk-
ningsmiljö samt tydliggöra anställda forskares rättigheter 
och skyldigheter. En anslutning öppnar upp för samver-
kan inom mobilitetssatsningen EURAXESS, Researchers 
in Motion, som ska uppmuntra forskares mobilitet till 
och inom Europa.

Tillsammans med Chalmers har Göteborgs universitet 
startat upphandling av relocationtjänster vilket ger insti-
tutioner och enheter möjlighet att, i samband med inter-
nationell rekrytering, köpa in extern expertkompetens 
avseende exempelvis skatterådgivning, migration och 
bostadssök. Relocation kommer att finnas på plats under 
våren 2014. 

I samarbete med representanter för stad och näringsliv 
pågår ett arbete att utveckla en modell för att öka utbu-
det av tillgängliga bostäder och samlade servicepaket för 
internationella forskare.

Antalet ut- och inresande lärare och forskare framgår 
av tabell 35. Tabellen baseras på statistik insamlad från 
institutionerna. Dessa rör mobilitetstyper som i dagsläget 
inte kan hämtas ur universitetsgemensamma system. 
Siffrorna är inte helt tillförlitliga då institutionernas för-
utsättningar till statistikinsamling varierar. Den mycket 
kraftfulla ökningen beror huvudsakligen på att kortare 
vistelser rapporterats i högre grad än tidigare.

Kompetensutvecklingsinsatser inom HR-området

På universitetsgemensam nivå tillgängliggörs och sam-
ordnas ett stort utbud av seminarier, kurser och andra 
kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare inom 
Göteborgs universitet. 
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Tabell 35.  Rörlighet bland lärare/forskare och doktorander

Doktorander 2013 2012 2011

Utresande 105 66 230

Inresande 80 75 113

Lärare/Forskare 2013 2012 2011

Utresande Totalt 1 290 1 328 86

Inresande Totalt 635 2 418 75

1. Varav 48 är utbyten längre än 1 månad.
2. Varav 87 är utbyten längre än 1 månad.

De höga siffrorna för 2013 förklaras av att möjligheten till utsökning av information 
förbättrats.

Deltagarantalet i universitetsgemensamt anordnade 
kompetensutvecklingsaktiviteter uppskattas till cirka 
7 000 varav ungefär 750 avser deltagande i aktiviteter 
för att höja den högskolepedagogiska kompetensen. 

Några faktorer som påverkat det ökade antalet delta-
gare är de åtgärder som vidtagits för att rusta personalen 
i enlighet med den nya organisationens behov och krav, 
samt att fler universitetsgemensamma utvecklingsaktivi-
teter synliggjorts och samordnats. Chefsutvecklingspro-
grammet utgör, tillsammans med mer specifika, red-
skapsinriktade utbildningar, ett utbildningsprogram som 
sedan 2008 är obligatoriskt för alla chefer vid universite-
tet. Det sjätte programmet genomfördes under 2013 för 
prefekter, proprefekter och kanslichefer vid fakultets-
kanslierna. 

Som en följd av implementering av ny organisation 
och delvis nya uppdrag för universitetets chefer genom-
fördes vidare ett chefsprogram speciellt framtaget för 
institutionernas administrativa chefer. Stödet till 
enskilda chefer och ledningsgrupper har intensifierats 
under året i form av coaching och handledning. Syftet är 
att möta de behov som kontinuerligt finns bland che-
ferna, men också de särskilda behov som uppstått i sam-
band med förändringen av organisation. 

Under 2013 har även anordnats ett stort antal kortare 
kurser som riktat sig särskilt till personalhandläggare 
och i vissa fall övriga personaladministratörer samt till 
administrativa chefer. För att utveckla och säkerställa 
kompetensen har det inom HR-området startats ett fler-
tal nätverk och samverkansgrupper vilka under året har 
kompletterats med organiserade fakultetsområdesvisa 
besök. En bärande tanke har varit att nätverk, fakultets-
områdesbesök och kursutbud ska kunna växelverka.

Redovisning av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom Göteborgs universitet har under den 
redovisade perioden varit svagt ökande, vilket är över-
ensstämmande med nationell statistik avseende sjukfrån-
varo. Långtidssjukskrivningen (60 kalenderdagar) har 
haft en nedåtgående trend under flera år. Under året har 
långtidssjukskrivningarna ökat, om detta är ett trend-
brott eller engångseffekt återstår att se. Det är kvinnorna 
som står för ökningen, medan männens sjukfrånvaro 
varit konstant, detta också överrenstämmande med sjuk-
statistiken för riket som helhet. Inom institutionerna 
arbetas det aktivt med att kartlägga och följa upp sjuk-
skrivningar med rehabiliteringsinsatser och förebyg-
gande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 

Tabell 36.  Uppgifter om sjukfrånvaro år 2011–2013

2013 2012 2011

Total sjukfrånvaro, % av  
tillgänglig arbetstid 2,54 2,33 2,24

Varav:

Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar)  
i förhållande till total sjukfrånvaro 57,18 51,17 50,76

Sjukfrånvaro för kvinnor, % av tillgänglig 
arbetstid 3,36 2,99 2,85

Sjukfrånvaro för män, % av tillgänglig 
arbetstid 1,40 1,41 1,40

Sjukfrånvaro för anställda –29 år,  
% av tillgänglig arbetstid 1,52 1,49 1,22

Sjukfrånvaro för anställda 30–49 år,  
% av tillgänglig arbetstid 5,53 2,18 1,98

Sjukfrånvaro för anställda 50 år och äldre, 
% av tillgänglig arbetstid 2,78 2,70 2,75
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Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är angeläget för 
oss; vi prövar alltid de sociala, eko-
nomiska och ekologiska konsekven-
serna i ett längre tidsperspektiv och 
låter dem påverka vår verksamhet. 

Principerna globalt engagemang och uttalat samhällsan-
svar fastslår att universitetet ska verka för hållbar utveck-
ling vilket konkretiseras i miljöpolicyn och universitetets 
handlingsplan för miljö och hållbar utveckling.

Göteborgs universitet strävar efter att vara ett av de 
ledande universiteten i Europa för forskning och utbild-
ning inom hållbar utveckling och miljö. Sedan 2006 är 
hela universitetet, såväl kärnverksamhet som stödverk-
samhet, miljöcertifierat enligt den internationella miljö-
standarden ISO14001 och registrerat enligt EU:s miljö-
förordning EMAS, Eco-Management and Audit Scheme. 
Universitetet strävar efter att både minska sin negativa 
miljöpåverkan, från till exempel kemikalieanvändning, 
energiförbrukning och resor, samt förbättra förutsättning-
arna för utbildning och forskning inom hållbar utveck-
ling. Arbetet utgår från Handlingsplan för miljö och håll-
bar utveckling 2011–2015 och uppföljning av samtliga 
mål och indikatorer för år 2013 återfinns på sidan 65.

Forskning med globalt fokus

FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC, lanserade under hösten sin femte stora 
syntesrapport om klimatet. Göteborgs universitet har tre 
huvudförfattare med: professorerna Deliang Chen, Ulf 
Molau och Thomas Sterner. 

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och 
vice dekan vid den naturvetenskapliga fakulteten, deltar 
i arbetsgruppen om grundläggande klimatvetenskap. 
Deliang höll vid flera tillfällen välbesökta seminarier om 
resultatet av rapporten och menar att det är extremt san-

nolikt att den mänskliga aktiviteten har lett till en 
 uppvärmning av klimatet, vilket stoppar mycket av 
den tidigare kritiken.

En internationell forskargrupp från projektet BIOA-
CID, Biological Impacts of Ocean ACIDification, hade 
under fem månader sin bas vid Sven Lovén centrum för 
marina vetenskaper i Kristineberg i Fiskebäckskil. Syftet 
var att studera hur marina växter och djurplankton 
påverkas vid olika surhetsgrader i havet. Det är det 
största och längsta experimentet av klimatförändringar-
nas påverkan på de marina ekosystemen som hittills 
gjorts i världen.

Den miljöekonomiska forskningen vid Göteborgs 
 universitet bedrivs ofta i samarbete med forskare från 
andra länder och även andra discipliner. Speciellt 
utvecklat är samarbetet med forskare i de utvecklings-
länder där enheten för miljöekonomi vid institutionen 
för nationalekonomi med statistik stödjer uppbyggnad av 
miljöekonomiska centra för tillämpad forskning, akade-
misk utbildning och rådgivning till beslutsfattare. Detta 
kapacitetsuppbyggnadsprogram heter Environment for 
Development Initiative, EfD. 

I syfte att stärka forskning inom hållbar utveckling 
vid samtliga fakulteter i enlighet med Vision 2020 har 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, tagit 
 initiativ till HUGU – Hållbar utveckling vid Göteborgs 
universitet. Under året utarbetades tematiska förslag till 
universitetsgemensamma forskningssatsningar och nya 
forskarkontakter knöts mellan fakulteterna.

Utbildning för framtiden

Handelshögskolan intensifierade under året arbetet med 
hållbar utveckling på strategisk nivå. För att förbereda 
studenterna att bli ansvarsfulla ledare med en medveten-
het om framtidens utmaningar, är fakultetens långsiktiga 
strategi att integrera hållbarhet i alla utbildningsprogram. 
I de nya målsättningarna ska alla programstudenter vid 
examen ha goda kunskaper samt konkreta färdigheter 
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och insikter i centrala hållbarhetsfrågor. För att realisera 
denna målsättning krävs insatser på flera nivåer och 
arbetet drivs av Handelshögskolans råd för hållbar 
utveckling tillsammans med institutionerna. Kompe-
tensutveckling för lärarkollegiet och stöd till kurs- och 
programansvariga är en viktig del som påbörjades under 
våren 2013 och intensifierades under hösten. 

Handelshögskolan arrangerade också en obligatorisk 
Sustainability Day för alla första års programstudenter. 
Dagen fokuserade på framtidens utmaningar för en håll-
bar samhällsutveckling. Totalt erbjöds de drygt 700 stu-
denterna 36 olika pass att välja mellan. Bland talarna 
fanns exempelvis Anders Wijkman, Björn Stigson och 
Kerstin Johannesson. Tematiskt diskuterades allt ifrån 
avskogning, till integrationsproblematik och ansvarsfulla 
investeringar. Gensvaret från studenterna var mycket posi-
tivt och en stor majoritet svarade att det är mycket viktigt 
att Handelshögskolan arbetar för en hållbar utveckling.

Även vid andra fakulteter genomfördes under året 
 satsningar för att integrera hållbar utveckling i utbild-
ningen. Sahlgrenska akademin har hållbar utveckling 
som ett fokusområde för utbildningsprogram för 2013–
2015. Utveckling av fokusområdet sker genom samver-
kan över programgränser och genom att stimulera 
ansvariga lärare inom utbildningskommittéerna till nya 
pedagogiska infallsvinklar. Därför gavs Göteborgs miljö-
vetenskapliga centrum, GMV, i uppdrag att utarbeta en 
verktygslåda för hållbar utveckling avsedd för lärare. 
Verktygslådan är tänkt som stöd och inspiration till 
 program- och kursansvariga lärare vid Sahlgrenska 
 akademin, och i förlängningen för hela universitetet.

Göteborgs universitet har sedan 2006 märkt sina 
 kurser och utbildningsprogram utifrån miljö- och 
 hållbarhetsaspekter. Under 2013 påbörjades arbetet med 
att revidera hållbarhetsmärkningen i syfte att göra den 
tydligare för lärare och studenter. Ärendet föredrogs för 

Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet samlar forskargrupper från både Göteborgs universitet och andra svenska lärosäten.
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HÅLLBAR UTVECKLING

utbildningsnämnden som konstaterade att hållbarhets-
märkningen är av strategisk vikt för universitetet och att 
det bör råda stor samsyn kring såväl kriterierna som 
märkningen av kurser och utbildningsprogram. Ett för-
slag på nya kriterier för hållbarhetsmärkning skickades 
på remiss till fakulteter och institutioner i slutet av året.

I samspel med andra 

Göteborgs universitet arbetar intensivt genom institu-
tioner, fakulteter och GMV för att etablerad kunskap 
och nya forskningsresultat inom miljö och hållbar 
utveckling ska spridas och komma samhället till godo. 
Under 2013 genomfördes fler än 800 samverkansaktivi-
teter inom hållbar utveckling. GMV initierar, driver och 
deltar i ett stort antal samverkansprojekt med aktörer 
från näringsliv och samhälle, erbjuder forskningsbaserad 
rådgivning till myndigheter och organisationer samt ska-
par fora där forskning, näringsliv och samhälle möts. 

Göteborgs atmosfärvetenskapliga centrum, GAC

I samband med Luftens år 2013 höll GAC, tillsammans 
med Ekocentrum, tre populärvetenskapliga seminarier 
för att illustrera klimat och luftvårdsforskning: Luften vi 
andas – om luftföroreningar och hälsa, Luftföroreningar 
och vår natur samt Klimatgaser i ett globalt perspektiv.

GAC arrangerade också en internationell sommarskola 
med fokus på organiska aerosolpartiklar vilka är viktiga 
för beskrivning av partiklars miljö- och klimateffekter. 
26 studenter från ett tiotal länder var inbjudna för en 
veckas intensivkurs som bland annat förlades till Sven 
Lovén centrum för marina vetenskaper på Tjärnö.

Samverkanspriset till Centrum för turism 

Göteborgs universitets samverkanspris tilldelades projektet 
Framtidskuster – hållbar utveckling i kustsamhällen vid 
Centrum för turism på Handelshögskolan. Enligt juryns 
motivering är projektet ett utmärkt exempel på hur väl 
organiserad samverkan mellan flera olika aktörer kan leda 
till framgångsrika resultat och varaktiga relationer. Pro-
jektet involverar aktörer som engagerar sig i utveckling av 
kustsamhällen i Skagerack-Kattegatt-Öresundsregionen 
och målet är att bidra till hållbar utveckling i området. 
Kustområdena har genomgått en omfattande industriell 
förändring de senaste decennierna – från traditionell 
industri som till exempel fiske. En utmaning är att till 
fullo anpassa samhällena till förändringen på ett sätt som 
leder till ekonomisk tillväxt och samtidigt bevara miljö-
mässiga, kulturella och sociala värden. 
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Diagram 4.  Antal refereegranskade vetenskapliga 
artiklar inom hållbar utveckling   
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Under 2013 publicerades 216 vetenskapliga artiklar inom hållbar 
utveckling, en ökning med 12 procent sedan 2012.

