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36 683 studenter, varav 66% kvinnor

25 001 helårsstudenter

21 215 helårsprestationer

6 704 avlagda examina, varav

568 magisterexamina

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ  
OCH AVANCERAD NIVÅ

651 masterexamina

2 433 kandidatexamina

55 högskoleexamina

2 798 yrkesexamina

1 920 aktiva forskarstuderande,  
varav 58% kvinnor

305 nyantagna forskarstuderande,  
varav 60% kvinnor

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
297 doktorsexamina

44 licentiatexamina

383 363 kvadratmeter

LOKALER
649 miljoner kronor

5 906 anställda motsvarande  

5 188 heltidsarbeten (58% kvinnor),  
varav 2 718 lärare/forskare och  
doktorand anställningar samt  
 

PERSONAL
512 professorer,
1 958 teknisk och  
administrativ personal

5 746 miljoner kronor i intäkter totalt

3 841 miljoner kronor anslagsmedel

1 905 miljoner kronor externa 
medel och övriga intäkter

EKONOMI

BUDGETÅRET 2014
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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 

Ett intensivt och engagerat arbete, internt och till-
sammans med andra, resulterade i ett framgångsrikt 
2014. Enligt fjolårets verksamhetsdialoger ses univer-
sitetets vision sedan två år, Vision 2020, som en väg-
visare med tydlig riktning framåt. Vi fick under året 
flera bekräftelser på vår internationella konkurrens-
kraft, men också på att våra prioriteringar är i linje 
med visionens strävan att bidra till en bättre framtid.

Forskningen fortsatte att skörda framgångar, och 
ett kvitto på att vi har forskningsmiljöer i världsklass 
var beslutet från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
att storsatsa på ett molekylärmedicinskt centrum i 
Göteborg. Bakom den tioåriga satsningen står även 
Västra Götalandsregionen och Astra Zeneca vilket 
manifesterar den goda samverkansmiljön i regionen. 
Ett annat exempel där samverkan i kombination med 
målmedvetenhet och hög kvalitet i verksamheten 
ledde till framgång, var möjligheten vi fick att till-
sammans med Chalmers bli ett av Sveriges tre nya 
riksidrotts universitet. 

För att kunna bidra till lösningen av de globala 
samhällsutmaningarna är samarbete över veten-
skapsgränserna en förutsättning. Det är därför gläd-
jande att den strategiska satsningen UGOT Challenges 
skapade ett så stort intresse bland universitetets forsk-
are att de i olika tvärvetenskapliga konstellationer 
lämnade cirka 80 ansökningar. 

Även på utbildningssidan inleddes aktiviteter för att 
hantera konkreta samhällsproblem. Med pilotprojek-
tet Brobyggaren samarbetar Göteborgs universitet och 
Göteborgs Stad för att få fram fler kvalificerade lärare 
i bristämnen som matematik och naturvetenskap. 

Med siktet inställt på en tydlig internationell profil 
intensifierades arbetet för att öka antalet externa 
rekryteringar. I Vetenskapsrådets strategiska satsning 
för att stödja svenska lärosäten att attrahera internatio-
nellt framstående forskare, lyckades Göteborgs univer-
sitet få fyra ansökningar på nära 450 miljoner kronor 
beviljade. Att få hit toppnamn som diabetesforskaren 
Patrik Rorsman, den amerikanska statsvetaren Ellen 
Lust, filosofiprofessorn Paul Russell och språkling-
vistikern Shalom Lappin, lovar gott inför framtiden 
och visar på vår internationella attraktionskraft.

Även om söktrycket till våra utbildningar var fort-
satt starkt, vidtogs under året ett flertal mått och steg 
för att stärka vår roll som utbildningsuniversitet. 
Nya pedagogiska karriärvägar, en pedagogisk 
 akademi och påbörjandet av ett universitetsgemen-
samt pedagogiskt idéprogram är bara några exempel. 
Vårt internationellt uppmärksammade arbete med 
hållbarhetsfrågor fortsatte att utvecklas väl. Så 
gjorde även jämställdhetsarbetet där vi nu är mycket 
nära regeringens mål om att 40 procent av nya pro-
fessorsrekryteringar år 2015 ska vara kvinnor. 
 Positivt är också att rekryteringen av antalet nya 
forskarstuderande uppvisar en liten uppgång efter 
flera års vikande utveckling.  

Med den översyn av vårt visionsarbete som initiera-
des hösten 2014 inleddes arbetet med att staka ut den 
fortsatta kursen framåt.

Pam Fredman
Rektor vid Göteborgs universitet



5GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014

Vi fick under året 
flera bekräftelser på 
vår internationella 
konkurrenskraft.

”
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Inledning

INLEDNING

2014 har varit ett framgångsrikt år för Göteborgs 
universitet. Universitetets forskning har uppmärk-
sammats nationellt och internationellt, nya former 
för att utveckla utbildningen har initierats och genom 
stora samverkansprojekt har universitetet stärkt sin 
roll som en viktig partner i staden och i regionen.  
Arbetet med att implementera mål och strategier i 
Vision 2020 på samtliga nivåer inom universitetet 
och den årliga uppföljningen av verksamhetsplanerna 
visar att Göteborgs universitet är på god väg mot de 
uppsatta målen för år 2020.

Forskning som påverkar
Som ett led i universitetets strävan att satsa på nyska-
pande mångvetenskaplig forskning har styrelsen 
beslutat att avsätta 300 miljoner kronor för etablering 
av ett antal multidisciplinära forskningscentra kring 
globala samhällsutmaningar – UGOT Challenges. 

Universitetet har, som en uppföljning av forsk-
ningsutvärderingen RED10, satsat på aktiv rekryte-
ring med speciellt fokus på att öka den externa och 
den internationella rekryteringen. Som stöd i denna 
strävan har universitetet beviljats fyra ansökningar 
med ett totalt bidragsbelopp om 437,8 miljoner kro-
nor i Vetenskapsrådets satsning på internationell 
rekrytering av excellenta forskare. Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse har, baserat på universitetets 
excellenta forskning inom området, tillsammans med 
Västra Götalandsregionen och Astra Zeneca satsat 
620 miljoner kronor under en tioårsperiod på ett nytt 
forskningscentrum inom molekylär medicin. 

Utbildning som förnyar
Under året har Göteborgs universitet satsat på peda-
gogisk utveckling bland annat genom inrättandet av 
en pedagogisk akademi och skapandet av möjligheten 
för lärare att ansöka om pedagogisk excellens. För 
att möjliggöra utvecklandet av ett mera flexibelt 
kursutbud har universitetet avsatt särskilda utveck-
lingsmedel om fem miljoner kronor bland annat för 

utveckling av fler kurser på engelska, nätbaserade 
 fristående kurser och kurser med tydlig profil mot 
hållbarhet. Inom lärarutbildningen har den särskilda 
kompletterande utbildningen med inriktning mot 
matematik och naturorienterande ämnen, Brobygga-
ren, utvecklats. Som en del i arbetet med breddad 
rekrytering har universitetet inrättat en samlad funk-
tion för språkstöd. 

Samverkan som utvecklar
Göteborgs universitet driver tillsammans med bland 
andra Göteborgs Stad två omfattande och långsiktiga 
utvecklingsprojekt: Projekt Vision 2020 – Medicina-
reberget och projekt Campus Näckrosen.  Det goda 
samarbetet med Chalmers har utvecklats vidare och 
bland annat resulterat i en nominering att blir ett 
riksidrottsuniversitet. En plattform för hur universi-
tetet ska kunna ta ansvar för nyttiggörande har 
utvecklats med stöd av VINNOVA. Jonsereds herr-
gård, universitetets mötesplats för samverkan med 
det omgivande samhället, har firat 10-årsjubileum.

Arbetsmiljö som inspirerar
Arbetet med att öka andelen kvinnliga professorer 
har varit framgångsrikt och resulterat i att 39 procent 
av antalet nyrekryterade professorer under 2014 är 
kvinnor. Flera parallella processer har, utifrån tidigare 
omställningsarbete, pågått under året för att kvalitets-
säkra och effektivisera universitetets administration; 
bland annat en utredning rörande omfattningen av 
lärares och forskares administrativa arbetsuppgifter. 
Audits med syfte att förbättra det interna kvalitets-
arbetet har genomförts vid flera fakulteter samt vid 
enheter inom gemensamma förvaltningen.  

Ekonomisk överblick
Årets ekonomiska resultat uppgår till ett överskott på 
51 miljoner kronor, vilket utgör knappt en procent av 
universitetets totala intäkter under året. Det ekono-
miska utfallet är något bättre än beräknat i budgeten 
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för året och i gjorda prognoser över förväntat utfall. Av 
överskottet redovisas 20 miljoner kronor inom utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå och 31 miljoner  
kronor inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Intäkterna har ökat med drygt två procent medan 
kostnaderna ökat med nästan fyra procent jämfört 
med föregående år. Intäkterna följer väl vad som 
beräknats i gjorda prognoser under året medan kost-
naderna avviker. Det är främst personalkostnader 
och övriga driftkostnader som blivit något lägre än 
förväntat. 

Antalet helårsstudenter uppgick till totalt 25 001, 
vilket är en minskning med 638 helårsstudenter eller 
drygt två procent jämfört med föregående år. Minsk-
ningen av studentantalet beror på en reducering av 
utbildningsuppdraget som fördelats över åren 2013 och 
2014. Intäkterna till utbildningsverksamheten ökade 
med nästan två procent under 2014 medan kostna-
derna ökade med fem procent jämfört med föregående 
år. De ökade kostnaderna beror främst på ökade perso-
nalkostnader och andra resursförstärkningar.

Forskningsverksamheten och utbildningen på fors-
karnivå har fortsatt att öka i omfattning. Intäkterna 
ökade med tre procent jämfört med 2013. En stor del 
av intäktsökningen utgörs både av utökat basanslag 
och av konkurrensutsatta forskningsbidrag. De sist-
nämnda ökar med över sex procent jämfört med före-
gående år. Kostnaderna i verksamheten har ökat med 

Tabell 1.  Ekonomisk utveckling 2012–2014 (miljoner kronor)

2014 2013 2012

Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå 2 197 –2 177 20 2 162 –2 071 92 2 095 –2 074 21

varav uppdragsverksamhet 85 –83 2 82 –79 3 87 –79 8

Forskning och utbildning  
på forskarnivå 3 549 –3 517 31 3 446 –3 422 18 3 332 –3 305 23

varav uppdragsverksamhet 160 –168 –8 169 –157 12 141 –141 0

SUMMA 5 746 –5 694 51 5 609 –5 493 110 5 427 –5 379 44

knappt tre procent och består till största delen av 
ökade personal- och lokalkostnader. En särredovis-
ning har gjorts när det gäller kostnader för utbild-
ning på forskarnivå som visar att kostnaderna under 
året uppgick till 515 miljoner kronor. Drygt 22 pro-
cent av utbildningen på forskarnivå är finansierad av 
externa medel.

Universitetet har med årets resultat ett myndighets-
kapital på 1 055 miljoner kronor. Detta motsvarar  
18 procent av verksamhetens totala årliga omsättning. 
En ökad resursförbrukning genom strategiska sats-
ningar kommer att fortsätta under kommande år och 
inriktas på resursförstärkningar inom utbildnings-
området, fler doktorandanställningar, rekryteringar 
av internationella gästforskare, satsning på infra-
strukturer och andra satsningar inom ramen för 
Vision 2020. 

80 procent av allt skräp i havet kommer från land. Varje gång en fleecetröja 
tvättas följer tusentals plastpartiklar med i sköljvattnet. Ekotoxikologen 
Bethanie Carney Almroth föreläste tillsammans med Martin Hassellöv, 
 professor i marin kemi, vid ett seminarium i Almedalen. 
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Forskning som påverkar

FORSKNING SOM PÅVERKAR
Göteborgs universitet har år 2020 internationellt ledande forsknings-
miljöer inom samtliga vetenskapsområden. Vår forskning är nyskapande 
och präglas av mångvetenskapligt samarbete. Den är utbildnings-
anknuten och i nära kontakt med omvärlden.

Göteborgs universitet kännetecknas av en veten-
skaplig spännvidd som omfattar fler ämnesområden 
än något annat svenskt lärosäte och av ett tydligt 
omvärldsengagemang. Med den strategiska sats-
ningen UGOT Challenges kommer dessa karakte-
ristika att kombineras i ett antal tvärvetenskapliga 
centra som vart och ett ska bedriva forskning riktad 
mot en specifik global samhälls utmaning. 

Göteborgs universitet kännetecknas inte bara av 
bredd, utan även av sin internationella spetsforsk-
ning. Till exempel satsar Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse 270 miljoner kronor de närmaste tio åren 
på ett molekylärmedicinskt centrum i Göteborg. 
 Stiftelsen bedömer att de forskningsmiljöer som finns 
vid universitetet ger unika förutsättningar för rekry-
tering av unga internationella toppkrafter som kom-
mer att utgöra framtidens forskningsledare. Sats-
ningen, som totalt överstiger 600 miljoner kronor, 
ger Göteborgs universitet en möjlighet att permanent 
etablera sig på en ännu högre internationell nivå 
inom området livsveten skaper. Universitetets interna-
tionella attraktionskraft inom olika vetenskapliga 
fält illustreras även av de rekryteringar av internatio-
nellt ledande forskare som har gjorts med hjälp av 
finansiering från Vetenskapsrådet på nära en halv 
miljard kronor. 

Universitetet har under året ökat engagemanget för 
att vidareutveckla och utvidga samarbetet lokalt och 
nationellt. Till exempel har universitetet, tillsammans 
med Chalmers, tagit en aktiv och drivande roll i dia-
logen med Vetenskapsrådet när det gäller långsiktig 
prioritering, finansiering, ledning och styrning av 
forskningens infrastrukturer.

Kvalitetsdriven forskning
Forskningen vid Göteborgs universitet ska genom-
gående hålla hög internationell klass. Därför arbetar 
universitetet med kontinuerlig kvalitetsutveckling och 
med att omsätta resultaten i åtgärder och nya priori-
teringar. Detta innebär bland annat att forskning och 
strategiska forskningssatsningar utvärderas systema-
tiskt. Under 2014 har en ny centrumpolicy implemen-
terats och en utvärdering av de styrkeområden som 
inrättades 2009 påbörjats som en del av universitetets 
systematiska kvalitetsarbete.

Uppmärksammad forskning 
Under året har bland annat Göteborgs universitets 
forskning inom reproduktion fått stort genomslag. 
Den mest uppmärksammade vetenskapliga händelsen 
var när en forskargrupp under ledning av professor 
Mats Brännström vid institutionen för kliniska veten-
skaper rapporterade att det första barnet till en 
kvinna med transplanterad livmoder fötts. Göteborgs 
universitets forskningsprojekt om livmoderstrans-
plantationer är världens första systematiska och 
vetenskapligt baserade studie med syfte att finna en 
behandling för de kvinnor som drabbats av livmo-
dersinfertilitet. Målet är att kvinnor som saknar liv-
moder från födseln eller efter en canceroperation ska 
få möjlighet att föda egna barn. Professor Kui Liu 
vid institutionen för kemi och molekylärbiologi fick 
också mycket uppmärksamhet för sitt arbete om den 
biologiska klocka som styr kvinnlig fertilitet. Hans 
forskargrupp har under året identifierat flera nya 
molekyler som avgör hur celler i äggstockarna kon-
trollerar när äggen ska börja växa och när de ska dö.

En annan mycket uppmärksammad studie visade 
att möss med lungcancer som äter antioxidanter får 
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fler och aggressivare tumörer och därför dör snab-
bare. Resultaten bekräftas även i försök med lung-
cancerceller från människor. Antioxidanter finns i 
många kosttillskott och marknadsförs ofta som en 
hjälp att motverka cancer. Det finns dock inga veten-
skapliga belägg för att antioxidanter faktiskt har 
denna effekt. Forskare vid Sahlgrenska akademin 
visar nu att antioxidanter tvärtom kan påskynda och 
förvärra cancerförloppet. 

Universitetets forskning ger också en gedigen grund 
för läromedelsutveckling. Ett exempel från 2014 är 
verket ”En samtidig världshistoria” med professor 
Maria Sjöberg, institutionen för historiska studier, 
som redaktör. Boken har världshaven som utgångs-
punkt för att berätta världens historia både krono-
logiskt och tematiskt och är det första standardverket 
i historia på svenska sedan åttiotalet. 41 författare 
från nio lärosäten och åtta discipliner har ägnat fyra 
år åt projektet. 

Många gånger ger forskningsresultaten avtryck 
i aktuella frågor i samhällsdebatten. Ett sådant 
 exempel från det gångna året är en rapport av 
 Joakim Ruist, forskare vid institutionen för national-
ekonomi med statistik, som visade att invandrare 
från Rumänien och Bulgarien som anlänt till Sverige 
efter de båda ländernas inträde i EU i genomsnitt 
utgjort ett betydande positivt bidrag till Sveriges 
offentliga finanser. 

Wallenberg centrum för molekylär  
och translationell medicin 
Baserat på den excellenta forskning som bedrivs vid 
Göteborgs universitet presenterades under hösten en 
stor satsning på ett nytt forskningscentrum inom 
molekylär medicin. Knut och Alice Wallenbergs 

 stiftelse investerar tillsammans med Göteborgs uni-
versitet, Västra Götalandsregionen och Astra Zeneca 
minst 620 miljoner kronor under en tioårsperiod. 
Med den befintliga forskningen som bas kommer 
fokus att läggas på rekrytering av unga framstående 
forskare för framtida tillväxt. De unga forskarna ska 
företrädesvis rekryteras internationellt till anställ-
ningar som biträdande lektorer. Var och en av dem 
kommer att ges möjlighet att rekrytera två doktoran-
der och två postdoktorer som bas för sin forskar-
grupp. Även medel för drift ingår. Satsningen förvän-
tas totalt omfatta rekrytering av mer än 50 personer 
och är den största av sitt slag som gjorts vid universi-
tetet.

Statens satsning på strategiska 
 forskningsområden
Genom riksdagens beslut i enlighet med propositio-
nen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation 
introducerades strategiska forskningsområden (SFO). 
Göteborgs universitet beviljades medel för området 
vårdforskning vilket resulterade i att Centrum för 
personcentrerad vård vid Göteborgs universitet 
(GPCC) inrättades 2010. Universitetet deltar dess-
utom i ytterligare sex strategiska forskningsområden 
tillsammans med Lunds universitet och Chalmers. 
Göteborgs universitet prioriterar de strategiska forsk-
ningsområdena för att tillvarata den potential i kun-
skapsbildning och innovation som de utgör. Berörda 
fakulteter har därför utöver det riktade anslaget om 
20 miljoner kronor per år erhållit medel som motsva-
rar halva det tilldelade statsanslaget under perioden 
2010–2014. På nationell nivå pågår utvärderingen av 
de strategiska forskningsområdena.

Professor Inger Ekman är föreståndare för Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet. Det är ett nationellt  
tvärvetenskapligt forskningscentrum, Europas enda för personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd.
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GPCC har genom tvärdisciplinär utmaningsdriven 
forskning visat effekter av personcentrerad vård, i 
termer av hög vårdkvalitet och lägre kostnader. Detta 
har skapat stort intresse från beslutsfattare inom 
hälso- och sjukvården över hela Sverige och lett till 
att Göteborgs universitet går i spetsen för utveck-
lingen av ett implementeringsprogram i personcen-
trerad vård. Implementeringsprojekten har genererat 
nya forskningsfrågor men också skapat innovation 
inom vårdverksamheterna. Fyra stora utbildnings-
program (sjuksköterske-, läkar-, arbetsterapi- och 
fysioterapiprogrammen) har tillsammans utvecklat 
en valbar kurs i personcentrerad vård. Under 2014 
har GPCC också inlett en genomgående strategipro-
cess för att granska den egna verksamheten och staka 
ut den framtida riktningen för att fortsätta att leda 
och driva samhällets omställning till personcentrerad 
hälsa, vård och omsorg.

Samarbetet med Lunds universitet har under året 
präglats av en stark utveckling av lärosätenas fyra 
gemensamma SFO-miljöer. SFO-miljön Biodivesity 
and Ecosystem Services in a Changing Climate 
(BECC) har prioriterat att integrera kunskap mellan 
olika discipliner och kontakter med avnämare. Detta 
har nu gett resultat genom publikationer och projekt 
som är gemensamma för forskare i Göteborg och 
Lund och mellan de olika discipliner som ingår i 
BECC. På detta sätt genereras högkvalitativ och 
aktuell forskning som är relevant för avnämare inter-
nationellt och nationellt. SFO-miljön ModElling the 
Regional and Global Earth system (MERGE) har 

förutom fortsatt vetenskapligt bidrag till utveckling 
av klimatmodeller varit aktivt i samhällsdebatten i 
och med den senaste IPCC-rapporten och de interna-
tionella klimatförhandlingarna i Lima. Vid Göteborgs 
universitet har MERGE knutit till sig en världs-
ledande forskare, främst för att studera hur skogs-
ekosystem påverkar atmosfärisk partikelbildning; 
detta för att bättre beskriva återkopplingsmekanis-
mer mellan atmosfär-klimat-ekosystem. SFO-miljön 
Biomarkers in Cancer Medicine Improving Health 
Care, Education and Innovation (BioCARE) har 
fortsatt uppbyggnaden och konsolideringen av Sahl-
grenska Cancer Center. Viktiga resultat under året är 
att antioxidanter, i motsats till tidigare uppfattning, 
accelererar progressionen av lungcancer samt att flera 
nya biomarkörer av diagnostisk, prognostisk och 
terapeutisk betydelse nått den kliniska verksamheten. 
Inom SFO-miljön Multidisciplinary research focused 
on Parkinson’s disease (MultiPark) har Göteborgs 
och Lunds universitet etablerat ett samarbete med 
fokus på att finna nya behandlingssätt mot neurode-
generativa sjukdomar, och nya substanser som kan 
användas vid studier av dessa sjukdomar. Göteborgs 
universitets huvudsakliga bidrag är djup kunskap och 
infrastruktur inom läkemedelskemi och läkemedels-
utveckling.

Två SFO-miljöer har under de senaste åren ytter-
ligare fördjupat det långvariga samarbetet mellan 
Göteborgs universitet och Chalmers. SFO-miljön 
inom transportforskning Chalmers Sustainable 
Transport Initiative har skapat helt nya samarbeten 
över fakultets- och universitetsgränserna för att 
kunna angripa transportsektorns komplexa fråge-
ställningar. Satsningen har ökat universitetets inter-
nationella attraktionskraft som samarbetspartner 
och arbetsgivare. SFO-miljön inom materialveten-
skap Strategic Initiative – Materials Science har med 
framgång utvecklat nya preparationsmetoder som 
möjliggör högupplösande mikroskopi av intakta 
gränssnitt mellan material och biologi, inklusive  
kliniskt material. Studier av hur celler kommunicerar 
med varandra har visat att inflammation och nybild-
ning av ben är intimt sammankopplade, bland annat 
genom att inflammatoriska celler skickar viktiga 
budskap till stamceller via så kallade exosomer. 
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Dessa fynd har uppmärksammats och området erhöll 
under 2014 det största anslaget för apparatur från 
IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse.

Positiv utvärdering av marin satsning
Vetenskapsrådet och Formas har under 2013 och 
2014 genomfört en halvtidsutvärdering av de Linné-
miljöer som beviljades bidrag 2008. Linnécentrum 
för marin evolutionsbiologi, CeMEB, vid Göteborgs 
universitet är en av två Linnémiljöer som bedöms ha 
utmärkt sig särskilt väl i utvärderingen och får därför 
bidragsbeloppet höjt med tio procent. Utvärderingen 
visar överlag på mycket hög forskningskvalitet, där 
vissa miljöer är världsledande inom sitt område och 
genererar resultat i den absoluta forskningsfronten. 

CeMEB, som leds av professor Kerstin Johanneson, 
samlar forskare från flera biologiska forskningsområ-
den samt modellerare från fysik och matematik. Ett 
viktigt syfte med forskningen är att bättre förstå hur 
marina arter och bestånd av arter förändras genom 
evolution. 

Kreativa forskningsmiljöer och samverkan  
över ämnes- och fakultetsgränserna
Göteborgs universitet satsar särskilt på nyskapande 
forskning i gränslandet mellan etablerade discipliner 
och på att stödja lovande ämnesområden. Genom 
mångvetenskaplig forskning ökar förutsättningarna 
för att lösa globala samhällsproblem samtidigt som 
de enskilda disciplinerna stärks. Som en del av sin 
profil utvecklar och stödjer universitetet olika typer 
av centrumbildningar som plattformar för forskning 
och samverkan.

UGOT Challenges
För att leva upp till det samhällsansvar som definieras 
i Vision 2020 har universitetsstyrelsen under 2014 
beslutat att avsätta 300 miljoner kronor för etable-
ring av ett antal multidisciplinära forskningscentra 
kring globala samhällsutmaningar. De globala sam-
hällsutmaningarna som mänskligheten står inför 
innefattar bland annat demografiska trender, migra-
tionsmönster, klimatförändringar, utmaningar inom 
medicin och hälsa, energi- och livsmedelsförsörjning 
samt finansiella kriser och förändringar. De påver-

kar världen i sin helhet även om det sker inom ramen 
för lokala sammanhang. Många av de globala sam-
hällsutmaningarna är så komplexa att ingen veten-
skaplig disciplin kan bearbeta dem effektivt på egen 
hand.

Göteborgs universitets nya strategiska initiativ 
UGOT Challenges ska fokusera på excellent forsk-
ning. Det ska även underlätta utveckling av relevant 
högre utbildning och öka universitetets förmåga att 
bidra till lösningar av identifierade utmaningar. 
Målet är att ett antal nya centra ska startas från och 
med 2016. Under 2014 har satsningen lanserats och 
urvalsprocessen påbörjats. Genom UGOT Challenges-
initiativet har de formella och informella kontakterna 
över fakultetsgränserna ökat och nya mötesplatser 
skapats. Vid årets slut hade 78 grupper lämnat in 
ansökningar till det första ansökningssteget. Efter 
extern bedömning kommer utvalda forskargrupper 
under 2015 att få utveckla sina tankar och idéer till 
konkreta och fullständiga ansökningar. Därefter tas 
beslut om vilka som får långsiktigt stöd.

Centrumbildningar – instrument för intern  
och extern samverkan 
Universitetet hade 2014 ett fyrtiotal aktiva forsk-
ningscentra inom områdena Kultur, kommunikation 
och psykologi, Hälsa, matematik och natur samt 
Ekonomi, politik och samhällsutveckling. Under året 
har den centrumpolicy som antogs 2013 implemente-
rats. En rad centra har som ett led i universitetets sys-
tematiska kvalitetsarbete gjort en utvärdering efter 
tre års verksamhet och fått förnyat mandat från rek-
tor. Två nya forskningscentra har inrättats, Visualise-
ringscentrum i samarbete med Chalmers och Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, samt Centrum för 
åldrande och hälsa (Forte AgeCap). Ett centrum har 
avslutats, Centrum för orgelforskning (GoArt), som 
istället har blivit en avdelning inom Högskolan för 
scen och musik vid Konstnärliga fakulteten. 

Unesco-professur 
Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, 
kultur och kommunikation, inrättar sedan drygt 
tjugo år tillbaka Unesco-professurer för att främja 
samarbete inom forskning och högre utbildning mel-
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lan olika länders lärosäten. Under 2014 till 2017 
kommer professor Ulla Carlsson att inneha en 
Unesco-professur inom yttrandefrihet och internatio-
nell mediepolitik vid Göteborgs universitet. Hon blir 
därmed den sjunde svenska Unesco-professorn, varav 
två finns vid Göteborgs universitet. Ulla Carlsson 
kommer bland annat att arbeta med att skapa mötes-
platser mellan forskning, politik och praktik och är 
därmed ett ypperligt exempel på universitetets strä-
van att öka samverkan med samhället.

Aktiv rekrytering skapar kvalitet 
En aktiv och målmedveten rekrytering stärker uni-
versitetets forskning och utgör grunden för kvaliteten 
också i utbildningen. 

Uppföljning av extern rekrytering 
Forskningsutvärderingen Research Evaluation for 
Development University of Gothenburg, 2010 
(RED10) var det viktigaste underlaget för den  process 
som ledde fram till universitetets forskningsstrategier 
i Vision 2020. RED10 visade att det fanns världs-
ledande forskningsmiljöer vid Göteborgs universitet. 
Dock fanns det kritik mot bristande rörlighet och 
alltför låg andel extern rekrytering inom stora delar 
av universitetet. Nu, fem år senare, har rekryteringen 
följts upp för att bedöma i vilken mån vidtagna 
åtgärder har haft genomslag (se vidare Arbetsmiljö 
som inspirerar).

Uppföljningen visar att den externa rekryteringen 
har ökat med nära elva procentenheter till 43 procent 
samtidigt som rekryteringen av personer med dok-
torsexamen från den egna institutionen har minskat 
med cirka tio procentenheter. Det är stora skillnader 
i andelen extern rekrytering mellan universitetets 
fakulteter. Störst förändring sedan RED10 har åstad-
kommits på Utbildningsvetenskapliga fakulteten. 
Under de år som omfattas av rapporten RED10 
(2004–2009) hade endast tre procent av de nyan-
ställda en doktorsexamen från ett annat lärosäte än 
Göteborgs universitet (data gäller de miljöer som 
fortfarande ingår i fakulteten). Enligt data från den 
nya uppföljningen för 2012–2014 är den siffran nu 
39 procent (varav hälften är från ett utländskt läro-

säte). Även vid den Samhällsvetenskapliga och den 
Humanistiska fakulteten har andelen extern rekryte-
ring ökat. Vid flera fakulteter har dock inga stora 
förändringar skett. 

Internationell rekrytering av framstående forskare
Vetenskapsrådet gjorde för andra året en strategisk 
satsning för att ge svenska lärosäten en långsiktig 
möjlighet att attrahera internationellt mycket fram-
stående forskare till Sverige. Göteborgs universitet 
har särskilt siktat på att förstärka befintliga forsk-
ningsmiljöer med stor potential och hög internatio-
nell relevans genom att rekrytera etablerade utländ-
ska forskare på högsta nivå. Under året har fyra 
sådana ansökningar beviljats med ett totalt bidrags-
belopp på 437,8 miljoner kronor.

I januari beviljades medel för rekrytering av profes-
sor Patrik Rorsman som har 30 års erfarenhet av 
experimentell diabetesforskning. Hans forskargrupp 
arbetar med nya rön som visar att en viktig orsak 
bakom sjukdomen är att kroppens insulinfrisättning 
störs, och att bristen på insulin förvärras av en över-
frisättning av ett annat hormon kallat glukagon. 

Senare under våren beviljades medel för rekrytering 
av statsvetaren professor Ellen Lust. Hennes forsk-
ning rör demokratisering, samhällsstyrning och lokal 
utveckling i Mellanöstern och Nordafrika med fokus 
på hur deltagande formas av politiska institutioner, 
och vilka effekter deltagande har på inflytande och 
på människornas vardagliga liv.

Under hösten beviljades ytterligare två ansök-
ningar, båda till institutionen för filosofi, lingvistik 
och vetenskapsteori. Professor Paul Russell är en av 
världens främsta teoretiker kring handlingsfilosofi 
och fokuserar på frågor om hur moraliskt ansvar och 
fri vilja kan förstås inom en, i vid mening, naturve-
tenskaplig världsbild. Genom denna rekrytering vill 
universitetet kunna utveckla centrat Moral Responsi-
bility Research Initiative till kanske det främsta 
kring forskning om moraliskt ansvar i Europa. Den 
andra toppforskaren, professor Shalom Lappin, kom-
mer till Göteborg för att leda Centre for linguistic 
theory and studies in probability. Han har bland 
annat kombinerat lingvistisk teori med statistik och 
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utvidgat lingvistiken till att också handla om vaghet 
och om hur man gradvis lär sig ett språk. 

Gästforskarprogram
Gästforskare bidrar till att öka andelen lärare/fors-
kare med internationell bakgrund, stärka viktiga 
strategiska forskningsfält, och skapa möjligheter till 
fördjupade samarbeten på global nivå. Vid flertalet 
fakulteter finns gästforskarprogram som utgör en 
central del av det pågående kvalitets- och profile-
ringsarbetet. Handelshögskolan har under året ska-
pat förutsättningar för att med extern finansiering 
genomföra ytterligare ett gästprofessorsprogram, 
Visiting Professors Programme 2 för perioden 2014–
2018. Programmet har under det inledande året 
rekryterat åtta gästprofessorer, varav fem är kvinnor 
och tre är män.

Gästforskare finansieras ibland av bidrag som sökts 
i konkurrens. Två sådana exempel är professor Sheila 
Riddell från University of Edinburgh som under 2014 
var innehavare av Vetenskapsrådets Kerstin Hessel-
gren gästprofessur med placering vid institutionen för 
pedagogik och specialpedagogik, och den nyinrättade 
Wallenbergprofessuren vid Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien, som 2014 tilldelades professor Ian 
A. Fleming från Memorial University of Newfound-
land. Professor Fleming arbetar med vattenbruk ur 
perspektivet bevarande av vilda fiskpopulationer. 
Många institutioner satsar också egna medel för att 
kunna ta emot gästforskare inom strategiskt utvalda 
områden. Även vid de institutioner som saknar for-
mella gästforskarprogram finns vanligen rutiner för 
hur gästforskare och gästdoktorander tas om hand 
och knyts till institutionernas forskningsprofiler. 
Därutöver är kortare forskningsvistelser av forskare 
och doktorander vanliga. 

Strategisk samfinansiering 
Göteborgs universitet samfinansierar externa forsk-
ningsmedel inom tre kategorier för att långsiktigt 
stärka konkurrenskraften. För att uppmuntra och 
stödja internationella samarbeten samfinansieras 
forskningsbidrag från Europeiska kommissionen och 
amerikanska National Institutes of Health. För att 

vidareutveckla spetsforskningen premieras också 
framstående forskning som attraherar stora externa 
konkurrensutsatta bidrag i form av Riksbankens 
Jubileumsfonds programanslag, Forte-centrum, Knut 
och Alice Wallenbergs projektanslag, Wallenberg 
Scholars och ERC Advanced Grant genom att tillde-
las ytterligare medel från universitetet. Slutligen sam-
finansieras även bidrag för Wallenberg Academy Fel-
lows, Riksbankens Jubileumsfond Pro Futura samt 
Starting Grant och Consolidator Grant från Europe-
iska forskningsrådet, ERC, i syfte att erbjuda kon-
kurrenskraftiga villkor för yngre, framgångsrika 
forskare. 

Utbildningsanknuten forskning med både  
bredd och spets 
Ända sedan starten har Göteborgs universitet en 
stark tradition av samverkan mellan forskning och 
utbildning. Det är självklart för alla som verkar inom 
universitetet att verksamheten bygger på kompletta 
akademiska miljöer som inkluderar forskning, utbild-
ning och samverkan med omvärlden. Två vanligt 
förekommande sätt att säkerställa att universitetets 
spetsforskning kommer till uttryck i utbildningarna 
är dels att forskare undervisar, handleder och koordi-
nerar utbildningsprogram, och dels att kurser och 
program är kopplade till större forskningsprojekt. En 
svårighet är att institutionerna har olika förutsätt-
ningar för att tillämpa dessa två tillvägagångssätt då 
en del av institutionerna bedriver professionsutbild-
ningar med fasta ramar och mål knutna kring en viss 
yrkesverksamhet. Professionsutbildningarna kräver 
ett delvis annat kunskapsinnehåll än icke-professions-
utbildningar som enklare knyter an till aktuell forsk-
ning.

För att, i enlighet med Vision 2020, förbättra för-
utsättningarna för kompletta akademiska miljöer för-
delades 2014 totalt tolv miljoner kronor som extra 
anslag till de fakulteter som har lägst andel av basan-
slaget. Detta utökade basanslag fördelades mellan 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan 
och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Under 2015 
kompletteras denna satsning med ytterligare två mil-
joner kronor till IT-fakulteten.
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Beviljade forskningsanslag
Göteborgs universitet har varit mycket framgångsrikt 
när det gäller att erhålla större externa forsknings-
bidrag. Nedan nämns några av dem som beviljats 
medel under det gångna året.

I Vetenskapsrådets stora öppna utlysning bevilja-
des universitetet bidrag för flera projekt. Värt att 
uppmärksamma är bland annat framgången inom 
det utbildningsvetenskapliga området där cirka en 
tredjedel av det totala beviljade beloppet tillföll 
Göteborgs universitet. Det största av dessa bidrag 
gick till Hans-Georg Kuhn, professor vid institutio-
nen för neurovetenskap och fysiologi, som fick 18,6 
miljoner kronor för projektet Barns utveckling: sam-
spelet mellan lärande, utveckling och hjärna i peda-
gogisk praktik som genomförs tillsammans med 
forskare inom såväl psykologi och pedagogik som 
matematikdidaktik. Inom konstnärlig forskning gick 
hela 46 procent av det totala beloppet till Göteborgs 
universitet, bland annat för projektet Komposition 
vid det konceptuellas gränser. En krympande tom-
het – mening, kaos och entropi under ledning av 
Anders Hultqvist på Högskolan för scen och musik. 
Även inom humaniora och samhällsvetenskap bevil-
jades relativt många projekt till Göteborgs universi-
tet. Det största av dem, Slöja, regnbågsflagga och 
manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemen-
skap i en transnationell tid, tilldelades 17,5 miljoner 
kronor. Projektet samlar genusforskare från fem 
olika lärosäten under ledning av Lena Martinsson, 
professor i genusvetenskap och docent i etnologi vid 
institutionen för kulturvetenskaper.

Forskningsprogrammet Wallenberg Academy Fel-
lows är Sveriges största privata satsning på unga fors-
kare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humani-
ora och samhällsvetenskap. Under 2014 tilldelades 
tre unga forskare vid Göteborgs universitet detta pre-
stigefulla anslag. Joakim Sandberg, docent i praktisk 
filosofi, ska utveckla en ny teoribildning kring finans-
marknadens moraliska roll och etiska ansvar. Alex-
andre Antonelli, docent i biologi, gör storskaliga 
kartläggningar av nutida och forntida arter för att 
besvara frågan hur den globala uppvärmningen kom-
mer att påverka artrikedomen på jorden. Johan Nils-
son, docent i fysik, utvecklar teoretiska modeller som 
kan beskriva material med annorlunda magnetiska 
och supraledande egenskaper; material som i framti-

den kan användas i allt från nya datorer till smarta 
fönster.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansierar 
även forskningsprojekt i syfte att ge de främsta fors-
karna resurser och villkor så att de kan angripa kom-
plexa och svåra forskningsproblem. Under 2014 
beviljades tre nya sådana projekt vid Göteborgs uni-
versitet. Martin Bergö, professor vid institutionen för 
medicin, beviljades 41,9 miljoner kronor för att stu-
dera nya möjliga angreppssätt på malignt melanom. 
Chandrasekhar Kanduri, professor vid institutionen 
för biomedicin, erhöll 40,8 miljoner kronor för att 
studera en särskilt typ av icke-kodande RNA. Bern-
hard Mehlig, professor vid institutionen för fysik, 
beviljades 33,1 miljoner kronor för att studera hur 
aerosolpartiklar växer i storlek i en turbulent omgiv-
ning. Viktiga exempel är bland annat hur små drop-
par i ett moln blir till regnskurar och hur stoft runt 
en stjärna kan bilda planeter. 

Inom det europeiska tvärvetenskapliga forsknings-
programmet BONUS, vars vision är en välmående 
Östersjöregion såväl ekonomiskt som ekologiskt, 
beviljades projektet Baltic Sea marine biodiversity – 
addressing the potential of adaptation to climate 
change (BAMBI) 3,9 miljoner euro för att utvärdera 
och förbättra kapaciteten hos marina arter för att 
hantera den nuvarande utmaningen med en snabbt 
föränderlig miljö i Östersjön. Projektet leds av profes-
sor Kerstin Johannesson, institutionen för biologi och 
miljövetenskap.

Förstärkning av konstnärlig forskning  
och utbildning på forskarnivå
De senaste åren har särskilda medel för konstnärlig 
forskning och forskarutbildning tillförts från rege-
ringen. Medlen är viktiga för att säkra det nya fältets 
etablering och infrastruktur, men också för projekt-
finansiering genom att de partiellt kompenserar för 
än så länge begränsade möjligheter att erhålla extern 
forskningsfinansiering. Med stöd av det utökade 
anslaget har Göteborgs universitet vidareutvecklat 
och stärkt sin nationella och internationella position 
inom området. Det extra anslaget har använts som 
delfinansiering för doktorandanställningar och hand-
ledare, finansiering av forskningsprojekt och delta-
gande i konferenser. Medel har avsatts för deltagande 
i och initiering av strategiskt viktiga externa och 
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internationella forskningsprojekt och utbyten, och 
nationell och internationell forskningssamverkan, 
samt möjliggjort vetenskapligt kunskapsutbyte i form 
av till exempel seminarieserier och forskningsråd 
med externa representanter. Tack vare medlen har 
Konstnärliga fakulteten under 2014 haft möjlighet 
att ta ytterligare ett betydelsefullt steg mot att eta-
blera konstnärlig forskning nationellt och internatio-
nellt genom tillkomsten av Platform for Artistic 
Research Sweden (PARSE).

Trender avseende finansiering och rankning
En långsiktig trend är att det statliga basanslaget 
utgör en minskande andel av de svenska lärosätenas 
forskningsmedel. Samtidigt är det vanligt med 
externa bidrag där givaren inte täcker alla kostnader. 
En allt större del av universitetets basanslag tas där-
för i anspråk för samfinansiering av externa bidrag. 
Detta minskar universitetets möjlighet att ta ett lång-
siktigt ansvar för forskning och utbildning. För att 
kunna skapa god långsiktig utveckling, med till 
exempel goda anställningsvillkor och väl fungerande 
infrastruktur, behöver basanslagens andel öka.

Internationella universitetsrankningar får fortsatt 
stor uppmärksamhet, trots de omfattande metodolo-
giska brister som de dras med. Ur ett uppmärksam-
hetsperspektiv är det dock bra att Göteborgs univer-
sitet fortsatt rankas mycket högt på alla de stora 
rankningarna: 242 på THE World University Ran-
kings, 206 på QS World University Rankings, och 
161 på den prestigefyllda ARWU ("Shanghai-listan"). 
I ARWU:s delrankning Clinical Medicine and Phar-

macy hamnar Göteborgs universitet på plats 45 i 
världen och plats 13 i Europa.