Sedan 2008 har koldioxidutsläppen minskat med 19 procent. 
Universitetets målsättning är att minska utsläppen av koldioxid 
med 20 procent till år 2015 jämfört med år 2008.
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Diagram 5.  Totala koldioxidutsläpp (ton), år 2008–2013 
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Flyg under 50 mil, 375

El, 447

Flyg över 50 mil, 3 465

Bil, tåg, och buss, 235

Diagram 7. Koldioxidutsläpp per utsläppskälla (ton)

Fjärrvärme, 1 766

Fossil energi, 11,9

Båtar/Fartyg, 317

Under 2013 uppgick de totala koldioxidutsläppen till 6 617 ton, 
en minskning med tre procent jämfört med föregående år. 

Nätverk för samverkan

Göteborgs universitet deltar i det internationella nät-
verket International Sustainable Campus Network, med 
syfte att globalt sprida kunskap och vara en förebild 
inom hållbar utveckling. Göteborgs universitet är med-
lem tillsammans med flera världsledande universitet som 
till exempel Harvard, Stanford och Cambridge. Göteborgs 
universitet har också varit initiativtagare till nätverket 
Nordic Sustainable Campus Network, NSCN, med syfte 
att driva frågor om lärande för hållbar utveckling och 
hållbart campus vid nordiska universitet. Under 2013 
beviljade Nordiska ministerrådet ytterligare medel för 
nätverkets utveckling samt till ett projekt med syfte att 
skapa nordiska riktlinjer för ett stärkt hållbarhetsarbete 
vid högre lärosäten. 

Göteborgs universitet deltar i föreningen CSR Västsverige, 
Public and Private Corporate Social Responsability, som är 
ett nätverk för samverkan kring samhällsansvar i både 
privat och offentlig sektor. Universitetet deltar bland 
annat aktivt i samverkansgruppen för hållbara upphand-
lingar och inköp. 

I samarbete med Columbus Association i Frankrike och 
Colombia har Göteborgs universitet startat ett nätverk 
med tio latinamerikanska universitet i syfte att utbyta 
erfarenheter om miljöledning och hållbara campus vid 

högre lärosäten. Under 2013 genomfördes ett antal semi-
narier via videoplattform vilket medförde att ett stort 
antal personer kunde medverka utan klimatpåverkan 
och till minimal kostnad.

Vi påverkar klimatet

Universitetet har som mål att minska sin klimatpåverkan 
med 20 procent till 2015 utifrån 2008 års nivåer. Som 
en del av universitetets klimatstrategi genomfördes under 
året en serie klimatseminarier som besöktes av fler än 
400 deltagare. Klimat och genus om betydelsen av 
genusrelaterade aspekter för vår påverkan på klimatet, 
Framtidens mat – klimatet, odlat kött och ungas röster 
om hur våra val av mat påverkar klimatet och hur unga 
idag tänker kring sina matvanor i förhållande till miljön 
och klimatet samt Blir vi lyckligare av att leva mer kli-
matsmart? om lyckoforskning i förhållande till klimat-
frågan. Serien avslutades under Global Week med 
 Globalization – a driving force or an obstacle for solving 
the climate change? ett seminarium med fokus på 
 globalisering och rättvisa.

Under 2013 ökade utsläppen från resor i tjänsten 
med 1 procent jämfört med föregående år. Sedan 
2008 har koldioxidutsläppen från tjänsteresor ökat med 
11 procent.
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Diagram 6.  Genomsnittlig energianvändning kWh/m2 
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Under 2013 minskade energianvändningen med 7 procent 
jämfört med föregående år. Sedan 2008 har den totala 
energianvändningen minskat med 15 procent.
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Universitetet fortsatte under 2013 att klimatkompensera 
för samtliga flygresor genom ett FN-godkänt klimat-
projekt som uppfyller kvalitetsmärkningen Gold Standard.

Prisbelönt energiarbete

Göteborgs universitets hållbarhetsarbete fick under året 
internationell uppmärksamhet. Tillsammans med fastig-
hetsägaren Akademiska Hus fick universitetet pris i kate-
gorin Byggnader av International Sustainable Campus 
Network, ISCN, för en ombyggnad av Laboratoriet för 
experimentell biomedicin, EBM. ISCN delar årligen ut 
utmärkelser i kategorierna: buildings, campus, integra-
tion och student leadership. EBM är universitetets i sär-
klass mest energikrävande byggnad med specifika krav 
på temperatur och luftfuktighet. Projektet har inneburit 
att energianvändningen i byggnaden har minskat med 
26 procent mellan 2009 och 2013. Inom ramen för pro-
jektet har bland annat användningen av naturgas upp-
hört, vilket minskade utsläppen av koldioxid med över 
900 ton sedan projektets start. Projektet har tydligt visat 
att det är möjligt att minska en energikrävande byggnads 
klimatpåverkan, förbättra arbetsmiljön för de anställda 
och uppnå ekonomiska besparingar. 

Att mötas utan att resa

Resfria möten ses som en viktig del i universitetets arbete 
med att minska klimatpåverkan från resor utan att 
inskränka internationaliseringsmålet i Vision 2020. I 
samband med att universitetets klimatstrategi fastställ-
des, påbörjades en särskild satsning på resfria möten. 
Det har resulterat i ökad användning av videokonferens-
systemen Adobe Connect Pro och Jabber Video. Under 
året registrerades fler än 200 nya användare i Jabber 
Video där varje anställd kan medverka i videokonferen-
ser från dator, surfplatta eller videokonferensanläggning. 

Totalt deltog universitetets anställda i cirka 7 000 resfria 
mötestimmar. Resfria möten bidrar till minskad miljö- 
och klimatpåverkan, mer tid för arbete, familj och fritid 
samt stora ekonomiska besparingar.

Nytt fartyg med miljökrav

Under 2013 genomfördes en upphandling av byggnation 
och leverans av ett nytt forskningsfartyg. I upphand-
lingsprocessen ställdes relevanta miljökrav, krav på 
arbetsmiljö samt sociala och etiska krav på varv och leve-
rantörer. Det kontrakterade varvet är miljöcertifierat 
enligt samma standard som universitetet.

Miljörisker och minskade kadmiumutsläpp

Under året gjordes en ny miljöriskanalys av verksam-
heterna vid universitetet. En grupp bestående av säker-
hetschef, laboratorieansvariga, miljöcontroller och 
 representanter för verksamheten samt fastighetsägarna 
genomförde en samlad bedömning och analys. De 
största potentiella miljöriskerna bedömdes vara hante-
ring och förvaring av främmande arter, hantering och 
förvaring av kemiska produkter samt risk för utsläpp av 
olja och diesel från fartyg. En av de viktigaste faktorerna 
för att förebygga incidenter och risklägen bedöms vara 
laboratoriesäkerhetsutbildning vilket genomfördes vid 
fyra tillfällen under 2013 med sammanlagt över 100 
 deltagare.

År 2012 uppmättes förhöjda halter av kadmium i 
avloppsvattnet från Akademin Valand. Under 2013 
genomfördes informationsinsatser för studenter, bland 
annat genom föreläsningar och tydligare riktlinjer om 
hantering av konstnärsmaterial. Nya provtagningar i 
 slutet av året visade på märkbart minskade kadmium-
halter i avloppsvattnet.
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Mål 2011–2015 Indikator

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

   216 vetenskapliga artiklar behandlar frågeställningar inom hållbar utveckling, 
en ökning med 12 procent jämfört med 2012.

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

   21 procent av kurserna (404 av 1 956 kurser) och 40 procent av programmen 
(94 av 237 programmen) behandlar hållbar utveckling, en minskning med 4 procent-
enheter för kurserna och en oförändrad andel för programmen som 2012.

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

   Universitetet gav under året 820 aktiviteter med fokus på hållbar utveckling,  
en ökning med 9 procent sedan 2012.

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

   Antal aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för studenter 
var 104, en ökning med 76 procent sedan 2012. 

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

   28 procent av de anställda med ledningskompetens (59 av 212 anställda)  
har genomgått miljöledningsutbildning under 2013.

Sedan 2011 har 80 personer i ledande befattning genomgått miljöledningsutbildning.

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

   21 procent (1 077 personer) av universitetets anställda har deltagit i någon form 
av kompetensutveckling inom hållbar utveckling under 2013, en ökning med  
4 procentenheter sedan 2012.

Universitetet ska minska de totala utsläppen av 
koldioxid från tjänsteresor och energi med 20 
 procent till 2015 jämfört med 2008. 

   De totala utsläppen av koldioxid från energianvändning och tjänsteresor år 2013 
var 6 617 ton, en minskning med 3 procent sedan 2012. 

Sedan 2008 har de totala koldioxidutsläppen minskat med 19 procent.

Universitetet ska minska energianvändningen med 
10 procent per kvadratmeter till 2015 jämfört med 
2008. 

   Den totala förbrukningen av el och värme var 215 kWh/m2, en minskning med 
7 procent sedan 2012. 

Sedan 2008 har energianvändningen minskat med 15 procent

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

   Det ställs miljökrav i 74 procent av upphandlingarna mätt i ekonomiskt värde 
(241 av 325 miljoner kronor), en ökning med 64 procentenheter sedan 2012.

Universitetet ska minska den totala mängden avfall 
med 10 procent till 2015 jämfört med 2009.

   Den totala mängden avfall uppgick till 1 091 ton, en minskning med 4 procent 
sedan 2012. 

Sedan 2009 har den totala mängden avfall minskat med 27 procent.

Universitetet ska öka andelen avfall som material-
återvinns eller komposteras med 10 procent till 
2015 jämfört med 2009. 

   Andelen avfall som materialåtervinns eller komposteras är 4 procent vilket är en 
minskning med 4 procentenheter sedan 2012. 

Sedan 2009 har andelen avfall som materialåtervinns eller komposteras ökat med 
10 procentenheter.

Universitet ska minska antalet förekomster av 
kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan 
med minst 5 procent till 2015 jämfört med 2012 års 
resultat.

   Antal förekomster på universitetet av kemiska produkter som finns upptagna 
i SIN-listan var 1 555 stycken, en ökning med 3 procent sedan 2012.

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

  3 incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat under 2013.

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

Måluppfyllelse för miljö och hållbar utveckling 2013

  Positivt resultat för året   

  Negativt resultat för året

  Resultat oförändrat
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INTERN STYRNING OCH KONTROLL

God intern styrning och kontroll på 
alla nivåer inom Göteborgs universitet 
bidrar till att verksamheten bedrivs  
på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt, att lagar, förordningar och andra 
 regler följs samt att en tillförlitlig 
 redovisning och en rättvisande 
 rapportering av verksamheten sker.

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 syste-
matiskt och regelbundet följa upp och dokumentera 
arbetet med intern styrning och kontroll. Göteborgs 
universitet har sedan ett antal år strukturerat arbetet i 
enlighet med den så kallade COSO-modellens1 fem 
komponenter för intern styrning och kontroll:
• kontrollmiljö
• riskanalys
• kontrollfunktioner/kontrollåtgärder
• information och utbildning
• uppföljning och utvärdering – tillsyn

Kontrollmiljö

Göteborgs universitet har under lång tid arbetat aktivt 
med att utveckla en ändamålsenlig kontrollmiljö. Ett 
exempel på detta är att det i stora delar av organisationen 
görs riskanalyser och uppföljningar av genomförda åtgär-
der. Detta är ett sätt på vilket intern styrning och kon-
troll integreras i den ordinarie verksamheten. En faktor 
som har stärkt kontrollmiljön är den nya arbetsord-
ningen och delegationsordningen som på ett tydligt och 
universitetsgemensamt sätt definierar och klargör olika 
befattningshavares roller, mandat och skyldigheter. 

Under året har det, efter hörande av hur tidigare ord-
ningar fungerat, gjorts en samlad översyn som resulterat 
i att styrelse och rektor tagit beslut om reviderade arbets- 
respektive delegationsordningar. Under 2013 har även en 
översyn av samtliga universitetsgemensamma styrdoku-
ment genomförts. 

Till kontrollmiljön hör även den löpande revision som 
utförs av externa och interna revisorer. Internrevisionen 
rapporterar direkt till styrelsen och har en fortlöpande 
diskussion med universitetets ledning och olika delar av 
organisationen.

Riskanalys

Under 2013 har universitetet bedrivit ett omfattande 
 riskanalysarbete. För att tydliggöra riskanalysens verk-
samhetsutvecklande roll, och för att integrera olika styr-
nings- och uppföljningsprocesser vid universitetet, har 
arbetet från och med 2013 tydligare kopplats till Vision 
2020 med tillhörande handlings- och verksamhetspla-
ner. Utifrån de mål och strategier som organisationen 
angivit i handlings- och verksamhetsplaner har de vikti-
gaste riskerna som hotar de angivna målen angetts i 
 riskanalyserna. Riskerna har sorterats under Vision 2020 
rubriksättning:
• Forskning som påverkar
• Utbildning som förnyar
• Samverkan som utvecklar
• Arbetsmiljö som inspirerar

För att ge organisationen möjlighet att ange andra risk-
områden av vikt, som inte enkelt kan kategoriseras 
under de nämnda rubrikerna, har också en rubrik 
Övrigt funnits med. Därutöver har den gemensamma 
förvaltningens enheter gjort riskanalyser av administra-
tiva nyckelprocesser. Utifrån inkomna riskanalyser utar-
betade universitetsledningen ett förslag till universitets-
gemensam riskanalys för 2014. Denna fastställdes av 
styrelsen i december. Totalt definierade styrelsen 19 ris-
ker där ett övervägande antal är kopplade till universite-

Intern styrning och kontroll

1.  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission
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tets kärnverksamhet och arbetsmiljö. Risker med 
 relativt hög risknivå är i huvudsak kopplade till osäkra 
omvärldsfaktorer.  

Kontrollfunktioner och kontrollåtgärder

Fakulteterna, den gemensamma förvaltningen och uni-
versitetsledningen har genomfört ett stort antal kontroll-
åtgärder för att hantera riskerna som identifierades i ris-
kanalyserna för 2013. Effekterna av kontrollåtgärderna 
kan inte alltid mätas i kvantitativa termer. En samman-
vägning av effekterna visar dock att risknivån generellt 
har reducerats. Kontrollåtgärderna har också en central 
betydelse för att bygga upp ett system och en kultur som 
innebär att organisationen dels kontinuerligt vidtar 
åtgärder inom områden som uppfattas som riskfyllda, 
dels kontinuerligt följer upp vidtagna initiativ. Åtgär-
derna består av alltifrån stora strategiska initiativ till 
konkreta handläggningsrutiner inom en viss arbets-
process. Syftet med kontrollåtgärderna är att eliminera, 
reducera, dela eller acceptera risken. Med anledning av 
att verksamheten vid ett universitet i hög grad är 
omvärldsberoende uppfattar Göteborgs universitet att 
det mest adekvata är att genomföra riskreducerande 
åtgärder, inte att helt eliminera riskerna.   