Väl fungerande forskningsinfrastruktur 
En avancerad och funktionell infrastruktur är en 
nödvändig förutsättning för att utveckla forskningen. 
Ökad tillgänglighet stärker attraktionskraften i kon-
kurrensen om anställda och studenter. Därför arbetar 
Göteborgs universitet målmedvetet för att säkerställa 
en kvalificerad infrastruktur för forskning, för att 
uppmuntra samarbete med lärosäten och andra orga-
nisationer i infrastrukturfrågor, såväl nationellt som 
internationellt, samt för att lyfta fram den kvalifice-
rade infrastrukturens roll som mötesplats i interna-
tionella samarbeten.

Under året har Göteborgs universitet beslutat om 
policy, regler och handläggningsordning för forsk-
ningsinfrastruktur. Styrdokumenten har utarbetats 
bland annat utifrån den kartläggning av universitets 
forskningsinfrastruktur som genomfördes under 
2013. Kartläggningen används även för att utveckla 
en webbsida som ska synliggöra universitetets forsk-
ningsinfrastrukturer. En första omgång ansökningar 
för inrättande av universitetsgemensam forsknings-
infrastruktur vid Göteborgs universitet behandlas 
i början av 2015 och en plan för samfinansiering 
kommer att utarbetas i samband med detta. Den 
lokala processen kommer att koppla till motsvarande 
process på nationell nivå; den nya modellen för 
h antering av nationell infrastruktur som under året 
har arbetats fram av Vetenskapsrådet i samarbete 
med lärosätena. Göteborgs universitet har varit 

I oktober presenterades en gemensam satsning om 620 miljoner kronor på ett nytt centrum för molekylär medicin vid universitet. Från vänster Jan-Olof Jacke, 
vd AstraZeneca i Sverige, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör vid Västra Götalandsregionen, Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och Peter Wallenberg Jr, 
styrelseordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
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aktivt på den nationella arenan genom att tillsam-
mans med Chalmers anordna ett Almedalssemina-
rium om nationell forskningsinfrastruktur. 

Från Vetenskapsrådet beviljades under året förlängt 
bidrag för databasen Utvärdering genom uppföljning 
(UGU). Från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
erhölls bidrag för en nationell anläggning med auto-
noma och fjärrstyrda undervattensfarkoster samt för 
ett NanoSIMS-instrument som ska användas för att 
göra analyser på cellnivå inom området kemisk 
avbildning. Det senare är en del av en Imaging- 
masspektrometri-plattform som tillsammans med ett 
antal andra plattformar vid Göteborgs universitet 
och Chalmers, såsom NMR biologisk och medicinsk 
masspektrometri, bioinformatik och integrativ kli-
nisk genomik, är under utvärdering för att bli satelli-
ter till Science for Life Laboratory, ett nationellt cen-
ter för molekylära biovetenskaper. 

Spetsutbildning på forskarnivå 
Spetsutbildning på forskarnivå är avgörande för att 
rekrytera framtidens kvalificerade forskare men 
också för att Göteborgs universitet ska kunna förse 
samhället med kvalificerad kompetens. 

Kvalitetssäkring av antagning, handledning, kurs- 
och avhandlingsdel liksom examination inom utbild-
ning på forskarnivå är i fokus för universitetets 
arbete med utbildning på forskarnivå. 

Årets verksamhet har präglats av universitetsspeci-
fika, nationella och internationella frågeställningar. 
En viktig lokal fråga har varit att följa upp tillämp-
ningen av det lokala regelverket Regler för studier på 
forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorand-
reglerna som trädde i kraft 2013. 

En utredning om möjligheterna för en ökad sam-
ordning mellan utbildning på avancerad nivå och 
forskarnivå har resulterat i ett förlängt uppdrag på 
grundval av de slutsatser som redovisades i en 
 rapport våren 2014.  

För att underlätta och effektivisera arbetet med 
hanteringen av individuella studieplaner har projektet 
för IT-baserat systemstöd gått in i en implemente-
ringsfas vid två fakulteter. Avsikten är att under 2015 
införa detta stöd inom hela universitetet. Ett arbete 
med att utveckla en universitetsgemensam databas 
för samtliga kurser på forskarnivå har också påbör-
jats. Likaså fortsätter samordningen av arbetet med 
en universitetsgemensam webbplats för doktorander. 

Under året har förutsättningarna för internatio-
nella samarbeten och avtal diskuterats liksom kurs-
samarbete med Chalmers. En universitetsgemensam 
doktorandintroduktion med syftet att ge nyantagna 
doktorander en gemensam introduktion har genom-
förts vid två tillfällen. En annan prioriterad uppgift 
har varit att uppmärksamma, diskutera och tillvarata 
resultatet från den av Göteborgs universitet student-

Minst två gånger i veckan åker Jonas Ivarsson, ny professor i pedagogik, 
bräda i en actionpark. Till vardags undersöker han hur ny kunskap  
kommer till i yrkeslivet. 

Tabell 2.  Behörighetsgivande utbildningsbakgrund för nya 
doktorander 2014 samt andel kvinnor och män i procent

Kvinnor i % Män i % Totalt %

Examen från utländskt lärosäte 22 39 29

Examen från Göteborgs 
 universitet 56 41 50

Examen från annat svenskt 
lärosäte1 22 20 21

Totalt 100 100 100

1.  Omfattar uppgifter om behörighetsgivande utbildning från annat svenskt  lärosäte  
än Göteborgs universitet.
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kårer (GUS) genomförda undersökningen av dokto-
randernas studie- och arbetssituation.

Nya systematiska och fakultetsövergripande 
benchmarkingprojekt med fokus på forskarutbild-
ningen har inletts. Frågor kring handledning av  
doktorander och behovet av högskolepedagogiska 
kurser har uppmärksammats. Den kommande UKÄ-
utvärderingen av samtliga forskarutbildningar har 
förberetts bland annat genom att en institution deltagit 
i en förberedande pilotstudie samt genom öppna 
seminarier med UKÄ. Universitetet tog även under året 
initiativ till ett nationellt SUHF-möte, där nationella 
och europeiska erfarenheter av olika forskarutbild-
ningssystem diskuterades utifrån de påfallande olik-
heter som finns internationellt. Erfarenheter från 
detta understryker behovet och värdet av en fortsatt 
aktiv och systematisk omvärldsbevakning.

Arbetet med att säkerställa uppgifter om forskar-
utbildningen har varit ytterligare en prioriterad upp-
gift. Exempelvis har information om nya doktoranders 
behörighetsgivande utbildningsbakgrund samlats in. 
Tabell 2 visar övergripande fördelning av utbildnings-
bakgrund i form av examen från utländskt lärosäte, 

Tabell 3.  Utbildning på forskarnivå per vetenskapsområde 2014, andel kvinnor/män i procent

       2014           2013          2012

Hum-sam Medicin Natur Totalt Totalt Totalt

Antal nyantagna 110 162 33 305 291 340

andel kvinnor/män i procent 69/31 57/43 46/54 60/40 60/40 58/42

Antal nyantagna med målsättning licentiat1 10 1 1 12 7 31

andel kvinnor/män i procent 90/10 100/0 100/0 92/8 86/14 68/32

Antal licentiatexamina 31 1 12 44 34 36

andel kvinnor/män i procent 65/35 100/0 33/67 57/43 56/44 58/42

Antal doktorsexamina 85 159 53 297 276 234

andel kvinnor/män i procent 64/36 67/33 51/49 63/37 60/40 53/47

Antal doktorsexamina som föregåtts av licentiatexamen2 22 1 10 33 22 21

andel kvinnor/män i procent 64/36 100/0 70/30 67/33 50/50 48/52

Antal doktorsexamina som inte föregåtts av licentiatexamen2 63 158 43 264 254 213

andel kvinnor/män i procent 63/37 67/33 47/53 63/37 61/39 54/46

Antal aktiva forskarstudenter3 732 901 287 1 920 1 980 2 042

andel kvinnor/män i procent 63/37 59/41 46/54 58/42 58/42 59/41

Antal studenter som forskar med minst 50 procents aktivitetsgrad 647 649 258 1 554 1 615 1 638

andel kvinnor/män i procent 62/38 61/39 44/56 58/42 58/42 59/41

1. Dessa uppgifter ingår även i redovisade uppgifter om antal nyantagna.
2. Dessa uppgifter ingår även i redovisade uppgifter om antal doktorsexamina.
3. Aktivitetsgraden är minst en procent.

från annat svenskt lärosäte och från Göteborgs  
universitet.  

Av det totala antalet nyantagna doktorander har 
nästan en tredjedel en behörighetsgivande utbildning 
från ett annat land och drygt en femtedel har en 
behörighetsgivande utbildning från ett annat lärosäte 
i Sverige. 

Nyantagningen till utbildning på forskarnivå vid 
universitetet har ökat något under året vilket är ett 
trendbrott efter de senaste årens nedgång. Ökningen 
består bland annat av att antagning med licentiatexa-
men som mål har ökat, från sju till tolv individer. Den 
stora majoriteten av dessa återfinns inom det huma-
nistiska/samhällsvetenskapliga området. Antalet exa-
mina på forskarnivå ökar inom alla tre kategorier. 
Totalt examinerades 31 fler individer 2014 än föregå-
ende år, sammanlagt 341 i personer jämfört med 310. 

För tredje året i rad minskar däremot antalet aktiva 
doktorander. Andelen aktiva doktorander med en 
aktivitetsgrad på minst halvtid uppgår till 81 pro-
cent, vilket är en minskning med en procentenhet 
jämfört med förra året. Fördelningen mellan kvinnor 
och män är densamma som föregående år.
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Ekonomiskt resultat och kostnad per prestation 
för forskning och utbildning på forskarnivå
Forskningsverksamheten och utbildningen på forskar-
nivå redovisar 3 549 miljoner kronor i totala intäkter 
under budgetåret. En ökning med 103 miljoner kronor 
eller tre procent jämfört med 2013. En stor del av 
ökningen förklaras av att basanslaget ökade med 58 
miljoner kronor från och med 2014. Till detta kommer 
även en särskild satsning på konstnärlig forskning 
samt pris- och löneomräkning för budgetåret. Verk-
samheten är till 51 procent finansierad av anslag och 
till 40 procent av bidragsintäkter samt till nio procent 
av intäkter av avgifter och andra ersättningar. Av 
intäkterna utgör anslags- och bidragsfinansierad verk-
samhet 3 390 miljoner kronor (96 procent) och upp-
dragsverksamhet 159 miljoner kronor (fyra procent). 

De totala kostnaderna uppgår till 3 517 miljoner 
 kronor, en ökning med 95 miljoner kronor eller 2,8 
procent jämfört med föregående år. Bland kostnaderna 
ökar personalkostnaderna med 56 miljoner kronor 
(2,7 procent) och lokalkostnaderna med 26 miljoner 
kronor (8,5 procent) medan övriga driftkostnader 
enbart ökar med fem miljoner kronor (0,6 procent). 

Verksamhetsgrenen forskning och utbildning på 
forskarnivå utgör 62 procent av universitetets totala 
omsättning på kostnadssidan. Detta är en oförändrad 
andel jämfört med 2013.

Årets kapitalförändring inom forskning och utbild-
ning på forskarnivå redovisar ett överskott på 31 mil-
joner kronor, att jämföra med ett överskott på 18 
miljoner kronor för föregående år. Den anslags- och 
bidragsfinansierade forskningsverksamheten redovi-

Tabell 4.  Redovisning av intäkter och kostnader för forskning/forskarutbildning 2014 (miljoner kronor)

Anslags- och bidrags-
finansierad forskning och 

forskarutbildning Uppdragsforskning Summa

Anslag 1 817,0 1 817,0

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 148,7 159,5 308,2

Intäkter av bidrag 1 406,1 1 406,1

Finansiella intäkter 18,1 18,1

Summa intäkter 3 389,9 159,5 3 549,4

Kostnader för personal –2 044,9 –112,5 –2 157,4

Kostnader för lokaler –318,8 –14,5 –333,3

Övriga driftkostnader –845,8 –34,6 –880,4

Finansiella kostnader –6,8 –0,1 –6,9

Avskrivningar –133,5 –5,8 –139,3

Summa kostnader –3 349,8 –167,5 –3 517,3

Verksamhetsutfall 40,1 –8,0 32,1

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

Uppbördsverksamhet

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

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet

Saldo

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten –6,9 –6,9

Medel som erhållits från myndigheter –91,7 –91,7

Övriga erhållna medel –63,2 –63,2

Lämnade bidrag 161,8 161,8

Saldo Transfereringar 0,0 0,0

Årets kapitalförändring 38,8 –8,0 30,8
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sar ett överskott på nästan 40 miljoner kronor och 
den uppdragsfinansierade verksamheten redovisar ett 
underskott på åtta miljoner kronor. Årets kapital-
förändring påverkas av att GU Holding AB redovisar 
ett underskott på 1,3 miljoner kronor.

Överskottet inom forskningsverksamheten och 
utbildningen på forskarnivå beror på att beslutade 
och planerade ökade resursinsatser förskjutits i tiden 
vilket kommer att ge ökade kostnader under de kom-
mande åren. Detta gäller bland annat satsningar på 
strategisk samfinansiering inom forskningen och 
satsningar på infrastruktur.

Till den externt finansierade forskningen bidrar de 
statliga forskningsråden med 683 miljoner kronor och 
svenska forskningsstiftelser och andra organisationer 
med 502 miljoner kronor, medan andra statliga myn-
digheter bidrar med 131 miljoner kronor. Härtill 
kommer bidrag från Europeiska unionen med 122 
miljoner kronor och bidrag från utländska företag 
och organisationer med 57 miljoner kronor. Utveck-
lingen av bidraginkomster från olika finansiärsgrup-
per för perioden 1997–2014 framgår av diagram 1.

Bidragsökningen mellan 2013 och 2014 från forsk-
ningsråden uppgår till drygt sex procent och ökningen 
från svenska forskningsstiftelser och andra organisa-
tioner uppgår till drygt åtta procent, medan övriga 
statliga myndigheter ökar med 15 procent. Bidragsök-
ningen från Europeiska kommissionen uppgår till hela 
40 procent, jämfört med föregående år, medan övriga 
utländska organisationer ökar med 16 procent. Totalt 
ökar bidragsinkomsterna till forskningsverksamheten 
med drygt tio procent mellan 2013 och 2014.

Anslagsmedel har använts för samfinansiering av 
bidragsfinansierad verksamhet inom forskning och 
utbildning på forskarnivå med ett belopp uppgående 
till 166 miljoner kronor. Detta motsvarar nästan elva 
procent av finansieringen av verksamheten. Jämfört 
med föregående år ökar samfinansieringen med 22 
miljoner kronor.

Externa bidrag och oförbrukade medel
Vid universitetet har externa bidrag och oförbrukade 
medel ökat under de senaste åren. Under jämförelsepe-
rioden 2010-2014 har externa bidragsinkomster ökat 
med 219 miljoner kronor (17 procent). Detta speglar 
en relativt kraftigt ökad tilldelning av forskningsbi-
drag till lärosätet. De årliga intäkterna ökar med 279 
miljoner kronor (nästan 25 procent) och speglar hur 
stora kostnader som har förbrukats i forskningspro-
jekten. Oförbrukade medel visar tilldelade medel som 
ännu ej har förbrukats till sitt ändamål. Dessa har 
ökat med 243 miljoner kronor (16 procent) under 
 perioden. Denna ökning är något lägre än det ökade 
inflödet av externa bidragsinkomster och innebär att 
förbrukningstakten inom externa projekt ökat under 
jämförelseperioden. Upplupna bidragsintäkter är kost-
nader för startade projekt där inkomsten ännu inte har 
inbetalats från forskningsfinansiären. Dessa har ökat 
med 83 miljoner kronor (64 procent) under perioden. 
En stor del av ökningen ligger mellan 2011 och 2013. 
Till delar beror denna ökning på EU-finansierad forsk-
ning med eftersläpande inbetalningar och till delar på 
skärpta regler för utbetalning av beviljade bidrag hos 
forskningsfinansiärerna.
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Diagram 1.  Externa inkomster av forskningsbidrag 
(löpande penningvärde) uppdelade på givare 1997–2014 
(miljoner kronor)

Tabell 5.  Externa bidrag och oförbrukade medel 2010–2014 (miljoner kronor)

2014 2013 2012 2011 2010

Forskningsbidrag, årliga inkomster 1 495 1 357 1 371 1 297 1 276

Forskningsbidrag, årliga intäkter 1 406 1 321 1 255 1 194 1 127

Oförbrukade bidrag 1 733 1 625 1 586 1 530 1 490

Upplupna bidrag 212 199 179 137 129
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Kostnad per prestation
Enligt förordning ska universitetet kommentera verk-
samhetens resultat i förhållande till myndighetens 
uppgifter (utbildning, forskning och samverkan). 
Resultatredovisningen ska främst avse hur verksam-
hetens prestationer har utvecklats avseende volym 
och kostnader. Enligt ett utvecklingsarbete och över-
enskommelse inom universitets- och högskolesektorn 
redovisas kostnader per ej fraktionerade refereegran-
skade artiklar och forskningsöversikter.

Prestationsmåttet som redovisas i tabell 6 indikerar 
en ökad kostnad per publikation på två procent  
mellan 2013 och 2014. Antalet artiklar och forsk-
ningsöversikter har ökat med knappt en procent 
medan kostnaderna inom verksamhetsgrenen ökat 
med 2,8 procent. Slutsatsen kunde ytligt sett vara att 
det ökade publiceringarna har kunnat ske till en 
högre kostnad, men ett sådant samband finns inte.  
Universitetet anser att detta inte är ett mått som läm-
par sig för styrning och inte heller håller för jämförel-
ser mellan lärosätena. Olika ämnesområden produce-
rar sakkunniggranskade artiklar på mycket olika sätt 
och med stor variation i hur stor arbetsinsats som lig-
ger bakom artiklarna. Kostnaden per artikel blir då 
inte ett mått på det enskilda lärosätets produktivitet 
som på dess ämnesprofil. Även vid en begränsning till 

jämförelse av enbart det egna lärosätets utveckling 
över tid är kostnaden per artikel svår att tolka.

Kostnader och prestationer inom  
utbildning på forskarnivå
Inom verksamhetsgrenen Forskning och utbildning 
på forskarnivå sker många olika former av presta-
tioner. En väsentlig del av verksamhetsgrenen är 
utbildning på forskarnivå. Sedan 2011 har universitetet 
arbetat med att särredovisa kostnader för utbildning 
på forskarnivå. Kvaliten i redovisningen i nedanstå-
ende översikt är tillfredställande. Enligt de redovis-
ningsmässiga förutsättningarna ska de fulla kostna-
derna för anslagsfinansierad och externfinansierad 
utbildning på forskarnivå särredovisas i den ekono-
miska redovisningen. Det handlar således inte bara 
om doktorandlönekostnader och utbildningsbidrag 
utan även kostnader för handledning, driftkostnader, 
lokaler samt indirekta kostnader. 

Enligt redovisningen uppgick kostnaderna inom 
utbildning på forskarnivå till 515 miljoner kronor 
under 2014. Detta motsvarar 15 procent av redovisad 
kostnad för anslags- och bidragsfinansierad verksam-
het. Kostnaderna har minskat med drygt två procent 
jämfört med 2013. Doktorandkostnaderna minskar 
med 7,8 miljoner kronor eller tre procent jämfört 

Tabell 7.  Kostnader för utbildning på forskarnivå 2011–2014 (miljoner kronor)

2014 2013 2012 2011

Doktorandkostnader 231,7 239,5 220,1 188,6

Utbildningsbidrag 11,5 12,9 16,5 22,7

Övriga personalkostnader 79,5 74,0 61,7 56,0

Driftkostnader 36,4 36,7 35,2 30,6

Lokalkostnader 33,7 36,1 33,1 35,0

Avskrivningar 0,5 0,6 0,5 0,2

Summa direkta kostnader 393,3 399,8 367,1 333,1

Indirekta kostnader 121,9 128,2 115,6 107,0

Summa kostnader 515,2 528,0 482,7 440,1

Tabell 6.  Prestationer och kostnader 2012–2014

2014 2013 2012

Ej fraktionerade refereegranskade artiklar och forskningsöversikter 3 349 3 326 2 851

Totalt antal ej fraktionerade publikationer 6 233 6 732 6 261

Kostnad för forskning och utbildning på forskarnivå, tkr 3 517 295 3 422 508 3 304 517

Kostnad per ej fraktionerad refereegranskad artikel och forskningsöversikt, tkr 1 050 1 029 1 159

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.
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med föregående år och utbildningsbidragen fortsätter 
att minska. Denna förändring beror främst på ett 
 fattat beslut om doktorandanställningar från ”första 
dagen”. Övriga personalkostnader ökar med 5,5 mil-
joner kronor eller drygt sju procent. Dessa kostnader 
utgörs bland annat av kostnader för handledning. 
Andelen indirekta kostnader (fördelade kostnader för 
olika stödverksamheter inom lärosätet) minskar 
något och uppgår till 31 procent av de direkta kost-
naderna. Av beloppet hör 116 miljoner kronor till 
den bidragsfinansierade verksamheten. Det innebär 
att kostnader för utbildning på forskarnivå till drygt 
22 procent är finansierad av externa medel. 

Särskilda återrapporteringskrav  
och nationella enheter 
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 
universitet (GPCC)
För det strategiska forskningsområdet vårdforskning 
tilldelades universitetet 2014 ett anslag om 20 miljo-
ner kronor, vilka också förbrukats. För forsknings-
projekt inom GPCC har Umeå universitet, Karolin-
ska institutet och Västra Götalandsregionen tagit 
emot sammanlagt 2,4 miljoner kronor. Flera univer-
sitet, som till exempel Umeå universitet, Linköpings 
universitet och Karolinska Institutet samt amerikan-
ska, holländska, australienska och brittiska universi-
tet, samarbetar med forskare inom GPCC. Vidare 
samverkar GPCC med samhälls- och näringslivsorga-
nisationer som Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
primärvården och Göteborgs Stad, men också med 
patientorganisationer och företag som till exempel 
SCA och Doberman, Alere (Tyskland). 

Under 2014 har GPCC inlett ett samarbete med 
GU Holding samt forsknings- och innovationskonto-
ret för att hitta former att nå ut med forskningsresul-
tat och olika nyttiggörandeaktiviteter i samhället. 
GPCC har redan, bland annat genom ett VINNOVA-
stöd, faciliterat implementering av forskningsresultat 
på till exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Östra sjukhuset under ett par år med gott resultat. 
Integrering av personcentrering i sjuksköterske-, 
läkar-, fysioterapi- och arbetsterapiprogrammen har 
också startat genom anslag från Forte.

För området vårdforskning innebär samfinansie-
ringen ett tillskott om totalt 45 miljoner kronor för 
perioden 2010–2014. I denna satsning ingår att eta-
blera och utveckla GPCC till en erkänd internationell 

plattform för flervetenskapligt samarbete och stark 
forskning i nära samarbete med hälso- och sjukvår-
den. 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 
framtidens hälso- och sjukvård i Europa, med fokus 
på kostnadskontroll med bibehållen vårdkvalitet.

Havsmiljöinstitutet
Havsmiljöinstitutets uppdrag är reglerat genom 
regeringsbeslut och är ett samarbete mellan Göte-
borgs universitet, Umeå universitet, Stockholms uni-
versitet och Linnéuniversitetet. Från och med senare 
delen av 2014 har även Sveriges lantbruksuniversitet 
deltagit i arbetet. Verksamheten koordineras av ett 
nationellt kansli placerat vid Göteborgs universitet.

Regionalt arbete vid Göteborgs universitet
Havsmiljöinstitutets regionala arbete vid Göteborgs 
universitet administreras av Göteborgs miljöveten-
skapliga centrum, GMV, och dess centrumbildning, 
Centrum för havsforskning i Göteborg, Havsforsk. 
Tillsammans med övriga delar av Havsmiljöinstitutet 
arbetar enheten med analys, samverkan och informa-
tion. Verksamheten under 2014 har följt institutets 
gemensamma verksamhetsplan inklusive deltagande 
i lednings- och planeringsmöten. 

Utöver detta har samverkan skett inom en rad 
områden och med ett flertal aktörer, både inom uni-
versiteten och i förvaltningen av havets miljö. Inom 
Havsmiljöinstitutets syntes- och analysverksamhet 
har enheten till exempel deltagit i arbetet med den 
årliga rapporten Havet som presenterar det aktuella 
miljötillståndet i havet. 

Enheten vid Göteborgs universitet är också sam-
mankallande i nätverket Kontaktgrupp hav, som 
träffas och utbyter erfarenheter fyra gånger per år. 
I gruppen ingår Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges 
lantbruksuniversitet, SMHI, Bohusläns vattenvårds-
förbund samt länsstyrelserna utefter västkusten. 
Enheten har också huvudansvar för produktionen 
av den populärvetenskapliga tidskriften Västerhavet 
som ges ut av Kontaktgrupp hav. 

Projektgruppen Tillståndsbedömning, som är ett 
tema under Havsmiljöinstitutets interna program 
Havets tillstånd och utveckling, leds av enheten vid 
Göteborgs universitet. Arbetsgruppen ansvarar för 
institutets årliga bedömning av miljötillståndet i 
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Under hösten har enheten bland annat bistått Havs- 
och vattenmyndigheten i flera frågor som rör åtgärds-
programmen för havsmiljödirektivet. 

En viktig uppgift för enheten är koordineringen av 
forskningsprogrammet forskningsprogrammet Water-
body Assessment Tools for Ecological Reference con-
ditions and status in Sweden (Waters) som är ett fem-
årigt program som finansieras av Naturvårdsverket 
sedan 2011. Detta program har som huvuduppgift att 
ta fram verktyg för myndigheternas arbete med att 
uppnå och värdera ”god ekologisk status” i de akva-
tiska ekosystemen. Waters omfattar 35 forskare från 
13 organisationer och har en total budget på cirka 50 
miljoner kronor. 

Miljöanalytiker från enheten leder också flera olika 
forskningsprojekt på uppdrag av Havs- och vatten-
myndigheten.

Havsmiljöinstitutets nationella kansli
Som en gemensam resurs för samarbetet inom Havs-
miljöinstitutet finns ett kansli placerat vid Göteborgs 
universitet. Vid kansliet finns förutom administra-
tions- och kommunikationsresurser också ett antal 
vetenskapliga koordinatorer som utgör en gemensam 
analys- och syntesfunktion.

Verksamheten under 2014 har följt institutets 
verksamhetsplan. En redogörelse för Havsmiljö-
institutets verksamhet lämnas i en separat rapport 
till regeringen. 

Nordicom
Nordicom är ett kunskapscenter för medie- och kom-
munikationsområdet som arbetar på såväl nationell 
som nordisk nivå. Arbetet syftar till att utveckla 
mediekunskapen och bidra till att forskningens resul-
tat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika 
nivåer i både offentlig och privat verksamhet. Nordi-
com är en institution inom Nordiska ministerrådet 
vars ledning och huvudsakliga nordiska verksamhet 
är förlagd till Göteborgs universitet. 

Verksamheten utmärks av kunskapsutveckling och 
kunskapsförmedling inom tre områden: Medieforsk-
ningen och dess resultat i Sverige och övriga nordiska 
länder; Medieutvecklingen och medietrender i Sverige 
och övriga nordiska länder; samt Barn, unga och 
medier i världen, the International Clearinghouse on 
Children, Youth and Media (samarbete med Unesco).

svenska hav samt leder institutets utvecklingsarbete 
av olika typer av tillståndsbedömningar för den 
marina miljön. Under 2014 har gruppen utvecklat en 
metod som gör det möjligt att utföra automatiserade 
miljöanalyser av stora datamaterial. 

Under 2014 hade enheten en viktig roll i det årliga 
seminariet Hav och samhälle som arrangeras av 
Havsmiljöinstitutet, denna gång med temat Åtgärder 
för en bättre havsmiljö. Även i Almedalen fanns per-
soner från enheten med, både i planering, som före-
dragshållare och som moderatorer av paneldebatt. 

Enheten har haft nyckelfunktioner i rådgivande 
internationella och nationella organ som hanterar 
marina miljöfrågor, såsom OSPAR:s kommitté för 
arbetet med marint skräp samt EU:s tekniska grupp, 
EU TSGML. Nationellt har enhetens personal arbe-
tat med rådgivning till kommuner, länsstyrelse, 
Havs- och vattenmyndigheten och andra aktörer. 

Professor Ulla Carlsson är innehavare av en ny Unesco-professur. Därmed 
får Göteborgs universitet världens första Unesco-professur inom yttrande-
frihet, medieutveckling och internationell mediepolitik. Ulla Carlsson har 
varit föreståndare för Nordicom fram till årsskiftet. 
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Nordicom har under 2014 haft en omfattande 
utgivning av publikationer, genomfört flera projekt, 
seminarier och konferenser i samarbete med andra 
aktörer, gjort presentationer för många myndigheter 
och organisationer och varit representerade i styrelser 
och expertgrupper både nationellt och runt om i värl-
den. Utöver Nordicoms 13 större publikationer från 
2014 återfinns där även nyhetsbrev och specialrap-
porter med begränsad upplaga.

Aktiviteterna under 2014 har stärkt Nordicom i 
flera avseenden, bland annat genom en ökad interna-
tionalisering av kunskapsförmedlingen och en vidgad 
expertfunktion i de nordiska länderna, i Europa och 
på global nivå, först och främst när det gäller barn, 
unga och medier, samt yttrandefrihet och medieut-
veckling. Detta har bidragit till en profilering som 
avsätter spår både i Norden och internationellt.   

Tre stora projekt har slutförts under året. Utred-
ning om en samlad kunskapsresurs inom kulturom-
rådet grundas på behovet av en samnordisk kun-
skapsbas i form av kulturstatistik. Nordiska 
ministerrådet gav i uppdrag åt Nordicom att utarbeta 
ett underlag för att möjliggöra en vidareföring av 
denna fråga. En förstudie och ett expertmöte har 
genomförts under 2014 med fokus på behov, vilja och 
realistiska möjligheter att gå vidare med ett nordiskt 
initiativ rörande en samordning av kunskap, främst 
statistik, vad gäller kulturpolitiken i de nordiska län-
derna. I december avlämnade Nordicom en slutrap-
port till Nordiska Ministerrådet med förslag till hur 
frågan kan vidareföras.

Nordicom har också i uppdrag av Nordiska minis-
terrådet att stärka det nordiska samarbetet om medier 
och kön vilket har resulterat i projektet Initiativ för 
ökad jämställdhet inom medieområdet. Nordicom har 
arbetat fram former för ett Nordic Gender & Media 
Forum på kontinuerlig basis. Under 2014 arrangerades 

branschspecifika seminarier och en huvudkonferens. 
På basis av dessa aktiviteter utarbetades en antologi i 
syfte att bidra till kunskapsutvecklingen på området, 
Making Change. Nordic Examples of Working 
Towards Gender Equality in the Media. 

Även projektet Medie- och informationskunnighet 
– barn och unga i centrum (MIK) har avslutats under 
2014. Nordicom arrangerade i samarbete med Sta-
tens medieråd hösten 2013 ett nordiskt expertmöte i 
Stockholm om medie- och informationskunnighet 
inom ramen för det svenska ordförandeskapet i 
NMR 2013. På basis av expertmötet utgav Nordicom 
våren 2014 skriften Medie- och informationskunnig-
het i Norden. En nyckel till demokrati och yttrande-
frihet för spridning i hela Norden. 

Dessa tre projekt illustrerar väl Nordicoms kompe-
tensområden som karakteriseras av både bredd och 
fördjupning med förgreningar i hela världen. På så 
sätt bidrar Nordicom till att Göteborgs universitet 
idag betraktas som det främsta universitetet i Sverige 
vad gäller medie- och kommunikationsområdet. Den 
omfattande publikationsverksamheten med en välre-
nommerad tidskrift, världens mest spridda inom sitt 
forskningsområde, böcker och nyhetsbrev; utarbe-
tande av jämförande mediestatistik, analyser och den 
årliga medievaneundersökningen Mediebarometern 
gör Nordicom till ett etablerat kunskapscenter inom 
medie- och kommunikationsområdet. 

Flera av dessa aktiviteter utförs inom den del av 
Nordicom som avser dokumentation av medieutveck-
lingen i Sverige, vilket sker i enlighet med Reglerings-
brev för budgetåret. Nedan presenteras denna verk-
samhetsdel mer utförligt. 

Dokumentation av medieutvecklingen 
I siffror utgör denna del av Nordicoms verksamhet 
närmare 25 procent, det vill säga 3,6 miljoner kronor 

Tabell 9.  Intäkter och kostnader 2012–2014 Nordicom 
och Nordicoms nordiska verksamhet (miljoner kronor) 

2014 2013 2012

Summa intäkter 13,9 13,3 14,4

Varav anslag 8,0 7,1 7,6

Verksamhetskostnader –13,9 –13,8 –13,9

Tabell 8.  Intäkter och kostnader 2012–2014  
Havsmiljöinstitutet (miljoner kronor)

2014 2013 2012

Summa intäkter 20,1 16,2 17,1

Varav anslag 10,9 10,5 10,4

Verksamhetskostnader –21,1 –19,9 –14,0
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av Nordicoms totala omsättning som för 2014 är 
13,9 miljoner kronor. Verksamheten har finansierats 
av anslaget från kulturdepartementet, 2,6 miljoner 
kronor, försäljningsintäkter 0,7 miljoner kronor och 
egen medfinansiering 0,3 miljoner kronor.

Våren 2014 offentliggjorde Nordicom en ny webb-
plats som förstärker och underlättar kunskapsför-
medlingen. En rik flora av medie- och kommunika-
tionsstatistik som avser mediernas struktur, ekonomi, 
ägande, distribution, innehåll och användning har 
systematiserats och uppdaterats. 

Mediebarometern är Nordicoms årliga räckvidds-
undersökning som belyser hur stor andel av den 
svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tar 
del av ett antal enskilda medier oavsett format och 
plattform. Syftet är att beskriva tendenser och för-
ändringar i människors användning av medier. 
 Kvaliteten säkerställs genom ett vetenskapligt råd 
och kontroll av det representativa urvalets storlek på 
kontinuerlig basis.  

Översiktspublikationen Mediebarometern 2013 
publicerades våren 2014. Årets utgåva var den 35:e i 
ordningen vilket uppmärksammades genom en rad 
medieforskares reflektioner kring resultaten. Sär-
skilda presentationer gjordes under året för Kulturde-
partementet och Myndigheten för radio och tv. 

Kostnaden för fältarbete, bearbetning, analyser och 
publicering uppgår 2014 till 1,6 miljoner kronor. 
Dessa kostnader täcks av anslag från Kulturdeparte-
mentet motsvarande 60 procent och bidrag från medie-
företag 30 procent.

En analys av mediemarknaden i Sverige och övriga 
nordiska länder har påbörjats. Analysen bygger på ett 
brett empiriskt underlag med data från såväl bransch-
statistik och medieforskning som analyser av enskilda 
medieföretag. Rapporten utkommer våren 2015.

Projektet Nordic Gender and Media Forum samlar 
in och sammanställer befintlig statistik kring jäm-
ställdhet i medier och mediebranscher i de nordiska 
länderna med tonvikt på Sverige. Någon sådan sam-
manställning har aldrig gjorts tidigare. 

Nordicoms aktivitet inom Unesco vad gäller ytt-
randefrihet har varit intensiv under 2014, bland 
annat genom en styrelseplats i International Pro-
gramme for the Development of Communication 
(IPDC) och ett expertuppdrag rörande den första 

utgåvan av World Trends in Freedom of Expression 
and Media Development Report. 

Nordicom har fungerat som expert och talare i en 
rad globala och europeiska samarbeten rörande 
medie- och informationskunnighet och yttrandefri-
het, arrangerade av bland annat EU, UNICEF och 
Unesco. Nordicom hade också expertuppdrag i 
anslutning till European Media Literacy Forum, ett 
samarrangemang mellan EU och Unesco i Paris, och 
Global Media Forum på Bali. Tidigare har nämnts 
Nordicoms aktiviteter rörande medie- och informa-
tionskunnighet på den svenska och nordiska arenan. 
Dessa aktiviteter har finansierats genom samordning 
med andra delar av Nordicom.

Nationella sekretariatet för genusforskning
Nationella sekretariatet för genusforskning har under 
2014 utvärderats externt på uppdrag av Göteborgs 
universitet. Utvärderingen visar att sekretariatet är 
en välfungerande organisation som lyckats åstad-
komma goda resultat under en period då verksamhe-
ten vuxit avsevärt. Sekretariatet behöver dock ren-
odla och tydliggöra sina styrkor och sin identitet och 
som ett led i det arbetet har sekretariatet initierat en 
process för att utveckla organisation och styrning för 
att möjliggöra ytterligare expansion.

Sekretariatet hade under året två externt finansie-
rade uppdrag och härbärgerade dessutom centrum-
bildningen Gothenburg Interdisciplinary Gender 
Research Network (GIG), som under året arbetat 
med forskningsansökningar, bland annat till UGOT 
Challenges, samt seminarieverksamhet. En självvärde-
ring har genomförts och beslut om ny treårsperiod 
har fattats. På uppdrag av regeringen drev sekretaria-
tet en supportstruktur för jämställdhetsintegrering i 
myndigheter (JiM). Uppdraget innebar att fungera 
som stöd för 18 utpekade myndigheter och innefat-
tade bland annat utbildningsverksamhet, processstöd 
till ledningsgrupper och ansvar för olika nätverk. 
I uppdraget ingår också att driva webbportalen 
 jämställ.nu som byggts i samverkan med andra aktö-
rer på fältet. På uppdrag av Nordiska ministerrådet 
driver sekretariatet Nordisk information för kunskap 
om kön (NIKK); ett uppdrag som inom sig rymmer 
såväl nordiskt komparativ kunskapsproduktion och 
förmedling som projektutlysning, nätverksarbete och 
mötesverksamhet.
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I november arrangerade sekretariatet Sveriges största 
genusforskarkonferens, g14, i Umeå. Samma månad 
arrangerade NIKK en slutkonferens för projektet 
 Deltid i Norden i Reykjavík och JiM var en välbesökt 
konferens om normkritik, intersektionalitet och mas-
kulinitet i jämställdhetsarbete i Göteborg. Sekretari-
atet medverkade därutöver på en rad olika arenor. I 
Almedalen arrangerades en heldag på temat jämställd-
het samt ett seminarium om jämställdhetsintegrering 
i akademin. På konferensen Nordiskt Forum – New 
Action on Women’s Rights  i Malmö hade sekreta-
riatet och dess olika uppdrag såväl montrar som en 
omfattande seminarieverksamhet. 

Under hösten utkom Kreativt skrivande och kri-
tiskt tänkande i genusvetenskap, den fjärde publika-
tionen i Skriftserie om genusvetenskap. Sekretaria-
tets huvudsakliga informationsverksamhet sker via 
webbplatserna genus.se, nikk.no och jämställ.nu. 
Sammantaget speglar dessa sekretariatets olika 
 uppdrag. 

Svensk nationell datatjänst 
Svensk nationell datatjänst (SND) har i uppdrag från 
Vetenskapsrådet att vara en nationell resurs för samord-
ning av existerande och nya forskningsdatabaser och 
forskningsmaterial inom samhällsvetenskap, humani-
ora samt medicin och hälsa. I uppdraget ingår att SND 
ska underlätta och utveckla forskares tillgång till data 
och erbjuda stöd för forskning under hela forsknings-
processen. Uppdraget innefattar även att SND ska 
 presentera svenska forskningsdata utomlands.

I slutet av 2013 beviljade Vetenskapsrådet ekono-
miskt stöd för SND under åren 2014–2018, men 
beloppet blev inte fastställt förrän i mitten av 2014. 
De ekonomiska förutsättningarna för SND var därför 
oklara under första halvåret. Beviljade medel möjlig-
gjorde för SND att upprätthålla samma aktivitetsnivå 

genom 2014 och 2015 vilket har inneburit att många 
visstidsanställningar har kunnat ersättas med tills-
vidaretjänster.

SND:s webbkatalog innehåller tillgängliggjorda 
forskningsmaterial som kan beställas och beskriver 
även resurser som finns tillgängliga vid olika svenska 
lärosäten. Via webbplatsen kan forskningsmaterial 
deponeras för långtidsbevarande och tillgänglig-
görande. Där återfinns även bland annat råd om 
datahantering och information om  kurser, seminarier 
och konferenser. 

Kunskapsspridning har haft fortsatt fokus under 
2014. Under hösten arrangerades som vanlig en 
nationell forskarworkshop och ett seminarium för 
SND:s doktorandnätverk. 

Arbetet med scanning och tillgängliggörande av 
Gallupinstitutets mätningar från tiden 1942 till 1956 
är färdigställt och materialen är nu sökbara på 
SND:s hemsida. Arbetet har finansierats av Riks-
bankens jubileumsfond. 

SND deltar i europeiska projekt för att samordna 
infrastruktur, bland annat som den svenska service 
providern i CESSDA som påbörjade sin verksamhet 
2014. SND är också ett A-center under den svenska 
delen av CLARIN ERIC. Språkbanken koordinerar 
den svenska insatsen. SWE-CLARIN påbörjade sin 
verksamhet i slutet av året. Två av de fem EU-projekt 
som SND deltar i avslutades under året och SND var 
med i en ny ansökan som skickades in. 

I slutet av juni publicerades utredningen Unik 
 kunskap genom registerforskning. Denna rapport 
nämner SND som en viktig resurs för forskningen 
och föreslår att SND:s framtida organisatoriska 
 tillhörighet ska utredas. 

Under året kom inget avgörande i SND:s dialog 
med Datainspektionen i frågan om huruvida SND 
ska kunna hantera persondata.

Tabell 10.  Intäkter och kostnader 2012–2014 Nationella 
sekretariatet för genusforskning (miljoner kronor)  

2014 2013 2012

Summa intäkter 20,6 19,5 11,7

Varav anslag 9,3 9,1 9,1

Verksamhetskostnader –19,0 –16,2 –12,1

Tabell 11.  Intäkter och kostnader 2012–2014 Svensk 
nationell datatjänst (miljoner kronor) 

2014 2013 2012

Summa intäkter 24,4 22,2 16,3

Varav anslag 7,0 7,0 5,8

Verksamhetskostnader –24,4 –22,2 –16,3
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UTBILDNING SOM FÖRNYAR
Vid Göteborgs universitet är ett starkt samhällsengagemang och livslångt 
lärande viktiga hörnpelare i verksamheten. Utbildningsutbudet är baserat på 
både bredd och spets för att kunna utbilda demokratiska samhällsmedborgare 
med respekt för grundläggande värden som mänskliga fri- och rättigheter.