Information och utbildning

Information och utbildning binder samman de olika 
aktörerna i organisationen och bidrar till att skapa del-
aktighet. Det handlar både om kommunikation från 
ledningen ut till organisationen och från organisationen 
till ledningen. För en stor organisation är intern kom-
munikation alltid problematisk då det är svårt att garan-
tera att samtliga berörda får rätt information vid rätt till-
fälle. Den genomförda omorganisationen har haft som 
delmål att stärka sambanden mellan olika delar av orga-
nisationen, främst vad gäller de olika administrativa pro-
cesserna. Under året har också ett arbete gjorts vad gäller 
översyn och framtagande av nya styrdokument. Dessa 
dokument har till syfte att reglera och styra olika verk-

samhetsområden på ett mer enhetligt sätt inom universi-
tetet. Ett ytterligare initiativ under året har varit framta-
gandet av en kommunikationsstrategi där ett uttalat syfte 
är att stärka internkommunikationen vid universitetet. 
Likt tidigare år så har frågor rörande regelefterlevnad 
funnits med som punkt vid de universitetsgemensamma 
chefsmötena och i de obligatoriska chefsutbildningarna. 
Sammantaget uppfattas initiativen bidragit till en konti-
nuerligt ökad medvetenhet i organisationen i frågor som 
rör intern styrning och kontroll. Eftersom den akade-
miska ledningen kontinuerligt byts ut inom ett universi-
tet krävs att information om intern styrning och kontroll 
fortlöpande förnyas och återupprepas.

Uppföljning och utvärdering – tillsyn

Ansvaret för tillsyn och att kontinuerligt utvärdera 
 kontrollsystemet för intern styrning och kontroll ligger 
ytterst på universitetsledningen och styrelsen. Punkt-
insatser kan ske i form av verksamhetsuppföljningar, 
internutredningar etcetera. Tillsynen resulterar i förslag 
till förbättringar för att stärka styrningen och den 
interna kontrollen. Systemet med att årligen göra nya 
riskbedömningar, identifiera kontrollåtgärder för att 
minimera risker, följa upp kontrollåtgärderna för att 
sedan göra en ny riskanalys utgör ett värdefullt instru-
ment för uppföljning och utvärdering. I detta samman-
hang spelar också universitetets internrevision en helt 
central roll då den i sitt arbete kopplar granskningar och 
revisioner till just centrala riskområden. På samma sätt 
utgör Riksrevisionens granskningar ett viktigt inslag när 
det gäller att bygga upp en kultur där man kontinuerligt 
belyser och utvärderar verksamheten och dess centrala 
processer. 

Sammanfattande analys

Utifrån ovan nämnda resonemang bedöms Göteborgs 
universitet överlag 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

Universitetet har under året haft en fortsatt relativt god 
tillväxt av intäkter till verksamheten. Ökningen uppgår 
till 182 miljoner kronor (drygt 3 procent). Kostnaderna 
har samtidigt ökat med 114 miljoner kronor (drygt 2 
procent). Inför de senaste budgetåren har det tagits en 
rad initiativ och beslut om strategiska satsningar som 
berör både forskningsverksamheten och utbildningen. 
Dessa satsningar har inneburit, och kommer fortsatt att 
innebära, stimulans till nyanställningar och ökade kost-
nader för infrastruktur. En stor del av dessa satsningar 
har givit förväntade kostnadsökningar. Antalet årsar-
betare, exempelvis, har ökat med 10 procent (470 årsar-
betare) mellan 2008 och 2013.

Dock beräknades i budgeten för 2013 att dessa kost-
nadsökningar och satsningar inom ramen för balanse-
rade överskott skulle fortsätta i betydligt högre grad än 
vad som blivit fallet. Dessutom har inte nya resurstill-
skott (höjda prislappar) från och med 2013 inom utbild-
ningsverksamheten inneburit motsvarande kostnadsök-
ningar. En reviderad plan för planerad och tidsbestämd 
förbrukning av balanserat kapital är framtagen för perio-
den 2014–2017. 

Universitetet redovisar ett överskott på 110 miljoner 
kronor. Av detta överskott redovisas 18 miljoner kronor 
inom forskningsverksamheten medan utbildningsverk-
samheten redovisar ett relativt stort överskott på 92 mil-
joner kronor. Skillnaden mot beräknad ekonomisk prog-

Tabell 37.  Ekonomisk utveckling (miljoner kronor, löpande priser)

Bokslut 2013 Prognos 2013 1 Bokslut 2012 Bokslut 2011

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 3 700 3 698 3 619 3 557

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 507 480 456 466

Intäkter av bidrag 1 371 1 370 1 302 1 244

Finansiella intäkter 30 32 50 50

Summa intäkter 5 609 5 581 5 427 5 317

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –3 377 –3 437 –3 241 –3 180

Kostnader för lokaler –628 –630 –636 –630

Övriga driftkostnader –1 303 –1 360 –1 301 –1 287

Finansiella kostnader –7 –7 –12 –11

Avskrivningar –179 –178 –190 –165

Summa kostnader –5 493 –5 611 –5 379 –5 272

Verksamhetsutfall 115 –30 48 45

Resultat från andelar i dotterföretag –5,5 0 –4,3 1,5

Transfereringar mm

Finansiering av bidrag 185 167 165 144

Lämnade bidrag –185 –167 –165 –144

Årets kapitalförändring 110 –30 44 46

1. Prognos per 2013-08-31 redovisad i universitetsstyrelsen.  



69GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2013

nos för året är betydande och består främst i avsevärt lägre 
personalkostnader och övriga driftkostnader än antaget.

Universitetets sammantagna överskott (myndighets-
kapital) möjliggör ytterligare fortsatta satsningar för att 
stärka konkurrenskraften under de närmast kommande 
åren. Följande satsningar är fortsatt prioriterade:
•  åtgärder inom utbildningsområdet som rör kvalitet, 

volym och innehåll samt utveckling av kurs utbud  
och programutbildningar

•  internationell rekrytering av forskare/lärare
• satsning på infrastruktur
•  samfinansiering av större externfinansierade 

 forskningsprojekt

Den sammantagna finansieringen av verksamheten upp-
gick under året till 5 609 miljoner kronor.

Intäkter av anslag som uppgår till 3 700 miljoner kro-
nor ökar med 81 miljoner kronor eller drygt 2 procent. 
Intäkter av anslag utgör 66 procent av den totala finan-
sieringen. Av anslagen används 20 miljoner kronor till 
finansiering av transfereringar. Anslaget till utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå ökar beroende på fler 
utbildningsplatser för läkare och tandläkare samt på en 
kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp 
för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap 
och juridik. Anslaget ökar vidare med en tillfällig sats-
ning på fler utbildningsplatser och på en kvalitetsbaserad 
resurstilldelning utifrån Universitetskanslersämbetets 
kvalitetsutvärderingar. Anslaget minskar genom lägre 
ersättning på grund av så kallade inaktiva studenter och 
genom anslagsminskning till följd av införandet av stu-
dieavgifter för så kallade tredjelandsstudenter. Anslaget 
till forskning och utbildning på forskarnivå ökar genom 
en kvalitetsbaserad omfördelning och genom en anslags-
förstärkning till konstnärlig forskning. Dessutom inne-
bär den generella pris- och löneomräkningen en höjning 
av anslagsbeloppen.

Av statsanslagen avser:
•  1 833 miljoner kronor utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå (en ökning med 2,5 procent),
•  1 379 miljoner kronor forskning och utbildning på 

forskarnivå (en ökning med 1 procent),
•  17 miljoner kronor särskilda medel till nationellt 

resurscentrum i matematik och kvalitetsbaserad 
 resurstilldelning, samt

•  491 miljoner kronor ersättning för klinisk utbildning 
och forskning inom läkarutbildningen och tandläkar-
utbildningen (en ökning med 1,4 procent), i enlighet 
med avtal mellan staten och Västra Götalandsregionen.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar uppgår till 
507 miljoner kronor, vilket är en relativt kraftig ökning 
på 51 miljoner kronor eller med drygt 11 procent jämfört 
med föregående år. Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar utgör 9 procent av den totala finansieringen. 
Intäkter av uppdragsutbildning minskar med knappt 
6 procent och uppgår till 82 miljoner kronor. Den största 
delen av uppdragsutbildningar sker gentemot andra stat-
liga myndigheter. Intäkter av uppdragsforskning ökar 
med nästan 20 procent och uppgår till 169 miljoner kro-
nor. Även här härrör den största andelen från andra stat-
liga myndigheter. Övriga försäljningsintäkter ökar med 
nästan 11 procent och uppgår till 219 miljoner kronor. 
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Diagram 8.  Finansiering av verksamheten
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Bland försäljningsintäkterna ökar intäkterna från uthyr-
ning av lokaler och från försäljning av varor och vissa 
tjänster. Intäkter från resurssamordning ökar också och 
med nästan 8 procent. Studieavgifter för studenter från 
så kallat tredjeland infördes under 2011 och 11,5 miljo-
ner kronor har redovisats för året.

Intäkter av bidrag, det vill säga bidrag från forsknings-
råd och andra bidragsgivare, uppgår till 1 371 miljoner 
kronor. Bidragsintäkterna har ökat med 69 miljoner eller 
drygt 5 procent jämfört med föregående år. Intäkter av 
bidrag utgör 24 procent av den totala finansieringen.

De löpande bidragsinkomsterna har ökat med 6,5 pro-
cent (90 miljoner kronor). Skillnaden mellan redovisade 
intäkter och löpande inkomster redovisas som ökade 
oförbrukade bidrag.

Bidragsinkomsterna fördelat på olika grupper av finan-
siärer, visar att:
•  bidrag från forskningsråden utgör 44 procent och 

andelen är nästan oförändrad,
•  bidrag från andra statliga myndigheter utgör 12 pro-

cent och minskar något,
•  bidrag från andra svenska organisationer och företag 

utgör 34 procent och andelen är nästan oförändrad, 

•  bidrag från Europeiska unionen utgör 6 procent och 
andelen minskar något,

•  bidrag från utländska företag och organisationer utgör 
nästan 4 procent och andelen är nästan oförändrad.

De finansiella intäkterna uppgår till 30 miljoner kronor 
och är betydligt lägre än föregående år. De finansiella 
intäkterna minskar med 20 miljoner kronor jämfört med 
2012, vilket beror på det låga ränteläget. De finansiella 
intäkterna utgör 1 procent av den totala finansieringen. 
Av de finansiella intäkterna utgörs merparten av räntein-
täkter (26 miljoner kronor) från inlåningsräntan hos 
Riksgälden och 4 miljoner kronor avser avkastning från 
egna fonder med mera.

Resursanvändningen i verksamheten (de totala kostna-
derna) uppgick till 5 493 miljoner kronor. Jämfört med 
föregående år innebär detta en nominell ökning med 2 
procent (114 miljoner kronor). Ökningen beror på ökade 
personalkostnader.

Kostnader för personal motsvarar 3 377 miljoner kro-
nor av den totala resursanvändningen. Dessa kostnader 
utgör 61 procent av den totala resursanvändningen. Av 
kostnaderna utgör direkta löner och andra ersättningar 
2 224 miljoner kronor och 1 067 miljoner kronor arbets-

Tabell 38.  Personalkostnader och personalvolym 2009–2013

2013 2012 2011 2010 2009 förändring %

Personalkostnad, mnkr 3 377 3 241 3 180 2 923 2 817 560 20

Antal årsarbetare 5 138 5 031 5 005 4 853 4 705 433 9

Antal anställda 5 762 5 718 5 682 5 461 5 299 463 9

Personalkostnad/årsarb (tkr) 657 644 635 602 599 58 10

Förändring i % 2,2 1,4 5,5 0,5 2,3

Diagram 10.  Resursanvändning i verksamheten
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givaravgifter, avsättningar till pensioner samt övriga per-
sonalkostnader (bland annat företagshälsovård, kompe-
tensutveckling med mera) 85 miljoner kronor. Jämfört 
med föregående år ökar de totala personalkostnaderna 
med 136 miljoner kronor eller drygt 4 procent. Av 
ökningen utgör nästan 30 miljoner kronor beräknade 
effekter av nytt löneavtal med giltighet från 1 oktober 
2013. Jämfört med 2012 har antalet årsarbetskrafter 
ökat med 107 årsarbetare. Antalet undervisande och fors-
kande personal har ökat med 2,7 procent till totalt 2 466 
årsarbetare. Antalet bibliotekspersonal och administrativ 
samt teknisk personal har ökat med 3,7 procent till 1 
937 årsarbetskrafter. Antalet anställda forskarstuderande 
minskar däremot med 3,8 procent till 735 årsarbetskraf-
ter. Den ökade personalvolymen beräknas ha gett kost-
nadsökningar om 70 miljoner kronor på årsbasis.

Förändringen av personalkostnader och personalvolym 
under perioden 2009–2013 framgår av tabell 38. Under 
perioden har de totala personalkostnaderna ökat med 
560 miljoner kronor i löpande priser. Detta motsvarar en 
ökning på 20 procent. Volymförändringen under samma 
period (mätt i årsarbetskrafter) redovisar en ökning med 
9 procent. Kostnaden per årsarbetskraft har ökat med 
58 000 kr eller 10 procent under femårsperioden. 

Personaluppgifter kommenteras även under avsnittet 
”Arbetsmiljö som inspirerar”.

Kostnader för lokaler utgör 628 miljoner kronor. 
Lokalkostnaderna utgör 11 procent av den totala 
resursanvändningen. Jämfört med föregående år mins-
kar lokalkostnaderna med 8 miljoner kronor eller drygt 
1 procent. Av lokalkostnaderna utgör 585 miljoner 
 kronor hyreskostnader och 43 miljoner kronor övriga 

kostnader för fastighetsdrift. Hyreskostnaderna minskar 
med 3 miljoner kronor och driftkostnaderna minskar 
med 5 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Lokalytan uppgick till 381 712 m2, vilket i stort är oför-
ändrat jämfört med föregående år. Volymförändringen 
består av tillkommande lokalytor på 1 612 m2 och mins-
kade lokalytor på 1 600 m2 och beror främst på:
•  tillkommande lokalytor för Svensk Nationell 

 Datatjänst (SND) och för gästforskarbostäder, samt
•  minskade lokalytor för IT-fakulteten på Lindholmen.

Förändringen av lokalkostnader och lokalyta under perio-
den 2009–2013 framgår av tabell 39. Under perioden har 
de totala lokalkostnaderna ökat med 12 miljoner kronor i 
löpande priser, vilket motsvarar en ökning på 2 procent. 
Volymförändringen (lokalytan) under samma period upp-
går till en minskad lokalyta på drygt 4 000 m2. Kostnaden 
per m2 har ökat med 3 procent under perioden.

Övriga driftkostnader svarar för 1 303 miljoner kronor 
av den totala resursanvändningen, vilket motsvarar 
24 procent. Jämfört med 2012 ökar driftkostnaderna 
med enbart 2 miljoner kronor eller knappt 0,2 procent.