Göteborgs universitet kan erbjuda 1 600 kurser och 
över 170 program. Lärosätet sätter de pedagogiska 
frågorna i centrum. Under året har detta tagit sig 
uttryck i en universitetsgemensam ordning för antag-
ning till excellent lärare samt skapandet av en peda-
gogisk akademi. Parallellt pågår utvecklandet av ett 
universitetsgemensamt pedagogiskt idéprogram där 
lärosätets studenter har en aktiv del. Universitetet 
arbetar samtidigt för att stärka sin internationella 
profil genom ökat internationellt utbyte och utveck-
landet av spetsutbildningar med global attraktions-
kraft.

Universitetets utbildningsutbud – bredd och spets
Göteborgs universitet strävar efter att erbjuda studen-
terna utbildning av högsta kvalitet. Program och 
 fristående kurser på olika nivåer ger många valmöjlig-
heter när det gäller både ämnesinriktning och fördjup-
ning. På så sätt vill universitetet attrahera studenter 
med varierande bakgrund och skapa förutsättningar 
för ett livslångt lärande. Ett kontinuerligt arbete 
pågår med att stärka den internationella profilen och 
att utveckla nyskapande pedagogiska idéer. 

Utbildningsutbudet påverkas av studenternas efter-
frågan och arbetsmarknadens behov, men också av 
lärosätets möjlighet att utveckla nya program och 
kurser. Prioriteringar av utbudet och utveckling av 
utbildningens innehåll görs på fakultets- och institu-
tionsnivå. Här fattas strategiska beslut gällande utbu-
det inom ramen för universitetets gemensamma 
vision. Flera fakulteter upplever dock svårigheter med 
att göra förändringar av utbildningsutbudet då hand-
lingsutrymmet är mycket begränsat. De senaste årens 
minskade antal utbildningsplatser har ytterligare för-
svårat detta arbete. 

Det totala antalet helårsstuderande minskade med 
638 under året i jämförelse med 2013, från 25 639 
till 25 001 helårsstudenter. Denna minskning beror 
till större delen på en planerad nerdragning av 
sådana platser som tidigare år tilldelats av regeringen 
i form av speciella satsningar. Universitetet räknar 
dock med att antalet helårsstuderande kommer att 
öka i och med statsmaktens riktade satsningar mot 
bland annat lärarutbildningen. 

Prioriteringar och förändringar  
inom utbildningsutbudet
De utvecklingstendenser som identifierades förra året 
gällande fördelningen av helårsstudenter mellan pro-
gram och fristående kurser samt mellan grundnivå 
och avancerad nivå kvarstår i stor utsträckning. En 
närmare analys visar att andelen helårsstudenter som 
läser fristående kurser fortsätter att minska till för-
mån för de som läser utbildningsprogram. 32 procent 
av helårsstudenterna läste fristående kurser vilket är 
en minskning med ytterligare två procentenheter i 
jämförelse med året innan. Minskningen kan verka 
liten, men i ett längre tidsperspektiv blir trenden tyd-
lig. Andelen har minskat med åtta procentenheter de 
senaste fem åren. 

Naturvetenskapliga fakulteten har, i motsats till 
den generella utvecklingen, valt att fastställa ett sär-
skilt utbildningsuppdrag för kurser med bildnings-
karaktär. Uppdraget omfattar 120 helårsstudenter 
av fakultetens totala uppdrag om 2 185 (5,5 pro-
cent). Genom att fokusera på bildningskurser inom 
en begränsad del av uppdraget säkerställs ett huvud-
sakligt fokus på ordinarie utbildning i de naturve-
tenskapliga huvudområdena samtidigt som det öpp-
nar upp för fakultets- och institutionsgemensamma 



27GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014

kurser med bildningskaraktär för det livslånga 
lärandet. 

Det är förhållandevis få helårsstudenter som läser 
kurser på distans. Under de senaste tre åren har 
andelen helårsstudenter på distans dock ökat från 0,6 
till 1,4 procent av det totala antalet helårsstudenter. 
Universitetet fortsätter sitt arbete med att utveckla en 
gemensam infrastruktur för utbildning som bygger 
på ”blended learning” där distanskurserna också kan 
inkluderas. 

Planering för ett ökat utbildningsutbud inom 
 lärarutbildningen och Sahlgrenska  akademin
Mellan 2015 och 2018 planeras för en utbyggnad av 
lärarutbildningen med 25 procent. Utökningen av 
platser påverkar hela universitetet. Under våren 2014 
tillsattes en central styrgrupp ledd av Lärarutbild-
ningsnämndens ordförande. Planeringen av utbyggna-
den har genomförts i nära dialog med berörda kursan-
svariga institutioner, programråd och programledare. 
En central fråga är behovet av fler platser för verksam-
hetsförlagd utbildning samt fler lokala lärarutbildare.  

Sahlgrenska akademin har identifierat en viss pro-
blematik i samband med utökningen av sjuksköter-
ske-, specialistsjuksköterske- och barnmorskepro-
grammet. Inom vårdutbildningarnas huvudområden 
råder idag en nationell brist på disputerade lärare 
samtidigt som ett ökat antal platser innebär behov av 
nyrekrytering av lektorer inom området. Ovanstå-
ende utökning medför även ökad efterfrågan på verk-
samhetsförlagd utbildning samt handledarkompetens 
inom en redan ansträngd hälso- och sjukvårdssektor. 
En förutsättning för att kunna fylla platserna på 
 specialistsjuksköterskeprogrammet är dessutom att 
sjuksköterskorna får tjänstledigt för att kunna gå 
utbildningen. I syfte att hantera problematiken har 
en dialog mellan lärosätena inom Västra Götalands-
regionen startat för att öka samarbetet.

Studenter på avancerad nivå
Andelen helårsstudenter på avancerad nivå ligger 
kvar på samma nivå som förra året, 23 procent av 
det totala antalet. Även här går det att se en mer tyd-
lig trend över en femårsperiod. Sedan 2010 har ande-

Tabell 12.  Utbudet mätt i helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) 2012–2014 samt andel  
kvinnor/män i procent

2014 2013 2012

Hst 

Andel 
kvinnor/ 
män i % Hpr

Andel 
kvinnor/ 
män i % Hst 

Andel 
kvinnor/ 
män i % Hpr

Andel 
kvinnor/ 
män i % Hst 

Andel 
kvinnor/ 
män i % Hpr

Andel 
kvinnor/ 
män i %

Program 16 888 67/33 15 440 68/32 16 915 67/33 15 203 68/32 16 756 67/33 15 092 68/32

Fristående kurser 7 597 59/41 5 351 61/39 8 220 60/40 5 831 61/39 8 822 59/41 6 225 61/39

Övriga (uppdragsutbildning  
och beställd utbildning) 516 80/20 424 81/19 504 80/20 343 81/19 378 78/22 384 75/25

Totalt 25 001 65/35 21 215 67/33 25 639 65/35 21 377 66/34 25 956 64/36 21 700 66/34

Till vänster: Jonas Linderoth, forskar om dataspel ur pedagogisk synvinkel, blev under året professor och tilldelades Utbildningsvetenskapliga fakultetens 
pedagogiska pris. Till höger: Steffi Rose från Indien studerar på Handelshögskolan. Hon läser i Sverige eftersom hon fick ett stipendium från Volvo. 
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len sakta ökat från 20 procent till dagens 23 procent. 
Flera fakulteter framhåller att de under året har prio-
riterat fler platser på avancerad nivå, varför det kan 
förväntas att antalet helårsstudenter på grundnivå 
kommer att minska ytterligare. Följande är exempel 
på nya masterprogram som har inrättats under året:
• Kultur och demokrati
• Språk och interkulturell kommunikation
• Visuella kulturer
• Världslitteratur
• Reproduktiv och perinatal hälsa

Fakulteter och institutioner har uppmanats att se 
över behörighetskraven på utbildningsprogram och 
fristående kurser på avancerad nivå för att ge studen-
terna ökade valmöjligheter och samtidigt skapa en 
bredare rekryteringsbas. Ambitionen är att stimulera 
ett ökat internt flöde av studenter mellan fakultets-
områdena genom att studenter med en kandidatexa-
men inom andra ämnen kan få en önskvärd bredd i 
sin utbildning. Mindre snäva behörighetskrav öppnar 
samtidigt upp för studenter från Chalmers att läsa en 
del av sin utbildning vid Göteborgs universitet. Ett 
avtal har slutits mellan de båda lärosätena som möj-
liggör ett studentflöde utan ekonomisk avräkning på 
valbara kurser inom ramen för masterprogram. Mot-
svarande möjlighet till studentflöde finns på valbara 
kurser inom universitetets egna masterprogram. Där-
till uppmuntras till fakultetsöverskridande utbild-
ningsprogram på den avancerade nivån, bland annat 
genom centrala utvecklingsmedel. 

Humanistiska fakulteten har sedan 2007 erbjudit 
kurser på avancerad nivå för studenter med kandidat-
examen oavsett huvudämne. Det ger studenterna 
möjlighet att bredda sin utbildning samtidigt som de 
läser tillsammans med personer som har en blandad 
utbildningsbakgrund. IT-fakulteten har ett stort utbud 
av programkurser som också erbjuds som fristående 
kurser på både grundnivå och avancerad nivå. Exem-
pelvis vänder sig masterprogrammet IT Management 
även till redan yrkesverksamma personer som vill 
kompetensutveckla sig inom området. Fakulteten har 
anpassat periodiseringen och undervisningstiden så 
att dessa personer kan arbeta samtidigt som de stude-
rar. Inom området interaktionsdesign läser studen-
terna tillsammans med masterstudenter från Chal-
mers och majoriteten av kurserna hålls på engelska. 

En arbetsgrupp med uppdrag att se över möjlighe-
terna till en ökad samordning mellan utbildning på 
avancerad nivå och utbildning på forskarnivå utarbe-
tade 2014 ett antal rekommendationer. Arbetet har 
fortsatt med fokus på att arbeta fram förslag på reg-
ler, råd och rekommendationer för tillgodoräknande 
av tidigare utbildning och annan erfarenhet, gemen-
samma förskrifter för innehåll i kursplaner för kurser 
inom utbildningen på forskarnivå samt hur förkun-
skapskraven för tillträde till kurser som ges på båda 
nivåerna kan utformas.

Uppdragsutbildning
Att kunna erbjuda uppdragsutbildning för olika 
yrkesgrupper är en viktig del av Göteborgs universi-
tets arbete med livslångt lärande och samverkan med 
omvärlden. Utbildningarna berikar såväl universitetet 
som samhället i stort. De som är yrkesverksamma får 
ta del av den senaste forskningen inom sina områden 
och forskare och lärare ges möjlighet till ökade insik-
ter i aktuella frågeställningar och förhållningssätt  i 
arbetslivet. 

Nästan samtliga av universitetets fakulteter medver-
kar i arbetet med uppdragsutbildningar. Viktiga upp-
dragsgivare är bland annat Göteborgs Stad,  Västra 
Götalandsregionen och Skolverket (se diagram 2). 

Ett exempel på arbetet med uppdragsutbildning är 
GU School of Executive Education som skapades av 
Handelshögskolan 2008 och som drivs inom ramen 
för GU Holding. Bolaget utvecklar och säljer exeku-
tiva ledarutbildningar med internationell expertis. 
Bolaget levererar både öppna och skräddarsydda 
 program till kunder över hela världen. Det samarbe-
tar även med andra delar av universitetet, exempelvis 
utbildningen Personcentrerad vård i praktiken (PVP) 
på Centrum för personcentrerad vård (GPCC).

Det totala antalet helårsstudenter inom uppdrags-
utbildningen uppgick 2014 till 633, vilket är en 
minskning med tio helårsstudenter i jämförelse med 
året innan. Störst andel helårsstudenter finns inom 
huvudområdet undervisning följt av det samhällsve-
tenskapliga området. En klar majoritet, 79 procent, 
av dem som deltog i en uppdragsutbildning var kvin-
nor (3 790 individer av totalt 4 797). Andelen kvin-
nor har ökat med fyra procentenheter sedan 2012.

Den totala omsättningen för uppdragsutbildningen 
uppgick för 2014 till nästan 65 miljoner kronor. 
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Detta är en ökning med drygt två procent jämfört med 
föregående år. Av omsättningen kommer 59 procent 
från andra statliga myndigheter.

Fortsatt högt söktryck
Söktrycket till Göteborgs universitet är fortsatt högt. 
Det totala antalet förstahandssökande till samtliga 
program ökade under året med tio procent jämfört 
med 2013. De program som hade flest sökande under 
höstterminen 2014 var som tidigare år juristpro-
grammet med 1 313 förstahandssökande, följt av 
läkarprogrammet med 1 159, psykologprogrammet 
med 1 125 och socionomprogrammet med 1 017 
 förstahandssökande. Specialpedagogiska program-
met med 237 förstahandssökande var det mest sökta 
programmet på avancerad nivå. 

Av de program som har antagning på vårterminen 
hade psykologprogrammet flest förstahandssökande, 
804, följt av socionomprogrammet med 760 och 
läkarprogrammet med 675 förstahandssökande.

Ansökningarna till masterprogram för internatio-
nella sökande ökade med 16 procent jämfört med 
2013. Flest sökande hade Master Programme in 
 Strategic Human Resource Management and Labour 
Relations med 168 förstahandssökande, följt av 
Master’s Programme in Social Work and Human 
Rights och Master Programme in International 
Administration and Global Governance med 113 
 respektive 98 förstahandssökande. 

Av de konstnärliga utbildningarna på grundnivå 
är konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning 

skådespeleri och konstnärligt kandidatprogram i fri 
konst de mest sökta med 877 respektive 512 första-
handssökande. På avancerad nivå är masterprogram 
med inriktningen Business & Design och konstnär-
ligt masterprogram i litterär gestaltning de program 
som har flest sökande, 188 respektive 161 första-
handssökande.

Fördelningen mellan kvinnor och män bland de 
sökande i den nationella antagningen har varit unge-
fär densamma under flera år, två tredjedelar kvinnor 
och en tredjedel män. Andelen kvinnor är något 
högre bland sökande till avancerad nivå. Även ålders-
fördelningen bland de sökande är i stort sett oföränd-
rad sedan 2012.

Varifrån kommer studenterna?
Göteborgs universitet rekryterar, likt många andra 
lärosäten, sina studenter från närområdet. Enligt 
Universitetskanslerämbetets statistik kommer 53 pro-
cent av lärosätets nybörjare vårterminen 2014 från 
Västra Götalandsregionen. Andelen studenter från 
regionen har minskat något över de senaste tre åren, 
från 56 procent under 2012 till dagens 53 procent. 
Näst största upptagningsområdet faller under katego-
rin ”Okänd” med 22 procent vilket innebär att upp-
gifter om län eller kommun saknas. Enligt Universi-
tetskanslerämbetet handlar detta huvudsakligen om 
utländska studenter. 

Universitetet anser att det hade varit intressant att 
kunna presentera en mera heltäckande bild av stu-
denter i årsredovisningen. Det är dock inte möjligt. 

Tabell 13.  Antal förstahandssökande till program på 
grundnivå och avancerad nivå 2012–2014 

2014 2013 2012

Antal förstahandssökande,  grundnivå 24 551 22 709 21 890

varav genom nationell antagning 21 605 20 304 19 146

varav genom internationell antagning 159 155 218

varav genom lokal antagning1 2 787 2 250 2 526

Antal förstahandssökande,   
avancerad nivå 6 691 5 685 4 962

varav genom nationell antagning 4 376 3 862 3 127

varav genom internationell antagning 1 357 1 167 1 277

varav genom lokal antagning1 958 656 558

1. Omfattar konstnärliga program där lokal antagning använts.

Övrigt, 10%

Kommuner och 
landsting, 20%

Diagram 2. Uppdragsutbildning 2014 

Statliga myndigheter, 59%

Svenska företag 
och affärsverk, 11%
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Bland annat beroende på att de datasystem som inne-
håller uppgifter om studenters bakgrund inte uppda-
teras med sådana intervall att det är möjligt att 
utnyttja den typen av information. 

Breddad rekrytering
Göteborgs universitet strävar efter att vara ett läro-
säte där utbildning är tillgänglig för alla studenter. 
Målet är att studentsammansättningen ska spegla det 
omgivande samhället. För att uppnå den målsätt-
ningen bedriver universitetet ett aktivt arbete för 
breddad rekrytering och breddat deltagande av 
underrepresenterade grupper inom högre utbildning. 
Studenter ska erbjudas ett brett utbildningsutbud 
med många utbildningsingångar på alla nivåer. Vik-
tiga verktyg i arbetet är möjligheterna att vid antag-
ning tillämpa alternativt urval samt prövning av reell 
kompetens, samt att erbjuda stöd och vägledning 
under utbildningens gång. Vidare ska universitetets 
information om utbildningsutbudet nå ut till en bred 
målgrupp. En viktig faktor som universitetet identi-
fierat är att icke-traditionella studentgrupper ofta har 
stort behov av olika typer av språkstöd. För att för-
stärka universitetets stödverksamhet har under 2014 
inrättats en samlad funktion. Det universitetsgemen-
samma språkstödet är ett exempel på åtgärder som 

syftar till att stödja och vägleda studenter under 
utbildningens gång. Universitetet är även en aktiv 
part i det nationella nätverket Include, vilket ska 
främja breddad rekrytering och likabehandling i 
högre utbildning. Genom att prioritera långsiktiga 
strategier och effektiva åtgärder har flera framgångs-
rika modeller utarbetats, såsom uppsökande verk-
samhet, samverkan med utvalda skolor, alternativt 
urval, mentorskapsprogram och läxhjälp. Några 
exempel beskrivs nedan.

Naturvetenskapliga fakulteten har under 2014 fort-
satt sitt deltagande i Intizeprojektet tillsammans med 
Chalmers. Målsättningen med projektet är att för-
bättra gymnasieelevers kunskaper inom matematik 
samt möjliggöra för dem att utveckla sin sociala och 
pedagogiska förmåga. Elever i gymnasieskolan 
erbjuds stödundervisning i matematik av studenter. 
Enligt fakulteten bidrar detta till att eleverna får en 
positiv bild av högskolestudier vilket i förlängningen 
antas bidra till breddad rekrytering inom områdena 
matematik och fysik.  

Handelshögskolan bedriver ett aktivt arbete för 
breddad rekrytering genom att studenter engageras 
som studentambassadörer för att nå ut till ungdomar 
för vilka högre studier inte tidigare varit ett alterna-
tiv. Ambassadörerna, som själva har en bakgrund i 

Studenter från Högskolan för scen och musik provar en inspelningsstudio.
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miljöer med låg andel högutbildade, har besökt 
grundskolor och gymnasier där de har informerat om 
möjligheter till högre studier och engagerat sig i sam-
tal med elever. Konstnärliga fakulteten har påbörjat 
ett arbete med att ta fram en strategi och handlings-
plan för breddad rekrytering för att bland annat mot-
verka strukturer som missgynnar musiker med 
utländsk bakgrund. Institutionerna vid fakulteten 
har även erhållit utvecklingspengar från fakulteten 
för att ta fram ett förslag på en ny tvärvetenskaplig 
baskurs som riktar sig mot nya målgrupper. Kursen 
är tänkt att vara en rekryteringsplattform för motive-
rade och talangfulla sökanden med underrepresente-
rad bakgrund. 

Vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 
tillsätts 25 procent av platserna inom ett program 
med sökande som har minst fyra års arbetslivserfaren-
het. Antagningsmetoden ökar möjligheterna till livs-
långt lärande och bidrar till en mer heterogen samman-
sättning i studentgruppen.

Åtgärder vidtas också för att erbjuda olika former 
av undervisning. Exempelvis anordnar institutionen 
för globala studier kurser och nätkurser för studenter 
som inte har möjlighet att delta i dagundervisning. 

För att ytterligare utveckla arbetet med breddad 
rekrytering och breddat deltagande har en arbets-
grupp påbörjat arbete med en policy och handlings-
plan. I uppdraget ingår bland annat att föreslå olika 
former av stödfunktioner på olika nivåer i organisa-
tionen samt att skapa en samverkansplattform med 
representanter för skolor, folkhögskolor, Göteborgs 
Stad, Västra Götalandsregionen med flera.

Jämställdhet och likabehandling
Göteborgs universitet bedriver ett aktivt jämställd-
hets- och likabehandlingsarbete för att alla studenter 
och doktorander ska ha en inspirerande arbetsmiljö 
samt likvärdiga villkor och möjligheter att bedriva 
studier. Det universitetsgemensamma arbetet verkar 
för att bredda deltagandet av underrepresenterade 
grupper i utbildningarna och främja en jämn köns-
fördelning. Det ska vidare stärka studenter och dok-
toranders delaktighet i utbildningen samt utveckla 
pedagogiska metoder för att jämställdhets- och lika-
behandlingsperspektiv ska genomsyra alla delar av 
utbildningsverksamheten. 