Jämfört med föregående år ökar kostnaderna för:
•  Köpta tjänster inklusive antagningssystem med mera 

med 19 procent (26 miljoner kronor)
•  telefonikostnader med 50 procent (3 miljoner kronor)

Jämfört med föregående år minskar kostnaderna för:
•  datatjänster med 10 procent (12 miljoner kronor)
•  konsulttjänster med 11 procent (9 miljoner kronor)
•  köpta forskningsuppdrag med 52 procent (11 miljoner 

kronor)

Tabell 39.  Lokalkostnader per m2 2009–2013

2013 2012 2011 2010 2009 förändring %

Lokalkostnad, mnkr 628 636 630 605 616 12 2

Lokalyta, m2 381 712 381 700 381 100 374 700 385 800 –4 088 –1

Kostnad per m2 1 646 1 665 1 652 1 616 1 597 49 3

Förändring i % –1,1 0,8 2,2 1,2 3,3
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Kostnader för klinisk utbildning och forskning inom 
läkar- och tandläkarutbildningen omfattar 491 miljoner 
kronor, en ökning med 7 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. 

Finansiella kostnader samt avskrivningar motsvarar 
186 miljoner kronor och utgör 3 procent av den totala 
resursanvändningen. Kapitalkostnaderna minskar med 
16 miljoner kronor, jämfört med 2012. Avskrivningar 
uppgår till 179 miljoner kronor och minskar med 11 
miljoner kronor. I föregående års avskrivningar ligger 
extra avskrivningar på 22 miljoner kronor för immate-
riella anläggningstillgångar (utvecklingsprojekt av olika 
slag) vilket påverkar jämförelsen. Räntekostnader för lån 
på anläggningstillgångar uppgår till 5 miljoner kronor, 
en minskning med 2 miljoner kronor jämfört med före-
gående år. 

Under perioden 2009–2013 har finansieringen av verk-
samheten och resursanvändningen inom verksamheten, i 
löpande priser, utvecklats enligt tabell 40.

Intäkterna har under perioden ökat med 12 procent. 
Bland intäkterna har statsanslagen ökat med 13 procent 
och avgifter och andra ersättningar för uppdragsverk-
samheter med mera har ökat med 6 procent. Intäkter av 
bidrag har ökat med 12 procent. 

De totala kostnaderna har ökat med 15 procent. Perso-
nalkostnaderna har ökat med 20 procent. Lokalkostna-
derna har ökat med 2 procent medan kapitalkostnaderna 
har minskat med 2 procent under perioden. Övriga 

Tabell 40.  Finansiering och resursanvändning 2009–2013 (Belopp i miljoner kronor. Löpande priser)

2013 2012 2011 2010 2009 Förändr %

Statsanslag 3 700 3 619 3 557 3 518 3 276 424 13

Bidrag 1 371 1 302 1 244 1 159 1 222 149 12

Avgifter/ersättningar 507 456 465 467 477 30 6

Övriga intäkter 30 50 50 21 21 9 43

Summa intäkter 5 609 5 427 5 317 5 165 4 997 611 12

Personalkostnader –3 377 –3 241 –3 180 –2 923 –2 817 –560 20

Lokalkostnader –628 –635 –630 –605 –616 –12 2

Kapitalkostnader –186 –202 –175 –154 –190 4 –2

Övriga driftkostnader –1 303 –1 301 –1 287 –1 252 –1 162 –141 12

Summa kostnader –5 493 –5 379 –5 272 –4 933 –4 785 –708 15

Verksamhetsutfall 115 48 45 232 212

Summa verksamhetsutfall 2009–2013 652

driftkostnader har ökat med 12 procent eller i genom-
snitt nästan 2,5 procent per år.

GU Holding AB

Holdingkoncernen redovisar i sitt bokslut för 2013 ett 
negativt resultat efter skatt på 5,5 miljoner kronor, vilket 
påverkar universitetets resultat i motsvarande mån. 
Moderbolaget redovisar ett negativt resultat efter skatt 
på 2,8 miljoner kronor. 

Sammantaget har det egna kapitalet i koncernen mins-
kat från 9,8 miljoner kronor per den 31 december 2012 
till 6,8 miljoner kronor per den 31 december 2013. I 
moderbolaget har det egna kapitalet minskat från 9 mil-
joner kronor till 8,6 miljoner kronor för motsvarande 
jämförelsepunkter. I båda fallen påverkas det egna kapi-
talet av erhållet kapitaltillskott om 2,4 miljoner kronor 
för fortsatt uppbyggnad av så kallade idébanker.

Resultatutvecklingen för holdingbolaget under 
 perioden 1997–2013 visas i tabell 41.

Ekonomisk ställning

Universitetet redovisar som årets kapitalförändring ett 
överskott på 110 miljoner kronor. Det ekonomiska 
resultatet påverkas i hög grad av att utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå redovisar ett överskott på 
92 miljoner kronor samt att forskningsverksamheten 
och utbildningen på forskarnivå redovisar ett överskott 
på 18 miljoner kronor. 
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Under de fem senaste budgetåren (2009–2013) har 
universitetet redovisat årliga kapitalförändringar i enlighet 
med tabell 42.

Myndighetskapitalet, inklusive årets kapitalföränd-
ring, uppgår vid årets slut till totalt 977 miljoner kronor. 
I myndighetskapitalet ingår statskapital (deponerad 
konst och kapitaltillskott till GU Holding AB), dona-
tionsfastigheter och resultatandel i holdingbolaget samt 
verksamhetens balanserade kapital. Det sistnämnda 
beloppet uppgår till 954 miljoner kronor. Av verksam-
hetens balanserade kapital har 68 procent skapats under 
de senaste fem åren.

Under 2013 har institutioner och fakulteter inom 
 universitetet 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 och som exempel kan nämnas strategiska 
satsningar, åtagande om samfinansiering i befintliga 
forskningsprojekt, forskarskolor och doktorandanställ-
ningar. Med ”fritt kapital” menas allt annat kapital 
som finns för att kunna möta oförutsedda behov och 
löpande förändringar i finansieringsförutsättningar och 
kostnader.

Analysen har givit som resultat att av det balanserade 
kapitalet på 954 miljoner kronor är ungefär 67 procent 
att betrakta som ”bundet kapital” och resterande 33 pro-
cent som ”fritt kapital”. Jämfört med motsvarande 

bedömning under 2012 så ökar andelen ”bundet kapi-
tal”. Universitetet har också satt upp som ”tumregel” att 
runt 5 procent av omsättningen (300 miljoner kronor) 
bör finnas som ett långsiktigt ”fritt kapital”. Detta för 
att kunna möta oförutsedda händelser.

Universitetet avser att gå vidare under kommande år 
för att ytterligare säkerställa analysen och att gjorda 
bedömningar kan anses vara kvalitetssäkrade.  

Investeringar och låneramar

Totalt uppgår årets investeringar till 199 miljoner kro-
nor, vilket innebär en minskning mot föregående år på 
21 miljoner kronor. Det är framför allt investeringar i 
inventarier och utrustning som minskar. Den minskade 
investeringstakten kommer att leda till ökat investerings-
behov under kommande år.

Investeringar i infrastruktur som maskiner, inventarier 
och andra anläggningar uppgår totalt till 123 miljoner 
kronor och minskar med 23 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. Investeringar i annans fastighet uppgår till 
20 miljoner kronor och har däremot ökat med 9 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. Vidare har investerats 
26 miljoner kronor i den pågående anskaffningen av ett 
nytt forskningsfartyg. Här kommer ytterligare investe-
ringar på över 100 miljoner kronor under 2014 och 2015. 
Dessutom har 29 miljoner kronor investerats i utvecklings-
arbetet med IT-relaterade stödsystem. Jämfört med föregå-
ende år är detta en minskning med 11 miljoner kronor. 

Tabell 42.  Årlig kapitalförändring (miljoner kronor)

2013 2012 2011 2010 2009

Verksamheten 116,8 47,1 45 230,8 212,3

Donationsmedel –1,6 0,8 –0,3 0,7 –0,1

GU Holding –5,5 –4,3 1,5 0,4 0,2

Summa 109,7 43,6 46,2 231,9 212,4

Tabell 41.  Resultatutveckling i GU Holding AB,  
1997–2013 (belopp i miljoner kronor)

2013 2012 2011 2010 1997–2009

–5,5 –4,3 1,5 0,4 –8,6
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Det bokförda värdet av befintliga materiella och 
immateriella anläggningstillgångar uppgår per 31 
december till 625 miljoner kronor. Det är en ökning 
jämfört med föregående år med 18 miljoner kronor. För-
ändringen beror på årets nyinvesteringar och påverkas 
också av årets avskrivningar inkl. extra avskrivningar på 
immateriella anläggningstillgångar (utvecklingsprojekt).

Universitetet disponerade under budgetåret en låne-
ram på 650 miljoner kronor för finansiering av investe-
ringar i anläggningstillgångar som används i verksamhe-
ten. Årets nyupplåning uppgår till 158 miljoner kronor 
och under budgetåret har lånen amorterats med 167 mil-
joner kronor. Nyupplåningen har minskat med 35 miljo-
ner kronor eller 18 procent medan amorteringarna har 
ökat med 20 miljoner kronor eller nästan 14 procent. 
Universitetets lån hos Riksgäldskontoret uppgår per 31 
december till 472 miljoner kronor, en minskning med 
8 miljoner kronor eller knappt 2 procent.

Likviditet

Kassalikviditeten framgår av nedanstående uppställning 
(miljoner kronor).

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

2 722 2 781 2 472

Behållningen på räntekontot hos Riksgälden har minskat 
med 48 miljoner kronor och övriga banktillgodohavanden 
(EUR-konto) har minskat med 12 miljoner kronor, jäm-
fört med föregående årsbokslut.

Universitetets likviditet består till en mycket stor del 
av förvaltade förskott från bidragsgivare till forsknings-
projekt, men också i växande utsträckning av ett ökat 
myndighetskapital. Likviditeten vid det gångna årsskif-
tet påverkas även av relativt kraftigt ökade fordringar 
(framför allt hos andra myndigheter) och på att leveran-
törsskulderna i bokslutet för 2012 var osedvanligt höga.

Enligt kapitalförsörjningsförordningen ska alla in- och 
utbetalningar som avser universitetets verksamhet ske 
genom universitetets räntekonto hos Riksgälden. Den 

31 december var universitetets saldo på detta konto 
2 679 miljoner kronor. Den genomsnittliga inlånings-
räntan på räntekontot uppgick till drygt 1 procent.

Oförbrukade forskningsbidrag och upplupna 

 bidragsintäkter

I balansräkningen redovisas för året upplupna bidragsin-
täkter på 199 miljoner kronor. Detta är en ökning med 
20 miljoner kronor eller 11 procent jämfört med föregå-
ende år. Upplupna bidragsintäkter består av utgifter för 
projekt där bidragsgivaren ännu inte överfört medel i 
tillräcklig utsträckning. Ökningen av upplupna bidrags-
intäkter beror på att forskningsfinansiärer i ökad 
utsträckning betalar ut forskningsbidrag i efterskott.

I balansräkningen redovisas oförbrukade forsknings-
bidrag på 1 625 miljoner kronor. Detta är 39 miljoner 
kronor eller drygt 2 procent mer än vid motsvarande 
 tidpunkt föregående år. Ökningen beror både på att de 
löpande bidragsinkomsterna har ökat och på att en full-
ständig kostnadsredovisning tillämpas från och med 
2009 som innebär att indirekta kostnader redovisas efter 
hand som förbrukning av forskningsbidragen sker. 

Donationsförvaltningen

Universitetet har regeringens medgivande att placera 
statliga gåvo- och donationsmedel på annat sätt än i för-
valtning hos Riksgälden eller Kammarkollegiet. Detta 
innebär att delar av universitetets gåvo- och donations-
medel placerats diskretionärt i kapitalförvaltning hos 
ytterligare en kapitalförvaltare, Skandinaviska Enskilda 
Banken, SEB.

Tabell 43.  Värdeförändring 2013

Värdeföränd-
ring 2013 i % 
markn värde

Jämförelse-
index

Jubileumsfonden 13,12 13,83

Handelshögskolan, Fastighetsdonation 13,39 13,83

Oceanografi, Fastighetsdonation 13,48 13,83

Lundberglaboratoriet 13,55 13,83

Torsten och Ragnar Söderbergs prof. 13,75 13,83
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Det diskretionära förvaltningsuppdraget har under 
året fullföljts i enlighet med den av universitetet fast-
ställda placeringspolicyn. Huvuddragen i placeringspoli-
cyn är riskspridning genom fastställda gränsvärden för 
fördelning av kapitalet i olika tillgångsslag, samt en tyd-
lig fokusering på goda normer, god sed samt gott 
omdöme i förmögenhetsplaceringarna.

Förvaltningen placerar inte i företag som bedriver sin 
verksamhet i strid mot väletablerade internationella nor-
mer, framförallt FN:s Global Compact, OECD:s riktlin-
jer för multinationella företag, FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, ILO:s kärn-
konventioner, samt internationella miljökonventioner.

Universitetets donationsförvaltning är beroende av 
nationell och internationell finansutveckling.

Det bokförda värdet för gåvo- och donationsmedlen 
uppgår till 194 miljoner kronor. Av det samlade kapitalet 
är knappt 60 miljoner kronor placerat i värdepapper via 
förvaltningsuppdrag hos Kammarkollegiet (räntor) samt 
SEB (svensk aktieindexfond). Allokeringsmässigt är nor-
malläget att 50 procent är räntor och 50 procent aktier. 
Avkastningen på de donationer som förvaltas via kapital-
förvaltningsavtal mäts mot sammanvägda jämförelsein-
dex1. I tabell 43 framgår utvecklingen i de olika förvalt-
ningsdepåerna ställt mot antaget jämförelseindex. 

Depåernas värdeförändring har utvecklats något sämre 
i paritet med jämförelseindex. Ränteförvaltningen har 
lyckats något bättre än index, medan aktieindexfonden 
levererat något sämre än index. Det totala marknadsvär-
det i förvaltningen har i och med uppgången på Stock-
holmsbörsen under 2013, utvecklats väl och överstiger 
det bokförda värdet. 

Utöver de diskretionärt förvaltade donationerna ingår 
drygt 110 miljoner kronor som universitetet ingått avtal 
om att placera i Akademiska Hus AB samt nästan 
10 miljoner kronor oförbrukade medel av samma dona-
tion. Även donationer för diverse forskningsändamål 

(4,1 miljoner kronor) samt ännu ej förbrukade ränte-
medel (8 miljoner kronor) finns upptagna. Förvaltningen 
består av både likvida medel i bankräkning, placeringar 
på räntekonto i Riksgäldskontoret samt penningmark-
nadsplaceringar. 

Under 2013 har universitetets donationsförvaltning 
bidragit med 6,6 miljoner kronor till olika verksamhets-
områden inom universitetet fördelat enligt följande:

Handelshögskolan 5,8 mnkr

Naturvetenskapliga fakulteten 0,8 mnkr

Utdelade stipendier och andra bidrag

Universitetet har under året haft möjlighet att dela ut 
cirka 4 500 stipendier till studerande inom utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på 
forskarnivå. Stipendiernas storlek har varierat från 500 
kr och upp till 100 000 kr. De beloppsmässigt största 
stipendieutgivarna har varit de Adlerbertska stiftelserna, 
ur vilka stipendier om cirka 42 miljoner kronor utdelats. 
Exempel på andra stiftelser ur vilka stipendier till stude-
rande utgått är Bo Linderoth-Olsons fond, Paul och 
Marie Berghaus donationsfond samt Carl Larssons sti-
pendiefond. 

Drygt 250 lärare och forskare har tilldelats bidrag till 
resor och forskning ur bland annat Sven Petterssons fond 
för humanistisk vetenskap, Torsten Petterssons fond för 
humanistisk vetenskap, Erland Erikssons donation, 
Göteborgs Högskolas Linnéfond, Oscar Ekmans stipen-
diefond, Adlerbertska Forskningsstiftelsen samt Jubi-
leumsanslaget ur Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 
De utdelade beloppen uppgår totalt till cirka 5 miljoner 
kronor. 

Avkastning ur anknutna stiftelser avsedda för forsk-
ning inom Sahlgrenska Akademins område har under 
året fördelats med ett belopp uppgående till cirka 8 mil-
joner kronor. 

1.  Dessa är SIXPRX (svenska aktier), OMRX T-bill 
 (kortränteplaceringar eg. statsskuldväxlar) samt  
OMRX T-bond (obligationer).
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Väsentliga uppgifter

I enlighet med Regleringsbrev för budgetåret 2013 redo-
visas en sammanställning över väsentliga uppgifter. Av 
sammanställningen kan utläsas:

•  Utbildning på grundnivå och avancerad nivå; antalet 
helårsstudenter exklusive uppdragsutbildning och 
beställd utbildning uppgår till 25 135 och har minskat 
med 443 helårsstudenter eller 1,7 procent, jämfört med 
föregående år. Antalet helårsprestationer uppgår till  
21 034, vilket är en minskning med 282 helårspresta-
tioner eller 1,3 procent.

•  Kostnad per helårsstudent uppgår till 79 252 kronor och 
har ökat jämfört med föregående år med 1 256 kronor 
eller 1,6 procent. Kostnad per helårsprestation uppgår 
till 94 704 kronor och har också ökat jämfört med 
föregående år med 1 113 kronor eller 1,2 procent.

•  Antalet studieavgiftsskyldiga helårsstudenter uppgår till 
106 och utgör 0,4 procent av det totala antalet helårs-
studenter.

•  Utbildning på forskarnivå: Antalet nyantagna doktoran-
der uppgår till 285 vilket är en minskning med 15 pro-
cent jämfört med 2012. Av dessa är 59 procent kvin-
nor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 
Antalet doktorander med någon aktivitet uppgår till  
1 849, vilket också är en minskning jämfört med före-
gående år. Antalet doktorander med doktorandanställ-
ning uppgår till 729, en minskning med nästan 4 pro-
cent jämfört med föregående år. Antal doktorander 
med utbildningsbidrag uppgår till 74, en minskning 
med 20 procent jämfört med 2012. Antalet doktor-
sexamina uppgår till 276, vilket är en ökning med  
43 jämfört med föregående år. 

•  Personal: Antalet årsarbetskrafter uppgår totalt till 
5 138 och ökar med 107 årsarbetare eller 2 procent, 
jämfört med föregående år. Antalet lärare uppgår till 
1 841 och ökar med 15 eller nästan 1 procent jämfört 
med föregående år. Andelen disputerade lärare utgör 
70 procent, vilket är en minskning jämfört med 2012. 
Antalet professorer uppgår till 502, en ökning med 5 
jämfört med 2012. Av antalet professorer är 27 procent 
kvinnor, en viss minskning jämfört med föregående år.

•  Ekonomi: Intäkterna ökar med 182 miljoner kronor 
eller 3,3 procent, jämfört med 2012. Av intäkterna 
utgör utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2 162 miljoner kronor (39 procent), en ökning med 
67 miljoner kronor eller drygt 3 procent, jämfört med 
2012. Forskning och utbildning på forskarnivå utgör 
3 446 miljoner kronor eller 61 procent av de totala 
intäkterna. Intäkter till forskning och utbildning på 
forskarnivå ökar med 114 miljoner kronor eller drygt 
3 procent, jämfört med 2012. 

De totala kostnaderna ökar med 114 miljoner kronor 
eller 2 procent, jämfört med 2012. Av de totala kostna-
derna utgör personalkostnader 60 procent och lokalkost-
naderna 11 procent. I stort är det oförändrade andelar 
jämfört med föregående år.

Balansomslutningen uppgår till 4 058 miljoner kro-
nor, en ökning med 2 miljoner kronor, jämfört med 
2012. Av balansomslutningen utgör oförbrukade 
bidragsmedel 1 625 miljoner kronor (40 procent), en 
ökning med 39 miljoner kronor, jämfört med 2012. 
Myndighetskapitalet uppgår till 977 miljoner kronor, 
vilket utgör 24 procent av balansomslutningen. Myndig-
hetskapitalet ökar med 113 miljoner kronor, jämfört 
med föregående år.
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Väsentliga uppgifter (bilaga 6)
2013 2012 2011 2010 2009

Utbildning och forskning

Totalt antal helårsstudenter1 25 135 25 578 26 316 26 896 25 914

Kostnad per helårsstudent 79 252 77 996 75 465 70 681 71 516

Totalt antal helårsprestationer1 21 034 21 316 21 777 21 954 20 896

Kostnad per helårsprestation 94 704 93 591 91 187 86 592 88 690

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 106 60 44

Totalt antal nyantagna doktorander3 285 337 339 314 292

andel kvinnor 59% 59% 55% 57% 61%

andel män 41% 41% 45% 43% 39%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet3 1 849 2 042 2 041 1 958 1 990

andel kvinnor 59% 59% 58% 59% 60%

andel män 41% 41% 42% 41% 40%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetare) 729 757 696 623 621

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare) 74 92 128 159 126

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,9 2,6 2,5 2,8 3,0

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1

Totalt antal doktorsexamina 276 233 265 295 307

Totalt antal licentiatexamina 34 36 50 41 30

Totalt antal ej refereegranskade vetenskapliga publikationer2 3 437 2 873 3 054 2 825 2 796

Kostnad per ej refereegranskad vetenskaplig publikation2 1,00 1,15 1,04 1,04 0,96

Personal3

Totalt antal årsarbetskrafter4 5 138 5 031 5 004 4 853 4 705

Medelantal anställda 5 762 5 718 5 682 5 461 5 299

Totalt antal lärare (årsarbetare)5 1 841 1 826 1 861 1 835 1 791

andel kvinnor 47% 47% 46% 46% 45%

andel män 53% 53% 54% 54% 55%

Andel disputerade lärare (årsarbetare)5 70% 74% 74% 70% 64%

andel kvinnor 44% 45% 43% 42% 40%

andel män 56% 55% 57% 58% 60%

Antal professorer (årsarbetare) 502 497 500 488 482

andel kvinnor 27% 28% 25% 25% 25%

andel män 73% 72% 75% 75% 75%

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr) varav 5 609 5 427 5 317 5 165 4 997

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 162 2 095 2 065 2 051 1 998

andel anslag (%) 91% 91% 91% 91% 94%

andel externa intäkter (%) 8% 9% 9% 9% 6%

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 3 446 3 332 3 252 3 113 2 999

andel anslag (%) 50% 51% 52% 53% 50%

andel externa intäkter (%) 49% 48% 47% 46% 50%

Kostnader totalt (mnkr) varav 5 493 5 379 5.272 4 933 4 785

andel personal 61% 60% 60% 59% 59%

andel lokaler 11% 12% 12% 12% 13%

Lokalkostnader6 per kvm (kr) 1 646 1 665 1 652 1 616 1 597

Balansomslutning (mnkr) 4 058 4 056 3 731 3 565 3 133

varav oförbrukade bidrag 1 625 1 586 1 530 1 491 1 381

varav årets kapitalförändring 110 44 46 232 212

varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 977 864 817 771 540

1.  Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2.  Uppgifter om antalet artiklar, forskningsöversikter och publikationer kan komma att förändras eftersom komplettering av icke-rapporterad publicering görs löpande. 

Fraktionering innebär att publikationen fördelas på antalet författare vilket också påverkar kostnadsberäkningen per hst och hpr. 
3.  Per december månad om inget annat anges. Mätperioden har ändrats från oktober till december månad vilket även gäller för 2009–2012.
4. Antal årsarbetskrafter inkluderar externfinansierade adjungerade lärare.
5. Antal lärare avser de anställningar som ingår i Göteborgs universitets anställningsordning.
6. Enligt resultaträkning.     
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Jonas Einarsson, doktorand vid institutionen för fysik. På institutionen bedrivs forskning inom exempelvis astronomi 
och astrofysik, atom- och molekylfysik, biofysik, komplexa system, kondenserade materiens fysik och nanomaterial.
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Resultaträkning (tkr)

Not
2013-01-01– 

2013-12-31
2012-01-01– 

2012-12-31

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 3 700 145 3 618 967

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 45, 46 506 796 455 988

Intäkter av bidrag 3 1 371 264 1 301 670

Finansiella intäkter 4 30 481 49 919

Summa 5 608 686 5 426 544

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 –3 376 735 –3 240 559

Kostnader för lokaler 6 –628 309 –635 561

Övriga driftkostnader 7 –1 302 846 –1 300 854

Finansiella kostnader 8 –6 933 –11 574

Avskrivningar och nedskrivningar 9–13 –178 645 –190 074

Summa –5 493 469 –5 378 622

Verksamhetsutfall 115 217 47 922

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 14 –5 460 –4 261

Uppbördsverksamhet 15

Intäkter av avgifter m. m. samt andra intäkter som inte disponeras 0 0

Medel som tillförts statens budget från uppbörds verksamhet 0 0

Saldo 0 0

Transfereringar 16

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 20 470 22 495

Medel som erhållits från  myndigheter för finansiering av bidrag 122 308 93 354

Övriga erhållna medel för  finansiering av bidrag 42 191 49 175

Lämnade bidrag –184 968 –165 024

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 17 109 757 43 661
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Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR Not 2013-12-31 2012-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 9 52 075 43 001

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 8 225 8 977

Summa immateriella anläggningstillgångar 60 300 51 977

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 10 8 397 8 905

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 121 395 127 344

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 408 060 417 580

Pågående nyanläggningar 13 27 040 750

Summa materiella anläggningstillgångar 564 891 554 579

Finansiella anläggningstillgångar 18

Andelar i hel- och delägda företag  6 605 9 665

Andra långfristiga värdepappersinnehav 60 094 58 962

Andra långfristiga fordringar 110 416 115 253

Summa finansiella anläggningstillgångar 177 115 183 880

Varulager

Varulager och förråd 19 3 506 3 592

Fordringar 

Kundfordringar 20 81 959 79 098

Fordringar hos andra myndigheter 21 82 460 54 287

Övriga fordringar 22 4 785 3 949

Summa fordringar 169 204 137 334

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 23 149 210 145 984

Upplupna bidragsintäkter 24 198 969 178 876

Övriga upplupna intäkter 25 13 216 19 135

Summa periodavgränsningsposter 361 395 343 996

Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 26 0 0

Kortfristiga placeringar

Värdepapper och andelar 27 0 0

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 28 2 679 104 2 726 981

Kassa och bank 29 42 402 53 920

Summa kassa och bank 2 721 506 2 780 901

SUMMA TILLGÅNGAR 4 057 917 4 056 259
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KAPITAL OCH SKULDER Not 2013-12-31 2012-12-31

Myndighetskapital

Statskapital  30 8 324 5 140

Donationskapital 31 8 315 8 678

Resultatandelar i hel- och delägda företag  32 5 665 9 926

Balanserad kapitalförändring 33 844 642 796 740

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 17 109 757 43 661

Summa myndighetskapital 976 702 864 144

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 34 51 059 51 427

Övriga avsättningar 35 30 150 32 052

Summa avsättningar 81 209 83 479

Skulder m. m.

Lån i Riksgäldskontoret 36 471 530 480 218

Skulder till andra myndigheter 37 115 967 104 595

Leverantörsskulder 38 163 890 309 526

Övriga skulder 39 105 948 115 266

Depositioner 40 453 436

Summa skulder m.m. 857 788 1 010 040

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 41 353 161 347 372

Oförbrukade bidrag 42 1 625 303 1 585 969

Övriga förutbetalda intäkter 43 163 754 165 255

Summa periodavgränsningsposter 2 142 218 2 098 596

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 4 057 917 4 056 259

ANSVARSFÖRBINDELSER 44 104 151 104 151

Balansräkning (tkr)
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Redovisning mot anslag
Årets tilldeln  

enl. regl.brev
Tot. disp  
belopp Utgifter Saldo

UO 16 Utbildning och universitetsforskning (a)   

2:7 ap 1 Grundutbildning takbelopp (a) 1 833 249 1 833 249 –1 833 249 0

2:8 Forskning och forskarutbildning (a)

2:8 ap 7 Basresurs (a) 1 366 418 1 366 418 –1 366 418 0

2:8 ap 9 Havsmiljöinstitutet (a) 10 511 10 511 –10 511 0

Summa 1 376 929 1 376 929 –1 376 929 0

 

2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (a)

2:71 ap.7 Nationellt resurscentrum i matematik (a) 3 768 3 768 –3 768 0

2:71 ap.41 Kvalitetsbaserad resursfördelning (a) 13 538 13 538 –13 538 0

Summa 17 306 17 306 –17 306 0

 

2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (a)

2:72 ap 3 ALF (a) 419 364 419 364 –419 364 0

2:72 ap 7 TUA (a) 71 574 71 574 –71 574 0

Summa 490 938 490 938 –490 938 0

UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:2 ap 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (a) 2 193 2 193 –2 193 0

Summa 3 720 615 3 720 615 –3 720 615 0

a = Ramanslag

Anslagsredovisning (tkr) 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Villkor för anslag 2:7 ap.1 Takbelopp Anvisningar för avräkning av hel-

årsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet 

avseende universitet och högskolor. I anslaget ingår 6 300 000 kronor 

riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

Villkor för anslag 2:8 ap.7 Basresurs Av anslaget är 3 000 000 kronor 

beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på 

forskarnivå. I anslaget ingår 20 114 000 kronor för det strategiska 

forskningsområdet Vårdvetenskap. ap.9 Havsmiljöinstitutet Anslags-

posten får användas av universitetet för analyser, utvärderingar och 

synteser samt för ökad samverkan  mellan berörda universitet inom 

havsmiljöinstitutet. Villkor för anslag 2:72 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. 