Andelen kvinnor i utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå utgör 66 procent och andelen män 34 
procent. Fördelningen i studentpopulationen innebär 
att andelen män respektive kvinnor har varit kon-
stant de senaste tre åren. Lärarutbildningsnämnden 
och Sahlgrenska akademin är de fakulteter som har 
minst andel män i utbildning, 20 procent respektive 
23 procent. Vid IT-fakulteten är män i majoritet och 
utgör 62 procent av andelen studerande. De köns-
bundna studievalen återspeglas också i andelen hög-
skolenybörjare där andelen kvinnor utgör 65 procent 
och andelen män 35 procent samt i andelen program-
nybörjare där 67 procent är kvinnor och 33 procent 
är män. Fakulteterna beskriver att de har små möjlig-
heter att påverka representation i utbildningen då den 
avspeglar den könssegregerade arbetsmarknaden. 
Mot bakgrund av detta och då andelen kvinnor och 
män i utbildning inte förändras från år till år är arbe-

Tabell 14.  Andel kvinnor och män i utbildning på grundnivå och avancerad nivå i procent av antalet per fakultet 2012–2014

2014 2013 2012

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

Humanistisk fakultet 64 36 63 37 63 37

Samhällsvetenskaplig fakultet 71 29 71 29 70 30

Handelshögskolan 51 49 51 49 50 50

Utbildningsvetenskaplig fakultet 75 25 75 25 74 26

Sahlgrenska akademin 77 23 77 23 77 23

Naturvetenskaplig fakultet 55 45 55 45 55 45

Konstnärlig fakultet 70 30 70 30 66 34

IT-fakulteten 38 62 40 60 38 62

Lärarutbildningsnämnden 80 20 80 20 78 22

Totalt för universitetet 66 34 66 34 66 34
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tet för jämställd representation fortsatt ett utveck-
lingsområde inom universitetet. 

Vid kurs- och programintroduktioner informeras 
studenterna om likabehandlingsfrågor, tillgänglighet 
och gällande rutiner och riktlinjer vid förekomst av 
diskriminering och trakasserier. För att öka studen-
ters kunskap och medvetenhet om jämställdhet och 
likabehandling erbjuds utbildningar, seminarier och 
workshopar inom området, bland annat rörande till-
gänglighet, HBTQ-frågor och jämställdhet. För att 
främja tillgänglighet har rutiner utarbetats för stöd 
till studenter med funktionsnedsättning och området 
har beaktats vid ombyggnationer. 

Flertalet fakulteter har under året genomfört sär-
skilda satsningar. Som ett led i att förebygga och för-
hindra trakasserier och diskriminering genomförs vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten en studentunder-
sökning av SOM-institutet för att synliggöra eventu-
ella problem och vidta åtgärder. För att förbättra 
arbetsmiljön för studenter och anställda och för att 
skapa en trygg studie- och arbetsplats har Naturve-
tenskapliga fakulteten tillsammans med Göta stu-
dentkår initierat ett projekt med fokus på kompetens-
utveckling inom likabehandlings- och HBTQ-frågor. 
Lärarutbildningsnämnden genomför en strategisk 
satsning på hållbar utveckling där studenter på 
ämneslärarprogrammet går en kurs på temat hållbar 
utveckling och mänskliga rättigheter. För att inte-
grera jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv i 
utbildningen lyfter Konstnärliga fakulteten fram frå-
gor om genus- och intersektionella perspektiv i semi-
narier och i textläsning. Fakultetens institutioner 
utvecklar även en metod för att följa upp vilka kurser 
som har ett likabehandlingsperspektiv och hur per-
spektivet kan beaktas i framtagning av nya kurser.

Antal utfärdade examina
Det totala antalet utfärdade examina fortsätter att 
öka men i en minskad takt. Detta pekar mot en stabi-
lisering av de senaste årens ökade och ojämna efter-
frågan på examen. Skälen till förändringar i efterfrå-
gan på examen kan i sin tur knytas till den pågående 
utökningen av lärarutbildningen samt införda krav 
på lärarlegitimation. Jämfört med 2013 ökade det 
totala antalet examina med 140, eller två procent, 
och uppgår till 6 704 (se tabell 15). 

Antalet generella kandidatexamina är stabilt i för-
hållande till föregående år medan de konstnärliga 
kandidatexamina fortsätter att öka. Av de generella 
kandidatexamina är examen från Samhällsveten-
skapliga fakulteten och Handelshögskolan det 
 vanligaste.  

Antalet magisterexamina fortsätter att minska. 
Framförallt är det magisterexamen enligt äldre regler 
som minskar drastiskt. Handelshögskolan står för 
den största minskningen av magisterexamen både 
enligt äldre och nya regler. Övriga fakulteter har en 
liknande utveckling vilket är en naturlig följd av de 
förändringar i utbildningsstruktur och tillträdesreg-
ler som skett sedan senaste högskolereformen. Han-
delshögskolan står 2014 för både merparten av 
minskningen i antalet magisterexamina och den 
största ökningen av antalet masterexamina. Totalt 
sett minskar dock antalet generella masterexamina. 
Däremot ökar konstnärliga masterexamina och är 
uppe på samma nivå som 2012. 

Den största ökningen i antalet utfärdade examina 
står yrkesexamina för. Jämfört med 2013 ökade det 
totala antalet yrkesexamina med 246, eller tio pro-
cent och uppgår till 2 798. Lärarexamen för grund-
skolans tidigare år står för den största ökningen följd 
av specialistsjuksköterskeexamen.

Koppling till arbetsmarknaden
Kopplingen mellan lärosätets kurser/program och 
arbetsmarknaden ser olika ut beroende på utbild-
ningens karaktär. I många fall finns betydande inslag 
av exempelvis studiebesök, praktik eller verksamhets-
förlagd utbildning (VFU). Ofta bjuds gästföreläsare 
in från yrkeslivet för att hålla seminarier eller föreläs-
ningar inom ett specifikt yrkes- eller ämnesområde 
och delar med sig av erfarenheter och aktuella fråge-
ställningar. Inom vissa utbildningar får studenter 
även handledning av yrkesverksamma personer. 
Arbetsmarknadsanknytning kan också skapas genom 
att externa ledamöter är delaktiga i fakulteters olika 
råd, kommittéer och nätverk, vilket är fallet bland 
annat inom Humanistiska och Utbildningsvetenskap-
liga fakulteterna samt Sahlgrenska akademin. Genom 
sin medverkan i dessa grupperingar ges inspel från 
ett arbetsmarknadsperspektiv i både utbildningsut-
bud och innehåll. 
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Tabell 15.  Antal examina 2012–2014, andel kvinnor/män (procent)

2014 2013 2012

Totalt 
(antal)

Andel 
 kvinnor/män 

(procent)
Totalt 
(antal)

Andel 
 kvinnor/män 

(procent)
Totalt 
(antal)

Andel 
 kvinnor/män 

(procent)

Högskoleexamen 55 56/44 52 42/58 43 56/44

Kandidatexamen 2 433 62/38 2433 64/36 1 999 63/37

Magisterexamen 568 69/31 665 63/37 678 64/36

Masterexamen 651 61/39 678 63/37 565 59/41

Konstnärlig högskoleexamen 0 0/0 <5 0/100 0 0/0

Konstnärlig kandidatexamen 118 61/39 112 66/34 96 61/39

Konstnärlig magisterexamen <5 50/50 6 67/33 <5 50/50

Konstnärlig masterexamen 79 70/30 65 58/42 80 64/36

Yrkesexamen 2 798 78/22 2 552 77/23 2293 79/21

Apotekarexamen 83 80/20 78 74/26 80 78/23

Arbetsterapeutexamen 50 96/4 33 88/12 44 95/5

Audionomexamen 19 68/32 0 0/0 0 0/0

Barn- och ungdomspedagogisk examen <5 100/0 0 0/0 <5 100/0

Barnmorskeexamen 34 100/0 28 100/0 35 100/0

Biomedicinsk analytikerexamen 52 90/10 52 73/27 51 84/16

Civilekonomexamen 74 62/38 46 70/30 28 71/29

Dietistexamen 36 92/8 42 88/12 38 92/8

Fysioterapeutexamen 33 88/12 0 0/0 0 0/0

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem 19 63/37 0 0/0 0 0/0

Grundskollärarexamen 1–7 <5 0/100 <5 50/50 <5 50/50

Grundskollärarexamen 4–9 12 67/33 14 57/43 9 78/22

Gymnasielärare 9 44/56 9 56/44 <5 75/25

Juris kandidatexamen <5 50/50 14 43/57 37 70/30

Juristexamen 145 66/34 153 60/40 110 65/35

Logopedexamen 25 88/12 27 85/15 23 96/4

Läkarexamen 181 52/48 170 46/54 185 55/45

Lärarexamen Fö/fö-klass/fritidshem, grund tid år 351 94/6 376 91/9 203 91/9

Lärarexamen förskola förskoleklass fritidshem 14 79/21 8 88/13 10 80/20

Lärarexamen grundskolans senare år 56 63/38 48 71/29 36 81/19

Lärarexamen grundskolans tidigare år 248 85/15 166 85/15 118 86/14

Lärarexamen gymnasieskolan 26 54/46 32 63/38 40 68/33

Lärarexamen hela grundskolan 7 100/0 <5 75/25 <5 75/25

Lärarexamen, grundsk sen år, gymnasieskolan 271 54/46 261 69/31 240 56/44

Musiklärarexamen <5 100/0 <5 67/33 <5 100/0

Musiklärarexamen, tvåämnesutbildning <5 100/0 0 0/0 0 0/0

Organistexamen 0 0/0 0 0/0 <5 0/100

Psykologexamen 83 70/30 93 72/28 63 81/19

Psykoterapeutexamen 20 90/10 <5 75/25 25 84/16

Receptarieexamen 33 82/18 29 90/10 29 100/0

Röntgensjuksköterskeexamen 16 75/25 22 86/14 15 67/33

Sjukgymnastexamen 31 65/35 72 75/25 70 83/17

Sjukhusfysikerexamen 6 83/17 7 29/71 9 56/44

Sjuksköterskeexamen 167 89/11 159 86/14 163 90/10

Socionomexamen 261 87/13 275 79/21 280 88/13

Specialistsjuksköterskeexamen 151 88/12 114 88/12 148 82/18

Speciallärarexamen 41 95/5 36 100/0 26 88/12

Specialpedagogexamen 86 97/3 88 89/11 70 91/9

Tandhygienistexamen 11 100/0 21 100/0 18 94/6

Tandläkarexamen 69 58/42 54 50/50 52 75/25

Tandteknikerexamen 13 77/23 11 91/9 17 82/18

Yrkeslärarexamen 43 60/40 0 0/0 0 0/0

Ämneslärarexamen 0 0/0 <5 100/0 <5 75/25

Ämneslärarexamen med inriktning mot  
arbete i grundskolans årskurs 7–9 <5 50/50 0 0/0 0 0/0

Ämneslärarexamen med inriktning mot  
arbete i gymnasieskolan 12 25/75 0 0/0 0 0/0

Totalt 6 704 69/31 6 564 69/31 5 756 69/31

Färre än 5 individer per examina redovisas i grupp.
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Både Samhällsvetenskapliga och Humanistiska 
fakulteten har skapat fakultetsgemensamma praktik-
kurser i form av kvalificerad arbetspraktik som möj-
liggör för studenter på fristående kurser att få en 
ökad kontakt med arbetsmarknaden. I flera fall har 
praktiken lett till någon form av fortsatt anställning. 

Ett annat sätt att låta studenter komma i kontakt 
med presumtiva arbetsgivare är att anordna arbets-
marknadsdagar eller arbetsmarknadsmässor. Vid 
Humanistiska fakulteten arrangerades exempelvis en 
samverkansdag med fokus på praktik. Samverkans-
dagen riktade sig till såväl studenter som alumner 
och blivande praktikvärdar. Programmet bjöd på 
presentationer av studenter med praktikerfarenhet 
men innehöll också inspirationsföreläsningar. 

Vid Handelshögskolan anordnas varje år arbets-
marknadsmässan GADDEN för ekonomer, jurister, 
logistiker och miljövetare. Mässan är Nordens största 
i sitt slag och hölls första gången 1982. Utöver nästan 
100 utställare finns möjligheter att gå på både före-
läsningar och workshopar. Varje år besöker närmare 
4 000 personer GADDEN som helt och hållet drivs 
av studenter. På mässan kan studenterna knyta 
 viktiga kontakter med framtida arbetsgivare. Lik-
nande mässor och arbetsmarknadsdagar hålls även 
vid IT-fakulteten (GÖSTA), Sahlgrenska akademin 
(ALARM) och Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(SPIRA) och anordnas då av respektive studentkår. 

Strategiska initiativ 
Utvecklingsmedel och andra centrala satsningar
Möjligheten att genomföra ändringar i kursutbudet 
uppfattas ofta som begränsad på institutions- och 
fakultetsnivå. För att öppna upp möjligheterna att 
utveckla utbudet utlyste Utbildningsnämnden, ett 
beredande och rådgivande organ till rektor, utveck-
lingsmedel om fem miljoner kronor under året. I för-
sta hand prioriterades förslag till utbildningar som 
syftade till gemensam examen och som gavs på engel-

ska för sökande från länder utanför EU28 och EES-
området. I andra hand prioriterades utvecklingen av 
nätbaserade fristående kurser, där mer än hälften av 
undervisningen sker via nätet samt fakultetsövergri-
pande utbildningsprogram. Vidare prioriterades 
utvecklingen av utbildningar med tydlig profil mot 
hållbarhet. 

En arbetsgrupp har i uppdrag att konkretisera hur 
arbetet med att utveckla en gemensam infrastruktur 
för utbildning som bygger på ”blended learning” kan 
utformas. Med infrastruktur menas här utbudet av 
IT-tjänster, utrustning, undervisningslokaler och 
undervisningsnära support. Styrelsen har avsatt 
medel för detta och det universitetsgemensamma 
infrastrukturprojektet påbörjas vid årsskiftet 
2014/2015.

Mot bakgrund av universitetets ambition att ta 
samhällsansvar och värna ett brett utbildningsutbud, 
i kombination med den allmänna trenden att andelen 
helårsstudenter på fristående kurser minskar till för-
del för programstudier, har universitetet diskuterat 
utbudet av fristående kurser för fort- och vidareut-
bildning. Tre miljoner kronor har avsatts i budgeten 
för 2015 för att stödja ett urval av fristående kurser, 
inom samtliga fakultetsområden/motsvarande, som 
anses viktiga för fort- och vidareutbildning. Sats-
ningen innebär att en fristående kurs som anses 
 särskilt viktig ur ovanstående perspektiv även i fort-
sättningen kan erbjudas trots att den inte alltid är 
lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Pedagogisk utveckling
2014 har karaktäriserats av flera omfattande utveck-
lingsprojekt, knutna till Vision 2020. Det gäller 
bland annat införandet av en universitetsgemensam 
ordning för antagning till excellent lärare och en 
pedagogisk akademi, framtagande av ett utkast till 
ett pedagogiskt idéprogram för universitetet samt 
förberedelser inför en universitetsgemensam satsning 

Tabell 16.  Antal lärare som genomgått högskolepedagogisk utbildning 2012–2014

2014 2013 2012

Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i %

Antal lärare i pedagogisk utbildning 492 21 486 21 494 22

Totalt antal lärare 2 323 2 268 2 257
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på infrastruktur för nätburen undervisning och 
”blended learning”. 

Den pedagogiska akademin är ett aktivt kollegialt 
nätverk för pedagogisk utveckling som ger universite-
tets lärare goda förutsättningar att föra den pedago-
giska dialogen över såväl fakultets- och institutions-
gränser som över ämnesgränser. Skapandet av 
akademin är ett sätt att ge pedagogisk utveckling och 
meritering större tyngd vid lärosätet samtidigt som 
utvecklingen av goda pedagogiska miljöer stimuleras. 

Under 2014 togs beslut om att lärare vid universite-
tet ska ges möjlighet att ansöka om att bli prövad för 
titeln Excellent lärare utifrån universitetsgemen-
samma bedömningskriterier. De excellenta lärarna 
inbjuds och uppmuntras att delta i den pedagogiska 
akademin där de bland annat kan stödja andra lärare 
och lärarlag i utvecklingen av exempelvis handled-
ning, undervisning och utbildning. 

Under 2014 har universitetets högskolepedagogiska 
enhet (PIL) erbjudit behörighetsgivande högskolepe-
dagogisk utbildning för lärare, breddnings- och för-
djupningskurser samt kurser för nya och erfarna 
handledare inom grund- respektive forskarutbild-
ningen. Samtliga de tre behörighetsgivande högskole-
pedagogiska kurserna har erbjudits som campuskur-
ser på svenska och engelska, men också som 
nätbaserade kurser. Under 2014 har sammanlagt 492 
kursdeltagare gått den behörighetsgivande högskole-
pedagogiska utbildningen (se tabell 16).

Kursen för handledare i forskarutbildningen har 
också erbjudits på både svenska och engelska. Under 
2014 var 155 deltagare registrerade i handledarut-
bildningen. Därtill har kursen för erfarna handledare 
i forskarutbildningen genomförts en gång under året. 
PIL har även genomfört poänggivande breddnings-
kurser för lärare med totalt 25 registrerade deltagare.

Exempel på ämnesspecifika strategiska  satsningar
Universitetet har genomfört en rad mer riktade stra-
tegiska satsningar. Två områden som tilldelats extra 
resurser är University of Gothenburg Symphony 
Orchestra samt institutionen för kulturvård i 
Mariestad i samarbete med Mariestads kommun. 

Vid Högskolan för scen och musik, Konstnärliga 
fakulteten, ges en utbildning i orkesterspel på master-
nivå med studenter från många länder; hösten 2014 
var 18 länder representerade, och bildade tillsammans 
University of Gothenburg Symphony Orchestra. Den 

unika utbildningen bedrivs i samverkan med Göte-
borgs Symfoniker och GöteborgsOperan för att förbe-
reda studenterna för arbetet som professionella orkes-
termusiker i internationell miljö. Förutom teoretiska 
ämnen, kammarmusik och lektioner på det egna 
instrumentet innehåller masterutbildningen varje 
läsår åtta orkesterproduktioner med sammanlagt 
cirka femton offentliga konserter. Till dessa engageras 
internationellt välkända dirigenter och solister. Under 
2014 tilldelades masterutbildningen två miljoner i 
extra resurser. Medlen har använts till tre turnéer 
under året till Larvik/Bergen, Växjö och Köpenhamn. 

Universitetet har under tre år (2014–2016) satsat 
sex miljoner kronor som extra stöd för att bygga upp 
infrastruktur för hantverksutbildningarna i Marie-
stad. De unika anläggningarna har byggts upp i sam-
arbete med Mariestads kommun. Hösten 2014 invig-
des ett nytt trädgårdsmästeri och murhus i det som 
numera heter Universitetsparken. Anläggningarna är 
attraktiva för studenter och forskare från hela värl-
den. I Universitetsparken blandas utbildning och 
forskning med trädgårdsrum av odlingar, ängar och 
träd. Lärare och forskare på institutionen för kultur-
vård i Mariestad ser parken som en stor tillgång i 
arbetet eftersom här ges möjlighet att arbeta med 

Studenter vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Tjärnö, 
 Göteborgs universitet.
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utvecklande skötsel och pröva hantverkskunskap på 
ett naturligt sätt. Universitetsparken har även goda 
förutsättningar att bli den självklara länken mellan 
universitetet och Mariestadsborna – en mötesplats 
för lärare, forskare, studenter, Mariestadsbor och 
ditresande besökare.

Nystartade försöksverksamheter inom skolområdet
Göteborgs universitet har en av landets största lärar-
utbildningar och en rad projekt pågår för att konti-
nuerligt utveckla utbildningsverksamheten. Två spe-
cifika försöksverksamheter har startat under året. 
Den ena är Brobyggaren, delfinansierad av särskilda 
anslag från regeringen, som är en särskild komplette-
rande pedagogisk utbildning med målet att få fler 
kvalificerade lärare inom matematik och naturorien-
terade ämnen. Den andra försöksverksamhet är 
Övningsförskolor som initierats av regeringen för att 
utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen inom 
lärarutbildningen. 

Brobyggaren
Brobyggaren är ett pilotprojekt som pågår mellan 
2014 och 2017 med målet att få fler kvalificerade 
lärare med inriktning mot matematik och naturve-
tenskapliga ämnen. Brobyggaren bedrivs i samarbete 
mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad. En 
central del i projektet är att starta en ny utbildnings-
väg för studenter med en ämnesmässig bakgrund i 
matematik och naturvetenskap. Projektet syftar sam-
tidigt till att bidra till utvecklingen av skolornas verk-
samhet och av övrig lärarutbildning vid universitetet. 

Brobyggaren kännetecknas av att högskole- och 
verksamhetsförlagda moment varvas och integreras. 
Studietakten är 125 procent, studietiden är ett år och 
inkluderar även studier under sommaren. Den verk-
samhetsförlagda utbildningen sker på särskilt utvalda 
universitetsskolor. För att kunna antas till utbild-
ningen krävs grundläggande och särskild behörighet. 
Den särskilda behörigheten innebär att studenten 
måste ha uppfyllt kraven för kandidatexamen med 
minst 90 högskolepoäng inom något av de angivna 
ämnena, varav minst 15 högskolepoäng självständigt 
arbete. Konkurrensen om platserna var hög. Totalt 
sökte 300 personer till utbildningen vårterminen 
2015, varav 33 studenter antogs.