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.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Villkor för anslag 11:2 ap.1 Forskning och dokumentation om medie-

utvecklingen. Anslaget ska användas för kostnader för information om 

forsknings- resultat, för att utarbeta mediestatistik och dokumentera 

ägar- och marknadsförhållanden inom svenska massmedier m.m. vid 

den svenska avdelningen av Nordiskt Informationscenter för Medie- 

och Kommunikationsforskning (Nordicom). Rapporten Mediebarome-

tern med en räckviddsundersökning av svenska medievanor ska ges ut 

under 2013.
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Redovisnings-  
och värderingsprinciper
Allmänt

Övergripande mål för universitetens och högskolornas 
verksamhet finns i högskolelagen (1992:1434). Årsre-
dovisningen 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 ESV:s föreskrifter och allmänna råd till FÅB. I 
regleringsbrevet medges universitet och högskolor 
undantag från 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 
Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga 
utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i 
Riksgäldskontoret.

•  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 bud-
getunderlag om att årsredovisningen ska innehålla 
redovisning av väsentliga uppgifter. Universitet och 
högskolor ska i stället lämna uppgifter enligt bilaga 6 
Väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor ska i 
samband med upprättandet av noter till årsredovis-
ningen särskilt beakta att specifikation ges av 

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

 –  beviljad och under året maximalt utnyttjad 
 kontokredit hos Riksgäldskontoret.

•  undantag från bestämmelserna om budgetunderlag i 
9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning 
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 årsredovisning 
och budgetunderlag att delårsrapporten ska skrivas 
under av myndighetens ledning. Med undantag från 
nämnda bestämmelse får styrelsen för ett universitet 
eller en högskola som ska lämna en delårsrapport 
 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 § kapital-
försörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av 
anläggningstillgångar.  
 En anläggningstillgång som används i myndighetens 
verksamhet får helt eller delvis finansieras med bidrag 
som har mottagits från icke-statliga givare. Detta gäller 
även för bidrag från statliga bidragsgivare under förut-
sättning att bidraget har tilldelats för ändamålet.

•  Lunds universitet, Stockholms universitet, Göteborgs 
universitet, Karolinska institutet och Kungl. Tekniska 
högskolan medges rätt att förvalta donationsmedel i 
aktier och andra värdepapper enligt 12 § donationsför-
ordningen (1998:140). Dessa lärosäten får även uppdra 
åt någon annan att placera dessa medel i enlighet med 
12 § andra stycket. Universiteten ska redovisa hur 
avkastningen har utvecklats i förhållande till mark-
nadsindex. 
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•   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 10 
procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsätt-
ning under räkenskapsåret, ska myndigheten i årsredo-
visningen redovisa hur överskottet ska disponeras. 
 Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd 
verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott 
från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten i årsredo-
visningen lämna ett förslag till regeringen om hur 
underskottet ska täckas.

Redovisning av verksamhetens resultat

Enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000: 605) om årsredo-
visning och budgetunderlag ska myndigheterna kom-
mentera verksamhetens resultat i förhållande till de upp-
gifter som framgår av myndighetens instruktion och till 
vad regeringen i förekommande fall, har angett i regle-
ringsbrev eller i något annat beslut. Resultatredovis-
ningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer 
har utvecklats med avseende på volym och kostnader. 
Redovisningen ska lämnas enligt den indelning som 
myndigheten bestämmer om inte regeringen beslutat 
annat. Enligt ESV föreskrifter till 3 kap. 1 § förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunder-
lag ska myndigheten översiktligt beskriva sin verksamhet 
och resultatet av verksamheten, företrädesvis de vikti-
gaste prestationerna, deras volym och kostnader. Enligt 
de allmänna råden kan kostnad per prestation avse såväl 
kostnad per prestationstyp och år som enskild prestations 
totala kostnad. I årsredovisningen redovisas en rad olika 
uppgifter om verksamhetens volymer, såsom helårsstu-
denter och forskarexamina, samt de totala kostnaderna 
med uppdelning på utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå respektive forskning och utbildning på fors-
karnivå. De uppgifter som redovisas i sammanställ-
ningen ”Väsentliga uppgifter” har för universitet och 
högskolor i huvudsak utvecklats utifrån de perspektiv 
som anges i ovan nämnda förordning. Av högskolelagen 
framgår att universitet och högskolor har tre huvudupp-
gifter, nämligen att:

•  bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller 
konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet,

•  bedriva forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 
samt annat utvecklingsarbete samt

•  samverka med det omgivande samhället och informera 
om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat 
tillkomna vid högskolan kommer till nytta. 

Att beräkna kostnaden per prestationstyp kräver klara 
definitioner för att uppgifterna ska vara meningsfulla. 
Arbetet är under utveckling med att definiera vad som 
avses med prestationer och hur kostnaden ska beräknas 
för dessa. Ytterligare insatser för att förbättra redovis-
ningen av verksamhetens prestationer med avseende på 
kostnader kommer därför att genomföras. Universitetet 
har valt att använda den definition av prestationer inom 
utbildning som de svenska lärosätena gemensamt har 
tagit fram, nämligen kostnad per helårsstudent och kost-
nad per helårsprestation. Ett mått på prestationerna 
inom forskningen är kostnad per publikation, och har 
definierats som den totala kostnaden för forskning förde-
lat på antal artiklar, böcker och kapitel i böcker som 
universitetets forskare har publicerat. I redovisningen av 
väsentliga uppgifter redovisas dock publikationerna 
exklusive böcker och kapitel i böcker i enlighet med 
 återrapporteringskraven i regleringsbrevet.

Redovisning av intäkter

Gällande redovisning av främst bidrags- och uppdrags-
intäkter medger inte universitetets ekonomimodell upp-
följning av intäkter fördelade på finansiär. När bidrag- 
och uppdragsmedel ska fördelas redovisas inkomst per 
finansiär/finansiärsgrupp och periodiserade medel i ett 
samlat belopp. Universitetet arbetar på att ta fram en 
metod för att kunna redovisa intäkter per finansiär.

Redovisning av indirekta kostnader

Den rekommenderade SUHF-modellen för redovisning 
av indirekta kostnader tillämpas av universitetet från och 
med 2009. Indirekta kostnader fördelas löpande, baserat 
på nedlagda kostnader vilket medför full kostnadstäck-
ning och en korrekt periodisering. 
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Transfereringar

Lämnade bidrag har i enlighet med ESV:s anvisningar 
redovisats som transferering i resultaträkningen. Finan-
siering motsvarande kostnaderna har hämtats från intäk-
ter av anslag, avgifter respektive bidrag. Exempel på 
transfereringar är överföring av medel till studentkå-
rerna, stipendier, medel från EU till projekt där universi-
tetet är koordinator samt överföring av strategiska forsk-
ningsmedel till andra lärosäten. 

Värdering av anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar utgörs främst av balanserade 
utgifter för IT-relaterade stödsystem. 

För aktivering av egenutvecklade anläggningstill-
gångar ska anskaffningsvärdet överstiga 100 tusen kronor 
och den ekonomiska livslängden ska vara lägst tre år 
eller högst fem år.

De immateriella tillgångarna avser aktiverade utgifter 
främst utveckling av befintlig infrastruktur för att säker-
ställa framtida ekonomiska och kvalitativa fördelar för 
verksamheten genom bättre service till studenterna, 
användning av nyare, effektivare IT-teknologi och 
arbetsprocesser.

Övriga anläggningar med ett anskaffningsvärde på 
minst 20 tusen kronor och en ekonomisk livslängd på 
lägst tre år redovisas som anläggningstillgång. Anlägg-
ningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda eko-
nomiska 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 konstförmål sker ingen avskrivning. 
Några avskrivningar görs inte på Ågrenska villan då fast-
igheten bedöms vara tillräckligt avskriven. Ny-, om- och 

tillbyggnad på annans fastighet redovisas som förbätt-
ringsutgift på annans fastighet. Som förbättringsutgift 
på annans fastighet redovisas även reparations- och 
underhållskostnader överstigande 100 tusen kronor och 
med en livslängd överstigande tre år. Avskrivningstiden 
begränsas så att investeringen skall vara slutavskriven när 
hyresförhållandet kan antas upphöra. 

Den pågående nyanläggningen utgörs av byggnationen 
av ett forskningsfartyg vilket inklusive utrustning beräk-
nas kosta drygt 100 miljoner kronor och vara klart för 
att tas i bruk våren 2015. 

Värdering av finansiella anläggningstillgångar. Mark-
nadsvärdet för aktie- och fondandelsinnehavet i dona-
tionsförvaltningen är något högre än det bokförda per 
31 december 2013. 

GU Holding AB

Göteborgs universitet övertog den 1 januari 1998 hol-
dingbolaget Göteborgs universitets utveckling AB från 
Näringsdepartementet. I årsredovisningen redovisas 
uppgifter om andelar i dotterföretag och resultatandel 
enligt kapitalandelsmetoden. Innehavet redovisas i 
balansräkningen under posterna andelar i dotterföretag, 
statskapital samt resultatandelar i dotterföretag. Påver-
kan på universitetets kapitalförändring framgår av resul-
taträkningsposten resultat från andelar i dotterföretag.
GU Holding AB har under 2013 fått 2,4 miljoner kro-
nor i kapitaltillskott från regeringen. Kapitaltillskottet 
ska finansiera uppbyggnaden av så kallade idébanker.

Värdering av fordringar och skulder

Fordringar är upptagna till det belopp med belopp 
 varmed de beräknas inflyta. Skulder i utländsk valuta 
har omräknats till balansdagens kurs.  

Skuld för inarbetad tid. I bokslutet för 2013 redovisas 
en skuld för inarbetad mer-/övertid uppgående till 25 
miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Skulden består 
delvis av institutionernas och enheternas redovisade 
övertidsskuld och delvis av en övergripande beräknad 
skuld. Universitetet har under 2013 inte vidtagit speci-
fika åtgärder för att kunna presentera ett mer genomar-
betat underlag då systemmässiga förutsättningar till stor 
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del fortfarande saknas. Frågan är uppmärksammad 
sedan tidigare och arbete pågår med att införa system-
stöd och utarbeta rutiner för tjänstgöringsplanering och
rapportering av tid inom ramen för projektet ”IT-stöd 
för bemanning, individuell tjänstgöringsplanering och 
tjänstgöringsuppföljning”. Under 2014 kommer systemet 
succesivt att implementeras i verksamheten.

Under posten Övriga avsättningar redovisas avsättning 
för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgär-
der enligt avtal. 

Värdering av varulager

Varulagren är värderade till det lägsta av anskaffnings-
värdet och återanskaffningsvärdet. Avdrag för bedömd 
faktisk inkurans har gjorts.

Värdering av bankmedel i utländsk valuta

Behållning på EUR-konto per 2013-12-31 har värderats 
till balansdagens kurs.

Upplupna och oförbrukade bidrag

Helt eller delvis externfinansierade forskningsprojekt 
redovisas på institutionsnivå. För pågående projekt tas 
intäkter upp motsvarande upparbetade kostnader under 
året. Projekt med nedlagda kostnader, där bidrag enligt 
kontrakt ännu ej erhållits, redovisas som upplupna 
bidragsintäkter i, det vill säga som en typ avfordran på 
bidragsgivaren. Erhållna medel från bidragsgivare som 
ännu inte har använts i verksamheten redovisas som 
oförbrukade bidrag i balansräkningen. För under året 
avslutade projekt redovisas skillnaden mellan intäkter 
och kostnader som över/underskott i resultaträkningen. 
Förbrukningstakt avseende oförbrukade medel har redo-
visats i enlighet med av SUHF rekommenderad scha-
blonmetod.

Brytdag och periodavgränsningsposter

Löpande redovisning har gjorts fram till och med 
3 januari 2014. Som periodavgränsningspost bokförs 
belopp överstigande 50 tkr.

Moderbolaget GU Holding AB

Aktieinnehav Andel i %

Dotterbolag

Biomatcell AB 100

Gastrolink AB 100

GU School of Executive Education AB 100

Luxbright AB 100

Mivac Development AB 75

Alzinova AB 50

Botaniska Analysgruppen i Göteborg AB 10

Intressebolag

Innovitro AB 49

Cervrite AB 42

Inventive Board AB 35

Again Nutrient 31

Marine Biofouling Research i Göteborg AB 30

RoadIT AB 30

Tendera AB 30

Kocken och jag AB 29

Gothenburg Sensor Devices AB 28

Strongbone AB 25

Talkamatic AB 22

MetaboGen AB 20

Vigor Wave Energy AB 18

Oncorena AB 12

Övriga innehav

Kaponjären 1 AB 20

SeaTwirl AB 17

Mymo 16

Cereduce AB 15

Cewatech AB 13

Crop Tailor AB 13

Ortoma AB 12

Mindary 10

Smartster Group AB 8

Blue Mobile Systems AB 5

Ostrea Sverige AB 4

Appspotr AB 2

LC-Tech Holding AB 1

I-Tech AB 1

Surgical Science Sweden AB 0,3

Dotterbolag till portföljbolag

Dotterbolag till MIVAC Development AB

Toleranzia AB 54

Alzinova AB 49

Dotterbolag til Biomatcell AB

Psilox           100
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FÅB, 7 kap. 2 §
Till grund för redovisningen av ersättningar och andra förmåner ligger 

uppgift från Göteborgs universitets kontrolluppgifter 2013. 

Styrelsen tkr

Ordförande 
Cecilia Schelin Seidegård (fr o m 2013-05-01) 44

Systembolaget AB
ALMI Företagspartner Gotland AB
Global Health Partner AB

Carl Bennet (t o m 2013-04-30) 22
Carl Bennet AB
Elanders AB
Getinge AB
Holmen AB
Lifco AB
L E Lundbergföretagen AB

Rektor 
Pam Fredman 1 419

Arbetsgivarverket
Göteborg & Co
Stiftelsen Korsvägen/Universeum
Länsstyrelsens insynsråd

Företrädare för allmänna intressen
Thomas Brunegård (fr o m 2013-05-01) 19

Stampen Media Group
WAN-IFRA, World Association of Newspapers  
and News Publishers
International School of Economics, Tbilisi, Georgien
Svenska Mässan
Göteborgs Räddningsmission
Stena Line Holding BV, Nederländerna
Mentor Medier A/S, Norge

Kerstin Brunnberg (fr o m 2013-05-01) 19
Kulturrådet
Nordisk Kulturfond
Migrationsverket
Story AB
Bror Rudi AB

Andreas Carlgren (fr o m 2013-05-01) 19

Carin Götblad (fr o m 2013-05-01) 19
Campus Gotland, Uppsala universitet (f d Högskolan Gotland)
Specialfastigheter
Interpeace

Eva Halvarsson 19
Norrporten AB
Vasakronan AB
Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning
FinanskompetensCentrum
Stiftelsen Handelshögskolans 80-årsfond

Lauritz B. Holm-Nielsen (fr o m 2013-05-01) 19
Aarhus Universitet, Danmark
Kinesisk-Danske Universitetscenter i Beijing, Kina
FEAS A/S ejendomsselskab, Danmark
INCUBA A/S science park, Danmark

INCUBA Venture A/S, Danmark
Moesgaard Museum, Danmark
EuroScience, Strassbourg, Frankrike
European University Assocation, EUA
CHE Governing Board (Center fur Hochschule Entvick-lung), 
Tyskland
International Advisory Board Universidad de Cantabria, Spanien
International Advisory Board Universidad Autonoma de Nuevo 
Leon, Mexico
International Advisory Board for Estoril Conferences, Portugal

Ulf P. Lundgren (fr o m 2013-05-01) 40
Regionala Etiknämnden, Uppsala
Utdanningsvitenskpelig fakultetsstyre, Oslo Universitet, Norge

Anna Falck (t o m 2013-04-30) 9
GöteborgsPosten Nya AB (t o m 2013-09-30)
Bok & Bibliotek i Norden AB

Lärke Johns (t o m 2013-04-30) 0

Sverker Sörlin (t o m 2013-04-30) 9
Sverker Sörlin AB
Stiftelsen Folkuniversitetet (nationella förbundsstyrelsen)
Nordisk Institutt for Utdanning og Forskning, NIFU, Oslo, Norge
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA, Stockholm

Bertil Törsäter (t o m 2013-04-30) 9
Almi Företagspartner AB
Almi Företagspartner Väst AB
Almi Invest Väst AB
Sahlgrenska Science Park AB
Svenska Ostindiska Companiet AB

Axel Wenblad (t o m 2013-04-30) 9
Ostrea AB

Företrädare för verksamheten
Börje Haraldsson 746

Soinial AB
Oncorena AB

Lisbeth Larsson 683

Angela Wulff 632

Lars Lindkvist (ersättare) 567
Röda sten, Göteborg

Företrädare för de studerande
Mikael Benserud 37

Marie Norman 34

Nils Rudqvist 369

Malin Henriksson (ersättare) 41
Akademihälsan i Göteborg AB, Göteborg
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1  Intäkter av anslag*

Belopp i tkr 2013 2012

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 833 249 1 788 883

Forskning och utbildning på forskarnivå 1 376 929 1 362 281

Övriga anslag 510 437 490 304

Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag) –20 470 –22 501

Summa intäkter av anslag 3 700 145 3 618 967

*För specifikation av enskilda anslag – se anslagsredovisning

2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Belopp i tkr 2013 2012

Uppdragsforskning  

Svenska företag och affärsverk 22 531 26 105

Statliga myndigheter 94 431 77 041

Utländska organisationer och företag 7 827 12 595

Kommuner och landsting 11 610 12 016

Övriga uppdragsgivare 1 954 1 252

Försäljningsinkomster 8 887 10 967

Periodisering av 
 uppdragsforskningsinkomster 21 886 654

Intäkter uppdragsforskning 169 127 140 630

Uppdragsutbildning

Statliga myndigheter 57 163 39 857

Kommuner och landsting 10 836 10 519

Svenska företag och affärsverk 14 738 14 476

Statliga universitet och högskolor, grund-
utbildning 639 868

Övriga uppdragsgivare 4 375 3 224

Försäljningsinkomster 17 866 20 958

Periodisering av uppdragsutbildningsin-
komster –23 996 –2 537

Intäkter uppdragsutbildning 81 620 87 365

Upplåtande av bostadslägenhet 22 963 21 462

Försäljningsintäkter 4 § 218 675 195 644

Studieavgifter 11 503 8 302

Högskoleprovet 2 908 2 584

Summa intäkter av avgifter 506 796 455 987

Noter

Avgifter tas ut med stöd av 4 § Avgiftsför-
ordningen.

Bland dessa ingår följande huvudgrupper:

Resurssamordning 98 873 91 728

Uthyrning av lokaler 41 832 35 096

Administrativa-, laboratorie- och IT-tjänster 14 967 13 749

Konsultation av lärare/forskare 13 403 14 078

Kompendier och andra publikationer 8 392 10 709

Analysarbete 5 398 4 189

Kurser och konferenser 17 474 14 850

Övriga varor och tjänster 18 337 11 245

Summa 218 675 195 644

Varav från statliga myndigheter 16 017 13 023

Specifikation av avgiftsinkomster enl regleringsbrev, se not 46.

Uppställningen av noten har ändrats för att underlätta spårbarhet och 

avstämning av uppgifter i olika delar av årsredovisningen.

3  Intäkter av bidrag

Belopp i tkr 2013 2012

Forskningsråd (VR, FORTE, 
FORMAS,VINNOVA) 699 226 625 226

Svenska organisationer m.m. 373 264 359 027

Övriga statliga myndigheter 134 277 158 847

Svenska företag och affärsdrivande verk 99 174 69 302

EU 102 851 106 245

Kammarkollegiet  36 135 31 500

Kommuner och landsting 28 366 32 482

Utländska organisationer och företag 51 365 47 716

Periodisering av avsättningar till 
 bidrags finansierade anläggn. –9 535 –17 432

Periodisering av pågående 
 bidrags finansierade projekt –11 816 2 810

Bidragsintäkter som använts för  
transferering (lämnade bidrag) –132 042 –114 052

Summa intäkter av bidrag 1 371 264 1 301 670

Forts. Intäkter av avgifter och andra ersättningar
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4  Finansiella intäkter

Belopp i tkr 2013 2012

Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret 26 251 36 338

Reavinst vid försäljning av finansiella anlägg-
ningstillgångar 189 4 303

Avkastning på egna fonder 2 724 6 386

Ränteintäkter på banktillgodohavande m.m. 1 316 2 893

Summa finansiella intäkter 30 481 49 919

5  Kostnader för personal

Belopp i tkr 2013 2012

Lönekostnader exkl arbetsavgifter,  
pensionspremier och avgifter –2 224 485 –2 118 513

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier  
och avgifter –1 066 847 –1 026 902

Övriga personalkostnader, såsom  
företagshälsovård, traktamenten och  
kurs och konferensavgifter –85 404 –95 144

Summa kostnader för personal –3 376 735 –3 240 559

6  Kostnader för lokaler

Belopp i tkr 2013 2012

Hyror exkl el och värme –585 200 –588 126

Driftkostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) –27 970 –32 058

Renhållning, bevakning och övriga 
 lokalkostnader –15 139 –15 377

Summa kostnader för lokaler –628 309 –635 561

7  Övriga driftkostnader

Belopp i tkr 2013 2012

ALF och TUA-avtal samt Botaniska  
trädgården –499 422 –488 579

Övriga tjänster –130 895 –107 706

Resekostnader –96 503 –95 686

Datatjänster –111 623 –123 732

Utbildning samt praktikkostnader i lärar  
och psykologutbildningarna –64 323 –68 379

Övriga varor –88 436 –89 432

Kostnader för de med Chalmers sam verk ande 
institutionerna samt för  hantverks utbildning 
lokaliserad i Mariestad –46 679 –49 862

Konsulttjänster –74 371 –83 083

Böcker, tidskrifter och övriga publikationer –44 234 –43 119

Laboratoriekemikalier –32 743 –32 450

Hyra av kontorsmaskiner m.m. samt  
service och underhållsavtal –15 172 –16 003

Tryckning –12 609 –13 075

Centralt antagningssystem och 
 studeranderegistreringssystem –30 647 –27 872

Post och fraktkostnader –13 892 –14 114

Forskningsuppdrag –10 206 –21 121

Telekostnader, abonnemang och  
samtalsavgifter –8 684 –5 635

Korttidsinvesteringar, livslängd 1–3 år, 
anskaffningsvärde 500 euro –22 409 –21 005

Summa driftkostnader –1 302 846 –1 300 854

8  Finansiella kostnader

Belopp i tkr 2013 2012

Räntekostnad för lån på anläggnings-
tillgångar –4 856 –6 731

Reaförlust vid försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 0 –2 153

Övrigt –2 077 –2 690

Summa övriga finansiella kostnader –6 933 –11 574
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9  Immateriella anläggningstillgångar

Belopp i tkr 2013 2012

Balanserade utgifter för utveckling

IB anskaffningsvärde 215 304 181 162

Årets anskaffningar 24 777 35 212

Avgår anskaffningsvärde på utrangerade 
 tillgångar 0 –1 069

UB anskaffningsvärde 240 081 215 305

IB ack avskrivningar –172 303 –137 822

Årets avskrivningar –15 702 –35 551

Avgår årets avskrivningar på utrangerade 
tillgångar 0 1 070

UB ack avskrivningar –188 005 –172 303

Bokfört värde för balanserade utgifter 
för utveckling 52 075 43 001

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

IB anskaffningsvärde 34 104 29 064

Årets anskaffningar 4 695 5 233

Avgår anskaffningsvärde på utrangerade 
 tillgångar –603 –192

UB anskaffningsvärde 38 196 34 105

IB ack avskrivningar –25 128 –19 875

Årets avskrivningar –5 418 –5 445

Avgår årets avskrivningar på utrangerade 
tillgångar 574 192

UB ack avskrivningar –29 972 –25 128

Bokfört värde för rättigheter och andra 
immateriella anläggningstillgångar 8 225 8 977

Bokfört värde immateriella  
anläggningstillgångar 60 300 51 977

10  Byggnader

Belopp i tkr 2013 2012

IB anskaffningsvärde 17 773 17 803

Årets anskaffningar 80 0

UB anskaffningsvärde 17 853 17 803

IB ack avskrivningar –8 898 –8 297

Årets avskrivningar –558 –600

UB ack avskrivningar –9 456 –8 897

Bokfört värde byggnader 8 397 8 905

11
   Förbättringsutgifter på annans fastighet samt repara-

tioner och underhåll över 100 tkr på annans fastighet

Belopp i tkr 2013 2012

IB anskaffningsvärde 303 352 297 363

Årets anskaffningar 20 083 11 340

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade 
inventarier –13 477 –5 350

UB anskaffningsvärde 309 958 303 353

IB ack avskrivningar –176 009 –153 661

Årets avskrivningar –25 986 –27 299

Avgår årets avskrivningar på utrangerade 
inventarier 13 432 4 951

UB ack avskrivningar –188 563 –176 009

Bokfört värde förbättringsutgifter på 
annans fastighet 121 395 127 344

12  Maskiner, inventarier och övriga anläggningar

Belopp i tkr 2013 2012

IB anskaffningsvärde 1 949 402 1 910 618

Årets anskaffningar 122 707 145 741

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade 
inventarier –69 635 –106 957

UB anskaffningsvärde 2 002 474 1 949 402

IB ack avskrivningar –1 531 822 –1 516 375

Årets avskrivningar –130 980 –121 179

Avgår avskrivningar på utrangerade  
inventarier 68 388 105 732

UB ack avskrivningar –1 594 414 –1 531 822

Bokfört värde maskiner, inventarier 
och övriga anläggningar 408 060 417 580

13  Pågående nyanläggning

Belopp i tkr 2013 2012

IB anskaffningsvärde 751 

Årets anskaffningar 26 289 750

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade 
inventarier

UB anskaffningsvärde 27 040 750

Bokfört värde pågående nyanläggning 27 040 750

Den pågående nyanläggningen avser anskaffning av ett fartyg.

FINANSIELL REDOVISNING
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9–13  Summa årets avskrivningar

Belopp i tkr 2013 2012

Summa årets avskrivningar –178 645 –190 074

14  Resultat från andelar i hel- och delägda företag

Belopp i tkr 2013 2012

Resultat från andelar i hel- och  
delägda företag –5 460 –4 261

Avser GU Holding AB se vidare not 18. 

15  Uppbördsverksamhet

Intäkter i uppbördsavsnittet har bestått av ränta som genererats på 

bankplacerade EU-medel. Från och med 2012 tillämpas 0-ränta på 

dessa konton.

16  Transfereringar

Lämnade bidrag utgörs främst av förmedlade bidrag till statliga 

 myndigheter och stipendier. 

17  Årets kapitalförändring

Belopp i tkr 2013 2012

Resultat från förvaltning av donationskapitalet –1 641 820

Resultat från andel i hel- och delägda företag –5 460 –4 261

Resultat från avgiftsfinansierad verksamhet 13 501 5 472

Resultat från bidragsfinansierad verksamhet 29 839 –3 200

Resultat anslagsfinansierad verksamhet 73 518 44 830

Summa årets kapitalförändring 109 757 43 661

Redovisning av kapitalförändring enligt regleringsbrev

Verksamhetsgren

Balanserad 
kapital- 

förändring

Årets 
kapital-

förändring Summa

Grundläggande högskoleutbildning

Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå enligt uppdrag  
i regleringsbrev 256 922 88 887 345 809

Uppdragsverksamhet 17 776 2 671 20 447

Forskning/forskarutbildning/konstnärligt utvecklingsarbete

Utbildning på forskarnivå och 
forskning 553 357 5 924 559 281

Uppdragsforskning 16 587 12 277 28 864

Summa 844 642 109 757 954 399

Omföringar av balanserat kapital mellan verksamhetsgrenar har utförts 

under året i syfte att korrigera felaktiga fördelningar från  tidigare år.

18  Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr 2013 2012

Andelar i hel- och delägda företag 

IB anskaffningsvärde 9 665 9 926

Årets resultatandel –5 460 –4 261

Årets anskaffningar – kapitaltillskott 2 400 4 000

UB anskaffningsvärde andelar 6 605 9 665

Kapitaltillskott till GU Holding AB enligt regeringsbeslut I.13.
För kommentarer – se avsnittet om GU Holding AB.