Övningsförskolor
Regeringen beslutade i januari 2014 om en försöks-
verksamhet med övningsskolor inom lärar- och för-
skollärarutbildningen. Verksamheten vid Göteborgs 
universitet omfattar samtliga studenter som antas till 
Förskollärarprogrammet från och med höstterminen 
2014 till och med vårterminen 2019. Eftersom för-
söksverksamheten startade med kort varsel har den 
utformats parallellt med att den första kursen i verk-
samhetsförlagd utbildning (VFU) genomförts under 
hösten. Det innebär att planering och utformning av 
verksamheten kommer att revideras kontinuerligt 
 utifrån gjorda erfarenheter. 

Höstterminen 2014 antogs 208 studenter till för-
skollärarprogrammet och då den första kursen med 
verksamhetförlagd utbildning startade efter halva 
terminen registrerades 195 studenter.

Eftersom försöksverksamheten nyligen har påbör-
jats är det för tidigt att dra några långtgående slutsat-
ser; några erfarenheter kan dock nämnas:
•  Genom bildandet av förskoleområden har förskole-

cheferna blivit mer involverade i den verksamhets-
förlagda utbildningen. Tidigare erfarenheter visar 
att det är svårt att systematiskt involvera förskole-
chefer och skolledare i den verksamhetsförlagda 
utbildningen.

•  Genom kontakterna med representanter för berörda 
skolhuvudmän har också fler chefer på en övergri-
pande nivå inom kommunerna medvetandegjorts 
om betydelsen av verksamhetsförlagd utbildning i 
förskoleverksamheten.

Sven-David Johansson studerar till musiklärare och August Hagman läser 
psykologi vid Göteborgs universitet.
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•  Erfarenheter som framkommit genom en enkel 
enkät från hösten 2014 är att en första början till 
samverkan redan visat positiva resultat som att de 
lokala lärarutbildarna fått en mycket bättre kun-
skap och förståelse om VFU-uppdraget, sin egen 
roll och dess uppgifter. 

Kvalitetsdriven utbildning
Universitetskanslersämbetets utvärderingar
Under våren 2014 lämnades de sista tio självvärde-
ringarna in för Universitetskanslersämbetets nu 
avslutade utvärderingssystem för utbildningar. För-
beredelser och webbintervjuer genomfördes också 
under våren.

Beslut från Universitetskanslersämbetet har under 
året kommit för totalt 63 utvärderingar (tre mycket hög 
kvalitet, 40 hög kvalitet, 20 bristande kvalitet). Univer-
sitetets resultat har kontinuerligt jämförts nationellt. 

Utvärderingsresultaten har tagits på stort allvar 
och alla resultat av kritisk karaktär har kunnat 
användas till grund för utvecklingsarbete. De utbild-
ningar som erhållit omdömet ”bristande kvalitet” har 
givits särskild uppmärksamhet genom att åtgärdspla-
ner har behandlats i såväl fakultetsorgan som i det 
universitetsgemensamma kvalitetsrådet. Kvalitets-
rådet har även varit ett stöd i såväl förberedelsearbete 
som efterarbete i samband med UKÄ:s utvärderingar.

Göteborgs universitet har noga följt och deltagit 
i den diskussion som lett fram det förslag till nytt 
nationellt kvalitetssystem som nu föreligger. Univer-
sitetet planerar att i enlighet med förslaget skapa ett 
eget system för utvärdering och kvalitetssäkring av 
utbildningen och har under hösten påbörjat ett 
internt utvecklingsarbete.

Effekter av höjd ersättning till hum/sam-området
Totalt har Göteborgs universitet erhållit 62 miljoner 
kronor med anledning av beslutet höja ersättningen 
till utbildningarna inom hum/sam-området. Dessa 
medel har i sin helhet fördelats till berörda fakulteter.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har höj-
ningen av prislapparna mottagits mycket positivt. 
Kvalitetsutvecklande aktiviteter som har genomförts 
är till exempel rekrytering av lärare, förbättringar av 
lärarnas förutsättningar (ökad tid för programut-
veckling och kompetensutveckling) och en ökning av 
undervisningstimmar i form av mer tid för undervis-
ning, handledning, samtalsövningar, feedback till 

studenter, samarbete med Universitetsbiblioteket och 
stöd för språkutveckling. 

Liknande åtgärder rapporteras från Humanistiska 
fakulteten. Fakulteten har därutöver genomfört en 
radikal ökning av antalet handledningstimmar för 
examensarbeten, tid för utveckling av undervisnings-
formerna och pedagogiska utvecklingsprojekt, ökat 
studentstöd (ökad mentorsverksamhet) samt riktade 
insatser till de utbildningar som fått omdömet ”bris-
tande kvalitet” av Universitetskanslersämbetet.

Lärarutbildningen vid dessa två fakulteter rappor-
terar också att särskilda åtgärder har kommit lärar-
utbildningsstudenterna till del. Däribland nämns: 
mer ut rymme för ämnesdidaktiskt innehåll, tid för 
inbjudna yrkesverksamma lärare som stärker profes-
sionsperspektivet, mindre studentgrupper, fler exkur-
sioner, minskad samläsning med ämnesstudenter, 
didaktikseminarier för lärare och utveckling av IKT-
moment.

Även Handelshögskolan har rapporterat att den 
höjda prislappen har gett möjlighet till nyrekryte-
ringar samt till en ökning av antalet lärarledda 
undervisningstimmar med bland annat fler övnings-
tillfällen i mindre grupper och mer tid för individuell 
återföring. Detta har varit oerhört värdefullt och har 
i sin tur höjt genomströmningen. Fakulteten har 
också kunnat utveckla distanskurser, införa veten-
skaplig metod på alla grundkurser och utveckla upp-
satskurserna på kandidatnivå. 

Ytterligare åtgärder som genomförts vid Handels-
högskolan är workshopar för lärare om IT-pedago-
giska verktyg samt en satsning på användandet av 
”blended learning” och integrering av hållbar utveck-
ling i grundkurser.

Studentinflytande
Göteborgs universitets studentkårer (GUS) är det cen-
trala samarbetsorganet för universitets fyra student-
kårer. Sedan kårobligatoriet avskaffades 2010 har orga-
niseringen av kårverksamheten förändrats. Nio av 
universitetets tio kårer slogs ihop och blev tre. Handels-
högskolans studentkår förblev densamma som tidigare. 

Högskolelagen anger att studenterna vid högskolan 
har rätt att vara representerade i alla beslutande och 
beredande organ vars verksamhet har betydelse för 
utbildningen och studenternas situation. Vid Göte-
borgs universitet utser den lokala studentkåren repre-
sentanter i lokala organ eller grupper, medan Göte-
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borgs universitets studentkårer utser representanter i 
centrala eller fakultetsövergripande organ. I slutet av 
året valde Handelshögskolans studentkår att begära 
utträde ur Göteborgs universitets studentkårer. Som 
en konsekvens av utträdet har rektor beslutat om en 
förändrad hantering av studentrepresentation i uni-
versitetets gemensamma organ. Det innebär att i de 
fall där det kommer in fler nomineringar än vad det 
finns platser så fördelas dessa utifrån den nomine-
ringslista som representerar flest studenter.

Samtliga fakulteter beskriver ett gott samarbete 
med respektive studentkår och med studentrepresen-
tanterna. Studenterna är intresserade, engagerade och 
ansvarstagande. Genom sina synpunkter och erfaren-
heter bidrar de till att utveckla och förbättra utbild-
ningen. Fakulteterna framhåller att studenternas 
insatser är både värdefulla och uppskattade. Det-
samma gäller för studenternas medverkan i universi-
tetsgemensamma organ.

Internationell profil
Utbildningen vid Göteborgs universitet ska präglas 
av internationella förhållningssätt och perspektiv. 
Utbildningens kunskapsinnehåll ska vara internatio-
naliserat och utbildningsmiljön ska inkludera lärare 
och studenter från olika länder och kulturer. Mål-
sättningen är att alla utbildningar ska kunna erbjuda 
möjlighet till utlandserfarenhet i form av exempelvis 

utbytesstudier, fältstudier, kliniska placeringar eller 
praktik utomlands. 

Ett exempel på hur utbytesverksamheten utvecklats 
under 2014 är Lärarutbildningsnämndens samarbete 
med Universitets- och högskolerådet inom ramen för 
Den globala skolan. Samarbetet består av en förbere-
dande och uppföljande seminarieserie som är obliga-
torisk för de lärarstudenter som ska göra delar av sin 
lärarutbildning utomlands. 

Universitetet har under året beslutat om en ny 
internationaliseringspolicy för perioden 2014–2020 
samt en handlingsplan för perioden 2014–2016. 
Bland de prioriterade områdena finns ökad rekryte-
ring av studenter utanför EES. För att kunna attra-
hera internationella studenter krävs profilerade 
utbildningar av hög kvalitet som står sig i den glo-
bala konkurrensen. Utbildningsnämnden har under 
året utlyst medel för utveckling av utbildningar för 
denna målgrupp. Humanistiska fakulteten har på lik-
nande sätt fördelat tre miljoner kronor i en strategisk 
satsning där en miljon kronor har gått till utveckling 
av utbildningar med undervisning på engelska. 

Ett annat särskilt mål för internationalisering 
2014–2016 är ett utökat och fördjupat globalt enga-
gemang. Vid Göteborgs universitet bedrivs långsik-
tiga samarbeten med lärosäten i utvecklingsländer 
inom både utbildning och forskning. Universitetets 
globala engagemang inom utbildning avspeglas också 

Tabell 17.  Inresande utbytesstudenter 2010–2014

2014 2013 2012 2011 2010

Antal inresande i utbytesavtal 1 102 1 193 1 086 1 052 1 040

Andel kvinnor/män i % 63/37 64/36 62/38 63/37 60/40

Från EU28 och EES-området 786 913 833 834 829

Andel kvinnor/män i % 63/36 65/35 63/37 65/35 61/39

Från tredje land1 316 280 253 218 211

Andel kvinnor/män i % 60/40 61/39 57/43 59/41 55/45

1.  Varav 30 studenter kommer från länder som står utanför EU28/EES men som är medlemmar i ERASMUS. (Schweiz: 4, Turkiet: 21, Makedonien: 5) Schweiz var behörigt 
att delta i Erasmus LLP till och med 2013/2014, men inte i Erasmus+ from 2014/2015. Schweiz har fem inresande Erasmus vt14 och 11 inresande bilaterala studenter ht14. 
 Makedonien var behörigt att delta inom Erasmus+ från läsåret 2014/2015.

Ovanstående tabell redovisar antal antagna studenter registrerade som studentutbyten i LADOK. Fördelningen mellan EU28/EES-området och tredje land har justerats för 
2010 och 2011, men totalen är densamma. 
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genom exempelvis aktivt deltagande i programmen 
Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme. 
Inom MFS-programmet är Göteborgs universitet 
nationellt ledande i form av tilldelning av medel. 
Samhällsvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska 
akademin är de två fakulteteter där tilldelningen av 
stipendier är störst. 

Universitetet deltar även i kapacitetsuppbyggnads-
program på doktorandnivå inom den SIDA-finansie-
rade satsningen Research Training Partnership 
 Programme. Universitetet har sedan länge etablerade 
samarbeten i exempelvis Rwanda, Bolivia, Uganda 
och Tanzania. IT-fakultetens institutioner har under 
året tagit ett strategiskt beslut om att börja arbeta 
med utvecklingsländer och dess problematik avse-
ende informationsteknologi, vilket bland annat resul-
terat i en ny ansökan inom detta program. 

Studentmobilitet via utbytesavtal  
Antalet inresande studenter på utbytesavtal uppgår 
2014 till 1 102 studenter. Detta är en liten nedgång 
från tidigare år. 63 procent av de inresande utbytes-
studenterna är kvinnor. Flest antal studenter kommer 
från Tyskland, 17 procent, därefter kommer studen-
ter i störst utsträckning från Frankrike, Spanien och 
Finland. Antalet inkommande studenter från EU28/
EES dominerar och utgör 71 procent av de inkom-
mande utbytesstudenterna. Antalet inresande studen-

ter från tredje land uppgår 2014 till 316 studenter. 
Detta innebär en ökning med elva procent från 2013. 
Flest studenter från tredje land kommer från Japan, 
Kina och Australien. 

Gästservice vid Göteborgs universitet har under året 
tillhandahållit bostäder för cirka 900 internationella 
utbytesstudenter. Samarbetet med Boplats Göteborg har 
fortsatt i syfte att förmedla bostäder till alla internatio-
nella studenter, en satsning som fallit väl ut och alla stu-
denter som kommit till Göteborg har fått en bostad.

Antalet utresande studenter inom utbytesavtal upp-
går till 536 studenter, en liten nedgång från föregå-
ende år. 62 procent av utbytesplatserna utgörs av 
kvinnliga studenter. Flest studenter reser ut inom 
EU28/EES där Frankrike, Storbritannien och Tysk-
land är de mest populära destinationerna. Sett till 
tredje land är Kina, Japan och USA de mest populära 
värdländerna. Flera nya länder återfinns bland årets 
värdländer, däribland flera länder i Östeuropa, men 
även till exempel Brasilien och Nya Zeeland. Utbyten 
inom EU och EES-området står emellertid för en 
majoritet (cirka 58 procent) av alla utresande studen-
ter inom utbytesavtal. Detta kan sättas i relation till 
att det 2014 fanns cirka 1 025 aktiva studentutbytes-
avtal med lärosäten inom EU och EES-området jäm-
fört med cirka 203 med lärosäten i tredje land.

Det finns alltjämt en stor diskrepans mellan antalet 
in- och utresande studenter. Göteborgs universitet 

Tabell 18.  Utresande utbytesstudenter 2010–2014

2014 2013 2012 2011 2010

Antal utresande i utbytesavtal 536 549 535 541 464

Andel kvinnor/män i % 62/38 61/39 62/38 64/36 63/37

Till EU28 och EES-området 312 319 319 346 302

Andel kvinnor/män i % 64/36 66/34 66/34 67/33 69/31

Till tredje land1 224 230 216 195 162

Andel kvinnor/män i % 59/41 54/46 57/43 59/41 51/49

1.  Varav 9 studenter studerat i länder som står utanför EU28/EES men som är behöriga att delta i Erasmus LLP och/eller Erasmus+programmet (Schweiz: 2, Turkiet: 7). 
Schweiz var behörigt att delta i Erasmus LLP till och med 2013/2014, men inte i Erasmus+ from 2014/2015. Det finns nio utresande till Schweiz 2014, varav två inom 
 Erasmus vt14 och sju bilaterala ht14. Makedonien var behörigt att delta inom Erasmus+ från 2014/2015.

Ovanstående tabell redovisar antal antagna studenter registrerade som studentutbyten i LADOK. Fördelningen mellan EU28/EES-området och tredje land har justerats för 
2010, men totalen är densamma. 
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tog, under 2014, emot 566 studenter fler än vad som 
reste ut. De största differenserna finns inom utbytes-
avtal inom EU och EES-området.

Studieavgifter 
Arbetet med att öka attraktionskraften för universi-
tetet bland internationella studenter har fortsatt 
under 2014. Ett stort fokus har lagts på att öka 
genomslagskraften i Kina och synligheten för univer-
sitetet har möjliggjorts genom flera olika kanaler: en 
ny kinesisk hemsida, arbete i sociala medier, riktat 
pressarbete, möte med studenter på event och via 
e-post/telefon samt onlinetävling tillsammans med 
Chalmers och Göteborg & Co. Även rekryteringsar-
betet i Indien har fortsatt.

Verksamheten som finansierades av studieavgifter 
uppgick 2014 till 132 helårsstudenter, vilket är en 
markant ökning sedan förra årets 106 helårsstudenter. 
Av det totala antalet helårsstudenter utgör kvinnor 
71 procent. Årets 132 helårsstudenter motsvaras 
av 248 individer. Den allra största delen betalande 
studenter studerar på tvååriga masterprogram med 
undervisningsspråk engelska. Flest betalande studen-
ter studerar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
vilken också är den fakultet som har flest studenter 
som är registrerade på utbildningsprogram inom 
Erasmus Mundus.  

Övriga program med en stor andel betalande 
 studenter återfinns framför allt vid IT-fakulteten, 
följt av Graduate School vid Handelshögskolan.  

En förklaring till ökningen av betalande studenter 
är att antalet studenter som beviljades stipendium 
från Svenska Institutet ökade markant 2014. Gradu-
ate School vid Handelshögskolan har i samarbete 
med Volvo inrättat ett antal stipendier, vilket med-
fört ytterligare registrerade tredjelandstudenter. 
Göteborgs universitet har även antagit fler studenter 
inom Erasmus Mundus, jämfört med tidigare år, 
 vilket också bidrar till ökningen. 

Universitetet har överlag goda erfarenheter av sam-
arbetet med Migrationsverket. Vissa svårigheter har 
dock uppstått med studenter som ansöker om uppe-
hållstillstånd för studier på program inom Erasmus 
Mundus.  

EU-finansierade utbildningsprojekt
Göteborgs universitet deltog 2014 i många ansök-
ningar inom Strategiska partnerskap och i en kun-
skapsallians inom den första utlysningen av samar-
betsprojekt inom Erasmus+. Universitetet koordinerar 
ett av de fem svenska Strategiska partnerskapen och 
är partner i en av nio europeiska kunskapsallianser. 
Universitet deltar som partner eller associerad part-
ner i fem Erasmus Mundusprogram på master- och 
ett på forskarutbildningsprogram (se tabell 19).

Språkstöd 
Enheten för akademiskt språk verkar för att säker-
ställa språkkvalitet vid Göteborgs universitet genom 
språkhandledning och kompetenshöjande samt forsk-

Tabell 19. Antalet utresande studenter inom mobilitet utöver studentutbyten 2012–2014

2014 2013 2012

Linnaeus Palme 18 12 7

Övriga studier utöver traditionellt utbyte (t.ex språkkurser, studiebesök, konferenser) 352 512 407

Minor Field Studies (MFS) 72 80 71

Fältstudier utöver MFS 339 504 114

Examensarbete utomlands utöver MFS-stipendier 162 49 155

Erasmuspraktik 512 61 721

Praktik utöver ERASMUS-finansierad praktik 2683 2393 136

1.  Notera att denna siffra korrigerades i samband med årsredovisningen 2013 på grund av mätfel.
2.  Notera att resultatet för 2014 baseras på en ny mätmetod, vilket felaktigt ger en lägre siffra än för 2013. För 2014 har antalet utresande inom Erasmuspraktik ökat med 5%. 
3.  From 2013 lades även utlands-VFU med i dessa siffror. Totalt 60 lärarstudenter gjorde en utlands-VFU under 2014. 
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ningsanknutna språkutvecklande kurser. Enhetens 
utbud ska svara mot de behov av språkstöd som finns 
hos studenter och personal. Under året har Göte-
borgs universitet även antagit en strategi för språk-
stöd. Enheten har deltagit i nordiska och europeiska 
nätverkskonferenser och ansökt om medlemskap i 
The European Confederation of Language Centres 
in Higher Education. 

Hållbarhetsperspektiv i utbildningen
Hållbar utveckling är ett prioriterat område vid Göte-
borgs universitet. Utbildningsprogram med en tydlig 
profil mot hållbarhet var exempelvis ett av kriterierna 
som användes vid fördelningen av utvecklingsmedel 
som fördelades 2014. (Se vidare Hållbar utveckling).

Hållbarhetsmärkning av kurser och program
Göteborgs universitet har haft en miljömärkning av 
kurser och program sedan 2006. Ett av flera syften 
är att synliggöra för studenterna vilka utbildningar 
som behandlar frågeställningar som rör hållbarhet. 

Miljöenheten har på uppdrag av Utbildnings-
nämnden tagit fram mer specifika kriterier för 
 hållbarhetsmärkning av kurser och program. Målet 
med revideringen är att skapa en tydlig, trovärdig 
och transparent hållbarhetsmärkning som har en god 
förankring i både lärandemål och kursplaner/utbild-
ningsplaner. Resultatet av märkningen samt hur 
märkningsprocessen fungerar kommer att följas upp 
årligen. 

Den reviderade hållbarhetsmärkningen tar avstamp 
i en lista med tio kriterier. Dessa kriterier ska använ-
das av kurs- och programansvariga när de arbetar 
med att integrera hållbar utveckling i utbildningen. 

Verktygslåda
Sedan mars 2014 pågår ett projekt med att arbeta 
fram fakultetspecifika verktygslådor för att under-
lätta integreringen av Education for Sustainable 
Development (ESD) i kurser och program. En inter-
aktiv verktygslåda av detta slag har tidigare utveck-
lats vid Sahlgrenska akademin och används som 
utgångspunkt för resterande fakulteters utvecklings-
arbete som nu pågår. Avsikten med verktygslådorna 
är att ge såväl stöd som inspiration till lärare i deras 

arbete med att integrera hållbar utveckling i utbild-
ningen. 

Exempel på fakultetsspecifikt hållbarhetsarbete
Utöver universitetsgemensamma insatser gör flera 
fakulteter egna satsningar. Handelshögskolan har 
utvecklat arbetet med hållbar utveckling på strate-
gisk nivå. För att förbereda fakultetens studenter för 
att bli ansvarsfulla ledare med en medvetenhet om 
framtidens utmaningar är fakultetens långsiktiga 
strategi att integrera hållbarhet i alla utbildningspro-
gram. Enligt målsättningen ska alla programstuden-
ter vid examen ha goda kunskaper samt konkreta 
färdigheter och insikter i centrala hållbarhetsfrågor. 
För att realisera denna målsättning behövs insatser 
på flera nivåer och arbetet drivs av Handelshög-
skolans råd för hållbar utveckling tillsammans med 
institutionerna. 