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
utgörs av

Aktier och andelar:

IB anskaffningsvärde 29 539 29 376

Årets anskaffningar 111 29 975

Årets försäljningar –1 561 –29 812

UB anskaffningsvärde aktier och andelar 28 089 29 539

Marknadsvärde aktier och andelar 35 771 29 789

Obligationer och andra värdepapper:

IB anskaffningsvärde 29 423 24 248

Årets anskaffningar 1 022 21 105

Årets försäljningar 0 –15 930

UB anskaffningsvärde obligationer och 
andra värdepapper 30 445 29 423

Marknadsvärde obligationer och andra  
värdepapper 30 009 29 303

Värdepapperens sammanlagda  
marknadsvärde 65 780 59 092

Summa andra långfristiga värdepapper 60 094 58 962

Andra långfristiga fordringar  
(avser Akademiska Hus)

Ingående balans 115 253 120 091

Årets återbetalningar –4 838 –4 838

Utgående balans 110 416 115 253

Summa finansiella tillgångar 177 115 183 880

19  Varulager

Belopp i tkr 2013 2012

Varulager 3 506 3 592

Summa varulager 3 506 3 592

Avser i huvudsak varulager för intern försäljning.
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20  Kundfordringar

Belopp i tkr 2013 2012

Fordringar på svenska kunder 71 216 71 637

Fordringar på utländska kunder 9 446 6 594

Reservering osäkra fordringar 1 297 867

Summa kundfordringar 81 959 79 098

21  Fordringar hos andra myndigheter

Belopp i tkr 2013 2012

Fordran avseende mervärdeskatt 62 100 36 457

Kundfordringar hos statliga myndigheter 20 360 17 830

Summa fordringar hos andra myndigheter 82 460 54 287

22  Övriga fordringar

Belopp i tkr 2013 2012

Övriga fordringar 4 785 3 949

Posten består av diverse kortfristiga fordringar.

23  Förutbetalda kostnader

Belopp i tkr 2013 2012

Förutbetalda hyror 132 878 134 672

Övriga förutbetalda kostnader 16 331 11 312

Summa förutbetalda kostnader 149 210 145 984

24  Upplupna bidragsintäkter

Belopp i tkr 2013 2012

Upplupna bidragsintäkter avseende icke 
statliga givare 156 601 145 844

Upplupna bidragsintäkter avseende statliga 
myndigheter 42 368 33 032

Summa upplupna bidragsintäkter 198 969 178 876

25  Övriga upplupna intäkter

Belopp i tkr 2013 2012

Upplupna uppdragsintäkter 7 109 14 127

Upplupna ränteintäkter 92 88

Övriga interimsfordringar 6 015 4 919

Summa övriga upplupna intäkter 13 216 19 135

26  Avräkning med statsverket

Belopp i tkr 2013 2012

Uppbörd 

Ingående balans 0 36

Redovisat mot inkomsttitel 0 0

Uppbördsmedel som betatlats till  
icke räntebärande flöde

Medel från räntekonto som tillförts  
inkomsttitel 0 –36

Skuld avseende uppbörd 0 0

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans

Redovisat mot anslag 3 720 615 3 641 468

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –3 720 615 –3 641 468

Fordringar/skulder avseende anslag  
i räntebärande flöde 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 0 –371

Redovisat mot anslag

Utbetalningar i icke räntebärande flöde 0 371

Fordringar avseende anslag i icke  
räntebärande flöde

Summa avräkning med statsverket 0 0

27  Kortfristiga placeringar

Belopp i tkr 2013 2012

Statsskuldväxlar m.m. i Riksgäldskontoret 0 0

Summa kortfristiga placeringar 0 0
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28  Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret

Belopp i tkr 2013 2012

Behållning på universitetets räntekonto 2 679 104 2 726 981

Summa tillgodohavande hos  
Riksgäldskontoret 2 679 104 2 726 981

De enskilt viktigaste faktorerna som påverkar saldots utveckling är till-

flödet av externa bidrag samt ökningen av myndighetskapitalet. 

År 2012 påverkades saldot positivt med 145 mnkr av att leverantör-

fakturor, främst avseende hyror, betalades först efter årsskiftet på 

grund av hur helgdagar infallit vid förfallodatum.

29  Kassa, plusgiro och bank

Belopp i tkr 2013 2012

Banktillgodohavande avseende fondförvaltningen 334 1 243

Övriga banktillgodohavanden (EUR-konton) 42 069 52 677

Summa kassa, plusgiro och bank 42 402 53 920

30  Statskapital 

Belopp i tkr 2013 2012

Statskapital 8 324 5 140

Avser konst som deponerats av Statens Konstråd samt kapitaltillskott till 
 universitetets Holdingbolag.

31  Donationskapital 

Belopp i tkr 2013 2012

Donationskapital 8 315 8 678

Kapitalet avser universitetets fastigheter, Ågrenska villan och Studenternas hus.

32  Resultatandelar i dotterföretag 

Belopp i tkr 2013 2012

Resultatandelar i dotterföretag 5 665 9 926

Avser GU Holding.  

33  Balanserad kapitalförändring 

Belopp i tkr 2013 2012

Ingående balanserad kapitalförändring 796 740 752 061

Föregående års kapitalförändring 43 661 46 173

Ombokning av balanserat resultat för  
GU Holding   4 261 –1 495

Korrigering –20

Summa balanserad kapitalförändring 844 642 796 740

34  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Belopp i tkr 2013 2012

Ingående avsättning 51 427 50 848

Årets avsättning från LOP 13 261 12 570

Ianspråktagande av avsättning för 
 finansiering av SPV-faktura –9 081 –11 063

Förändring av pensionsskuld –4 547 –928

Utgående avsättning för pensioner  
och  liknande förpliktelser 51 059 51 427

Värdet av pensionsskulden är beräknat enligt de försäkringstekniska 

grunder som Nämnden för statens avtalsförsäkringar har fastställt. 

I beloppet ingår särskild löneskatt med 24,26%.

35  Övriga avsättningar

Belopp i tkr 2013 2012

Övriga avsättningar 30 150 32 052

Avsättning för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder 

enligt avtal.

36  Lån i Riksgäldskontoret

Belopp i tkr 2013 2012

Lån vid årets början 480 218 434 423

Under året upptagna lån 158 106 192 597

Årets amorteringar –166 794 –146 802

Summa lån 471 530 480 218

Beviljad låneram 650 000 600 000

Beviljad kreditram på räntekonto 279 213 279 213

Utnyttjad kredit 0 0

37  Skulder till andra myndigheter

Belopp i tkr 2013 2012

Skuld avseende avgifter och försäkringar  
för anställda 80 029 70 905

Leverantörsskulder 35 938 33 690

Summa skulder till andra myndigheter 115 967 104 595

38  Leverantörsskulder

Belopp i tkr 2013 2012

Svenska leverantörsskulder 133 193 299 406

Utländska leverantörsskulder 30 697 10 120

Summa leverantörsskulder 163 890 309 526

Leverantörsskulden 2012 var osedvanligt hög på grund av att registre-

rade förfallodagar gällande främst hyresfakturor, 145 mnkr, inföll på 

helgdagar och utbetalningar skedde först efter årskiftet.
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39  Övriga skulder

Belopp i tkr 2013 2012

Personalens källskatt 55 372 51 986

Forskningsbidrag 3 096 3 890

Koordinatorsmedel EU-projekt 42 069 52 677

Övrigt 5 412 6 713

Summa övriga skulder 105 948 115 266

40  Depositioner 

Belopp i tkr 2013 2012

Depositioner 453 436

Depositionsavgifter från studenter för nycklar/kodkort.

41  Upplupna kostnader

Belopp i tkr 2013 2012

Semesterskuld inkl LOP 245 308 239 657

Upplupna löner och arvoden inkl LOP  
(varav övertidsskuld 25 mnkr) 70 620 70 832

Övriga upplupna kostnader 28 963 25 363

Avräkning mot Chalmers avseende 
 samverkande institutioner 8 269 11 520

Summa upplupna kostnader 353 161 347 372

42  Oförbrukade bidrag

Belopp i tkr 2013 2012

Oförbrukade bidrag från statliga givare 634 364 585 112

Oförbrukade bidrag från icke statliga 
 myndigheter 646 625 654 830

Oförbrukade bidrag tillhörande 
 donationsförvaltningen 174 001 185 296

Avsättningar till bidragsfinansierade 
 anläggningstillgångar 170 313 160 731

Summa oförbrukade bidrag 1 625 303 1 585 969

Förbrukningstakt för statliga oförbrukade bidrag

Förbrukningstakt

0–3 mån 206 597 200 891

3–12 mån 427 767 384 221

1–3 år 0

3 år– 0

634 364 585 112

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 

kap 7, ESVs föreskrifter ska beräknad förbrukningstakt av statliga 

oförbrukade medel specificeras i not enligt nedan. 

Beräkningen har gjorts enligt SUHF:s rekommendationer för 

 schablonberäkning av omsättningshastigheten, vilken enligt denna 

metod är 1,3 för 2013.

43  Övriga förutbetalda intäkter

Belopp i tkr 2013 2012

Oförbrukade uppdragsmedel 156 273 161 914

Förutbetalda intäkter 7 481 3 341

Summa övriga förutbetalda intäkter 163 754 165 255

44  Ansvarsförbindelser

Belopp i tkr 2013 2012

Ansvarsförbindelser 104 151 104151

Ansvarsförbindelserna är kopplade till hyreskontrakt med själkostnads-

avtal som är skrivna på 10 år med en restkostnad. De avtal som avses är

• Arvid Vallgrens backe. Om avtalet avslutas innan 20 år erläggs rest-

belopp på 19 672 854 kr. 

•  Västra Hamngatan. Om avtalet avslutas innan 20 år erläggs restbe-

lopp 84 477 888 kr.

• Seminariegatan 1. Om avtalet avslutas innan 20 år erläggs restbelopp 

enligt särskilda villkor beroende på när avtalet bryts, belopp är därför 

svårt att skatta.

Avtalen tecknades före 2012-12-31 varför motsvarande förbindelse 

redovisas även för 2012.

45  Redovisning enl 25a § Avgiftsförordningen

Belopp i tkr 2013 2012

A.  Ackumulerat överskott i   
avgiftsfinansierad verksamhet 38 167 28 370

B.  Årets totala omsättning i 
 avgiftsfinansierad verksamhet 506 795 455 988

A i procent av B 8,3 6,2
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46  Redovisning av avgifter enligt regleringsbrev

Verksamhet

Över/ 
underskott, 
t.o.m. 20111)

Över/ 
underskott, 

2012
Intäkter 

2013
Kostnader 

2013

Över/ 
underskott, 

2013

Ack. över/
underskott, 

utg 2013

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 

Beställd utbildning –1 362 –2 367 18 232 –18 204 28 –3 701

Yrkeshögskolan KY mm

Uppdragsutbildning 2) 10 883 10 622 63 388 –60 745 2 643 24 148

Utbildning studieavgiftsskyldiga studenter 2) –2 543 –141 11 503 –12 177 –674 –3 358

Övrigt

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 2) 16 914 –327 169 127 –156 850 12 277 28 864

Övrigt

Verksamhet där krav på full kostnadtäckning inte gäller

Högskoleprovet –2 899 –737 2 908 3 819 –911 –4 547

Upplåtande av bostadslägenhet – utbytesprogram och forskare 3) –1 801 –1 576 22 963 22 825 138 –3 239

Upplåtande av bostadslägenhet – regeringsbeslut 0 0 0 0 0 0

1)  Redovisade överskott i uppdragsverksamhet t.o.m 2011 har justerats. Saldot som redovisas utgörs av balanserat kapital 2012 minskat med redovisat resultat 2011.
2)  I intäkterna ingår tjänsteexport med 1,8 miljoner kronor i uppdragsutbildning, 11,5 miljoner kronor i utbildning av avgiftsskyldiga studenter och 8,6  miljoner kronor i 

 uppdragsforskning. I intäkterna i uppdragsverksamhet ingår även vissa försäljningsintäkter.
3)  Universitetets bestånd av gästbostäder har under 2013 ökat i antal från 84 till 90 lägenheter. Beståndet av studentbostäder har ökat från 425 lägenheter till 463. Belägg-

ningsgraden var för gästbostäder för hela året ca 70%, samma som föregående år. Studentbostäderna har haft i stort sett samma beläggningsgrad som tidigare år, 
100% under höstterminen och ca 85% under vårterminen och cirka 10 % under sommaren.
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REDOVISNING AV TAKBELOPP

Redovisning av takbelopp
Bilaga 3 

Tabell 1.  Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 

Utfall avseende perioden 2013-01-01–2013-12-31

Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Summan Utfall total ersättning ska avse den totala  

ersättningen som lärosätet genomför produktion för,dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR
HST  

Ersättning (tkr)
  HPR  

Ersättning (tkr)
 Utfall total  
ersättning

Humaniora 3 855 2 850 109 355 54 865 164 220

Teologi 0 1 0 12 12

Juridik 1 052 924 29 838 17 796 47 634

Samhällsvetenskap 7 640 6 184 216 729 119 060 335 789

Naturvetenskap 3 681 2 782 185 451 118 206 303 657

Teknik 2 1 125 29 154

Farmaci 287 242 14 478 10 299 24 777

Vård 1 686 1 631 90 293 75 664 165 957

Odontologi 533 528 23 602 27 238 50 840

Medicin 2 240 2 083 134 090 151 617 285 708

Undervisning 2 389 2 224 76 356 83 738 160 094

Verksamhetsförlagd utb. 49 34 2 041 1 692 3 733

Övrigt 354 304 14 328 9 976 24 304

Design 455 455 64 955 39 574 104 529

Konst 115 115 23 307 9 984 33 291

Musik 390 350 48 032 27 216 75 248

Opera 23 17 6 648 2 969 9 617

Teater 30 30 8 514 4 241 12 755

Media 20 20 5 793 4 640 10 433

Dans 0 0 0

Idrott 39 43 4 032 2 068 6 100

Summa 24 841 20 818 1 057 967 760 884 1 818 852

Takbelopp (tkr) 1 833 249

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 14 397

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga  områden

Totalt antal utbildade helårsstudenter 601 inom design. Högst får 455 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom design har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 229 inom konst. Högst får 115 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom konst har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 416 inom musik. Högst får 390 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom musik har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 23 inom opera. Högst får 24 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom opera har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 72 inom teater. Högst får 30 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom teater har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 45 inom media. Högst får 20 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom media har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter – inom dans. Högst får – 

 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom dans har avräknats mot utbildningsområdet —.
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Tabell 2.  Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr) 

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 1 833 249

+ Ev. ingående anslagssparande

Summa (A) 1 833 249

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 6 188

Utfall total ersättning enligt tabell 1 1 818 852

+ Ev. utnyttjande av tidigare överproduktion 8 209

Summa (B) 1 833 249

Summa (A–B)1 0

1.  Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A–B)

– Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2

Utgående anslagssparande 0

Tabell Överproduktion

Total utgående överproduktionr 102 945

– Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2

Utgående överproduktion 102 945

2.  Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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Studenter vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Kostekonomprogrammet ger färdigheter i att självständigt leda  
och utveckla storhushåll. En utbildad kostekonom kan exempelvis bli restaurangchef, kökschef, kostchef eller kostkonsulent.
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat  
samt av  kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

 
Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

 

Göteborg den 19 februari 2014
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