Satsningen på en bred integrering i flertalet kurser 
kompletteras med tre obligatoriska hållbarhetsdagar, 
Sustainability Days, för alla programstudenter. 

Ekonomiskt resultat och kostnad per prestation 
– utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utfallet av takbeloppet inklusive decemberprestatio-
ner från 2013 visar på ett underskridande på 29,8 
miljoner kronor. Detta är ett sämre utfall än vad som 
tidigare beräknats. Det är framförallt en minskning 
av tidigare överproduktion inom det samhällsveten-
skapliga utbildningsområdet och en fortsatt under-
produktion inom utbildningsområdet undervisning 
som orsakar underskridandet. De sparade prestatio-
nerna uppgår vid årets slut till 73 miljoner kronor. 
Antalet helårsstudenter som avräknas mot takbelop-
pet har minskat med 654 helårsstudenter till 24 187. 
Prestationsgraden har däremot ökat från 83,8 pro-
cent till 85 procent mellan 2013 och 2014. 

Utbildningsverksamheten på grundnivå och avan-
cerad nivå redovisar 2 197 miljoner kronor i totala 
intäkter under budgetåret. En ökning med 35 miljo-
ner kronor eller 1,6 procent jämfört med 2013. 
Ökningen beror på pris- och löneomräkning av 
anslaget samt på nya utbildningsplatser till läkar- och 
tandläkarutbildningar samt till sjuksköterskeutbild-
ningar. Verksamheten är till 92 procent finansierad 
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av anslag. Av intäkterna utgör anslags- och bidragsfi-
nansierad verksamhet 2 112 miljoner kronor (96 pro-
cent) och uppdragsverksamhet (beställd utbildning 
och uppdragsutbildning) 85 mnkr (fyra procent). De 
totala kostnaderna uppgår till 2 177 miljoner kronor, 
en ökning med 106 miljoner kronor eller drygt fem 
procent jämfört med föregående år. Bland kostna-
derna ökar personalkostnaderna med 97 miljoner 
(7,6 procent) och driftkostnaderna med 15 miljoner 
kronor (3,5 procent) medan lokalkostnaderna minskar 
med fem miljoner kronor (nästan två procent).

Ökningen av personalkostnaderna beror bland 
annat på nya utbildningsplatser och på kvalitetsför-
stärkningar inom utbildningsområdena humaniora 
och samhällsvetenskap (höjda prislappar).

Årets kapitalförändring inom utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå redovisar ett överskott på 
20 miljoner kronor, att jämföra med ett överskott på 
92 miljoner kronor för föregående år. Av årets över-
skott återfinns 18 miljoner kronor inom anslags- och 
bidragsfinansierad utbildning. Här redovisades ett 
överskott på 89 miljoner kronor föregående år. Upp-
dragsverksamheten redovisar ett överskott på nästan 

två miljoner kronor, att jämföra med ett överskott på 
nästan tre miljoner kronor föregående år. 

Överskottet inom utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå har minskat rejält jämfört med före-
gående år, men resursinsatserna kan öka ännu mer 
för att svara upp emot önskade kvalitetsförstärk-
ningar och för att matcha ökade anslag. 

Anslagsmedel har använts för samfinansiering av 
bidragsfinansierad verksamhet inom utbildning på 

Tabell 20.  Prestationer och kostnader

2014 2013 2012

Helårsstudenter1 24 485 25 135 25 578

Helårsprestationer1 20 791 21 034 21 316

Utfärdade examina 6 704 6 564 5 756

Kostnad för anslagsfinansierad 
 utbildning på grundnivå och 
 avancerad nivå, tkr 2 094 469 1 992 010 1 994 993

Kostnad per helårsstudent, kr 85 541 79 254 77 996

Kostnad per helårsprestation, kr 100 739 94 704 93 591

1. Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning

Annika Nilsson är student vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
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Tabell 21.  Redovisning av intäkter och kostnader för grundläggande högskoleutbildning 2014 (miljoner kronor)

Anslags- och  
bidrags finansierad 

grundutbildning Uppdragsutbildning Summa

Anslag 2 024,0 2 024,0

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 52,4 84,7 137,1

Intäkter av bidrag 32,1 32,1

Finansiella intäkter 3,7 3,7

Summa intäkter 2 112,2 84,7 2 196,9

Kostnader för personal –1 313,0 –59,4 –1 372,4

Kostnader för lokaler –304,0 –11,7 –315,7

Övriga driftkostnader –431,9 –10,3 –442,2

Finansiella kostnader –0,6 –0,6

Avskrivningar –45,0 –1,3 –46,3

Summa kostnader –2 094,5 –82,7 –2 177,2

Verksamhetsutfall 17,7 2,0 19,7

Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten –14,7 –14,7

Medel som erhållits från myndigheter –9,3 –9,3

Övriga erhållna medel –7,8 –7,8

Lämnade bidrag 31,8 31,8

Saldo Transfereringar 0,0 0,0

Årets kapitalförändring 17,7 2,0 19,7

grundnivå och avancerad nivå med ett belopp upp-
gående till 6,5 miljoner kronor. Detta motsvarar näs-
tan 15 procent av finansieringen av verksamheten. 
Föregående år uppgick samfinansieringen till nästan 
fem miljoner kronor.

Kostnaderna för anslagsfinansierad utbildning har 
under 2014 ökat med drygt fem procent samtidigt 
som prestationstalen helårsstudenter och helårs-
prestationer minskat med 2,6 procent respektive 
1,2 procent jämfört med föregående år. Kostnaden 
per  helårsstudent har ökat med 6 287 kronor eller 
med 7,9 procent, jämfört med 2013. Kostnaden per 
helårsprestation har ökat med 6 035 kronor eller 
med 6,4 procent jämfört med 2013. 

Verksamhetens prestationer har minskat samtidigt 
som kostnaderna har ökat något det vill säga mätt 
som produktivitetsutveckling har denna varit negativ. 
Å ena sidan beror det till del på att fasta kostnader 
inte minskar i samma takt som utbildningsuppdraget. 
Å andra sidan ska resursförstärkningar av prislappar 

till nämnda utbildningsområden innebära en högre 
kostnad per prestation. Att tilldelade resurser ökar 
och används i större omfattning torde ge en förbätt-
rad kvalitet i verksamheten som är positivt för stu-
denterna. Ytterligare satsningar under kommande år 
på kvalitetshöjande åtgärder genom disposition av 
balanserade överskott bör ge en fortsatt ökad kost-
nad per prestation.

Särskilda återrapporteringskrav  
och nationella enheter 
Inaktiva studenter
Lärosätena ska i enlighet med regleringsbrevet redovisa 
antalet helårsstudenter som har varit registrerade på 
kurser under höstterminen 2013 och som inte har tagit 
några poäng under denna eller nästkommande vårter-
min. Enligt detta sätt att beräkna finns totalt 1 489 
helårsstudenter (13 procent) utan registrerade poäng. 

Ovanstående definition av inaktiva studenter bort-
ser dock från det faktum att en student mycket väl 
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kan ha varit aktiv i utbildningen men trots det inte 
tagit några poäng. Studenten kan ha deltagit i under-
visning men av någon anledning inte kunnat närvara 
vid tentamenstillfället, eller möjligen inte klarat av 
examinationen. Göteborgs universitet menar, likt 
övriga lärosäten inom Ladok-konsortiet, att en stu-
dent ska räknas som aktiv om det finns spår av akti-
vitet registrerade i det studieadministrativa systemet 
Ladok. Med denna definition återfinns 1 003 helårs-
studenter utan aktivitet, motsvarande nio procent.

Det finns alltså två olika sätt att definiera inaktiva 
studenter. Resultaten från de båda beräkningsmodel-
lerna redovisas i tabellerna 22 och 23.

Jämförs resultaten mellan departementets respek-
tive Ladoks modell är andelen inaktiva studenter 
högre i departementets modell, 13 procent jämfört 
med nio procent. Så var även fallet i årsredovisningen 
för 2013. Andelen inaktiva studenter är densamma 
2014 som 2013 i båda modellerna.

Oavsett beräkningsmodell är det dock viktigt att 
poängtera att vissa personer studerar i ett rent bild-
ningssyfte, utan ambition att ta poäng. Det innebär att 
det alltid kommer att finnas en viss andel så kallade 
inaktiva studenter vid alla lärosäten, vars avsikt med 
studierna är en annan än att ta examen. 

En djupare analys av sifforna i Ladoks modell visar 
att andelen inaktiva kvinnor är fem procentenheter 
lägre än andelen män, sju respektive tolv procent. 
Skillnaden mellan åren är små. Variationen är desto 
större beroende på studieform. Andelen helårsstuden-
ter utan resultat är betydligt högre bland dem som 
läser fristående kurser (18 procent) än bland dem 
som studerar vid program (fyra procent). Variationen 
är dock störst när det gäller undervisningsform, där 
andelen helårsstudenter utan poäng bland dem som 
läser en kurs med nätburen undervisning är hela 29 
procent. Kurstakten för dessa kurser ligger oftast 
mellan 25 och 50 procent. Motsvarande siffra för 
dem som läser med traditionell studieform är åtta 
procent, medan distanskurserna hamnar mitt emel-
lan med 14 procent utan poäng. Det finns även skill-
nader mellan fakulteterna, vilket delvis sammanfaller 
med vilken form av undervisning de bedriver samt 
deras fördelning mellan fristående kurser och pro-
gramstudier. 

Lärar- och förskolelärarutbildningen
Den stora utbyggnaden av lärarutbildningen som 
inleds 2015 ska svara mot arbetsmarknadens efterfrå-
gan av lärare. Lärarutbildningsnämnden tar stor hän-
syn till arbetsmarknadens behov vid dimensioneringen 
av lärarutbildningen och har i samverkan med skolhu-
vudmännen tagit fram särskilda utbildningar som sva-
rar mot dessa behov. Förskollärarprogrammet med 
inriktning mot yrkesverksamma och en alternativ 
kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd 
studietakt för naturvetare är ett exempel på detta, se 
Nystartade försöksverksamheten inom skolområdet. 
Nämnden har inlett arbetet med att ta fram en utbild-
ning för yrkesverksamma lärare i fritidshem där det 
råder stor efterfrågan från arbetsmarknaden. 

Lärarutbildningsnämnden informerar studenter 
om fattade beslut och prioriteringar i löpande kom-
munikation, på hemsidan och på aktuella mässor. 
Dessutom har nämnden en rekryterings- och inspira-
tionsbroschyr med information om de olika lärarpro-
grammen där det bland annat finns information om 
arbetsmarknad för respektive program. Lärarutbild-
ningsnämndens studievägledning strävar alltid efter 
att studenten ska göra väl underbyggda val. I det 
ingår att belysa såväl individens önskemål som 
arbetsmarknadens efterfrågan.

Vidareutbildning av obehöriga lärare
Undervisningen bedrivs vid de institutioner vid Göte-
borgs universitet som medverkar i den reguljära 
lärarutbildningen. I samband med antagningen 
undersöks varje students förkunskaper och komplet-
teringsbehov och en individuell studieplan upprättas 
för varje student för att en lärarexamen ska kunna 
erhållas efter genomförda studier. 

Inför vårterminen 2014 ansökte 72 studenter till 
 projektet och 31 av dessa antogs. Motsvarande tal för 
höstterminen var 193 sökande och 36 antagna vid 
Göteborgs universitet. Av de sökande antogs 15 perso-
ner samtidigt vid annat lärosäte men läser ämnesstu-
dier vid Göteborgs universitet medan fem personer 
redan var antagna tidigare och omregistrerades enbart 
på sin kurs. 72 personer flyttades även till annat uni-
versitet för antagning till kursen i utbildningsveten-
skapliga kärnan. Av de sökande var 47 personer obehö-
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riga, 15 återtog sina ansökningar, en person lämnade 
återbud, en gjorde avbrott och en person gjorde ett 
tidigt avbrott. Inom projektets ram avlade sammanlagt 
63 studenter examen vid lärosätet under året. 

Antal helårsstudenter på läkar-  
och tandläkarutbildningen
Det totala antalet helårsstudenter på läkarprogram-
met uppgick efter avvräkning till 1 126, vilket är en 
ökning med drygt en procent jämfört med 2013. 
Antalet helårstudenter på tandläkarprogrammet 
 ligger kvar på 408 precis som föregående år. 

Utveckling av klinisk utbildning och forskning
Medlen för utveckling av läkarutbildningen används 
främst till lönekostnader för de personer som är 
ansvariga för att utveckla regionaliseringen av läkar-
utbildningen i Västra Götalandsregionen. Detta sker 
i samarbete mellan universitetets och sjukhusanställd 
personal. I takt med att läkarutbildningen byggs ut 
måste mer utbildning förläggas till sjukhusen i regio-
nen. Skaraborgs sjukhus i Skövde har varit det första 
regionala sjukhuset utanför Göteborg som deltar. 
Sedan tidigare har sjukhusen i regionen tagit emot 

studenter för verksamhetsförlagd utbildning men inte 
bedrivit utbildning inom läkarprogrammet.

Programnybörjare
Till skillnad från föregående år ska universitetet i årsre-
dovisningen för 2014, utöver antalet programnybörjare, 
även redogöra för antalet helårsstudenter samt antalet 
examinerade de senaste tre åren på de utbildningar som 
leder till läkarexamen, sjuksköterskeexamen, specialist-
sjuksköterskeexamen och tandläkarexamen. 

Tabell 24 visar att 2013 års minskning av antalet 
nybörjare på läkarutbildningen 2014 har ersatts av en 
ökning med nio procent till 263 programnybörjare. Här 
syns också att de senaste årens utökning av antalet plat-
ser på sjuksköterskeutbildningen fortsätter, 2014 med 
nio procent fler nybörjare till 241 programnybörjare.

Ju längre en utbildning är desto längre tid tar det 
innan resultatet av en ökning av antalet studenter 
syns i form av fler examina. Det är därför möjligt att 
satsningar som genomfördes 2013 för kortare utbild-
ningar kan ha gett utslag i årets siffror, exempelvis 
specialistsjuksköterskeprogrammet. Den långsiktiga 
trenden för samtliga utbildningar är att antalet exa-
minerade ökar i takt med att utbildningarna växer.

Tabell 24.  Programnybörjare, helårsstudenter och 
 examina för läkar-, sjuksköterske-, specialistsjuk-
sköterske- och tandläkarutbildningen (antal)

2014 2013 2012

Läkarutbildning

Programnybörjare 263 242 249

Helårsstudenter 1 126 1 111 1 077

Examina 181 170 185

Sjuksköterskeutbildning

Programnybörjare 241 221 213

Helårsstudenter 539 528 547

Examina 167 159 163

Specialistsjuksköterskeutbildning

Programnybörjare 206 191 135

Helårsstudenter 172 161 152

Examina 151 114 148

Tandläkarutbildning

Programnybörjare 114 116 108

Helårsstudenter 408 407 408

Examina 69 54 52

Tabell 22.  Inaktiva studenter 2014  
– Departementets modell

Kön Hst totalt

varav noll  
högskole-

poäng

Andel  
med noll 

högskole-
poäng %

Kvinnor 7 259 814 11

Män 3 990 675 17

Totalt 11 249 1 489 13

Mätperiod 2013-07-01 till 2014-08-31

Tabell 23.  Inaktiva studenter 2014  
– Ladoks modell

Kön Hst totalt

varav noll  
högskole-

poäng

Andel  
med noll 

högskole-
poäng %

Kvinnor 7 259 537 7

Män 3 990 465 12

Totalt 11 249 1 003 9

Mätperiod 2013-07-01 till 2014-08-31
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Integrationssatsningar
Kompletterande utbildningar för jurister
Den kompletterande utbildningen för jurister (Utlex) 
är en kompletteringsutbildning för jurister med 
utländsk juristexamen som ska ge de studerande en 
svensk juristexamen. Utbildningen omfattar två års 
studier på heltid. För att vara behörig krävs examen 
från en minst fyraårig utländsk utbildning i juridik. 
Tillgodoräknande motsvarande två och ett halvt års 
studier, på såväl grundläggande som avancerad nivå, 
ska kunna ske från den utländska utbildningen. 
Vidare krävs mycket goda kunskaper i svenska. 

Utbildningen inleds med en grundläggande genom-
gång av svensk juridisk metod. Tyngdpunkten ligger 
på civilrätt, straff- och processrätt samt offentlig rätt. 
Utbildningen avslutas med examensarbete motsva-
rande en termins studier. Utbildningen genomförs 
från 2013 i enlighet med, av Handelshögskolan 
beslutad, utbildningsplan för utbildningen.

Juridiska institutionen beslutade att inte anta några 
studenter till Utlex hösten 2014. Grunden för detta 
beslut är att institutionen ska se över utbildningen och 
genomföra en intern utredning innan ny antagning 
sker. I enlighet med tidigare rapportering ser institutio-
nen svårigheter för en del studenter att ta sig igenom 
utbildningen, framför allt på grund av brister i svenska 
språket och avsevärd skillnad i akademisk metodik. En 
försvårande omständighet kan även vara det höga stu-
dietempot vid juristutbildningen i förhållande till tidi-
gare genomgången utländsk juristutbildning.

Utöver den problematik som redan lyfts fram är 
den juridiska institutionens erfarenhet av utbild-
ningen att den är uppskattad av de studenter som 
genomfört den. Lärare som deltar i utbildningen är 
överlag positiva. Under 2014 har tre antagna studen-
ter genomgått utbildningen med godkänt resultat och 
tagit ut examen.

Eftersom inga studenter formellt har antagits under 
året så har inte heller någon avbrutit studierna. 

Juridiska institutionen genomför årligen en översyn 
av de studenter som deltar i utbildningen genom 
genomgång av studieresultat och i vissa fall person-
liga samtal med studenter. Delar av 2013 års uppfölj-
ning ledde till Juridiska institutionens beslut om att 
inte anta studenter 2014. 

Institutionen bedömer det som troligt att en antag-
ning av studenter till utbildningen kommer att ske 
hösten 2015. Denna antagning förutsätter dock 
 följande förändringar av utbildningen:
•  Alla antagna studenter ska genomföra en obligato-

risk kurs i svenska och akademisk metodik innan 
start vid utbildningen

• Översyn av urvalskriterierna

Kompletterande utbildningar för lärare
Sammanlagt sökte 52 personer till den komplette-
rande utbildningen för lärare 2014. Av dessa antogs 
28 stycken. Dessutom har ett antal av de studenter 
som sökt till Göteborgs universitet antagits till andra 
lärosäten på grund av att efterfrågade kurser inte 
kunnat erbjudas. 

I samband med antagningen undersöks varje stu-
dents förkunskaper och kompletteringsbehov. En indi-
viduell studieplan upprättas för att en lärarexamen 
ska kunna erhållas efter genomförda studier. Samt-
liga studenter läser inledningsvis kurser inom det all-
männa utbildningsområdet som förbereder för det 
svenska skolväsendet. Här innefattas ett examens-
arbete om 15 högskolepoäng. Därefter läses olika 
kurser inom ämnen/ämnesområden utifrån studen-
tens behov. Sammanlagt har 13 personer avlagt 
 examen under året.

Åtta personer av de som antogs 2014 har avbrutit 
studierna. Situationen med avbrutna studier har dis-
kuterats i Lärarutbildningsnämnden. Erfarenheterna 
visar att det största problemet för studenterna inom 
utbildningen är att de har ett annat jobb för att 
kunna försörja sig, samtidigt som de studerar, och 
inte har råd att fullfölja utbildningen. 

En omfattande enkätstudie genomfördes vårtermi-
nen 2012. Under januari 2015 gjordes en mindre upp-
följning av studenternas etablering på arbetsmarkna-
den och deras erfarenheter av utbildningen. Båda 
undersökningarna visar att de studenter som avslutat 
utbildningen i stor utsträckning var mycket nöjda. De 
hade också i hög utsträckning erhållit arbete som 
lärare efter avslutad utbildning. I den mindre uppfölj-
ningen fick de tidigare studenterna bland annat ge 
feedback på om något moment  saknades i utbild-
ningen och hur den därmed kan utvecklas. 



47GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014

År 2014 registrerades 14 helårsstudenter inom pro-
jektet. Det är en kraftig minskning från de 21 helårs-
studenter som registrerades 2013. En anledning till 
det är att universitetet tillfälligt dragit ner antalet 
antagningsomgångar från två till en per år. Progno-
sen för kommande år är dock att antalet helårsstu-
denter återigen kommer att öka. Dels på grund av att 
återigen anta studenter till utbildningen två gånger 
per år, dels för att förutsättningarna för att antas 
kommer att förbättras, bland annat genom att 
erbjuda utbildningar mot grundskolans tidigare år 
som saknas idag, samt genom påbörjade och plane-
rade rekryteringsinsatser. Prognosen för 2015 är 20 
helårsstudenter och för 2016 22 helårsstudenter.

Kompletterande utbildningar för läkare,  
tandläkare och sjuksköterskor
Göteborgs universitet har fått i uppdrag att anordna 
kompletterande utbildning för personer med avslutad 
läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning.

Syftet med utbildningarna är att läkare, sjuksköter-
skor och tandläkare med examen från länder utanför 
EU/EES och Schweiz ska uppnå den kunskap som 
krävs för att få behörighet att arbeta inom respektive 
yrke i Sverige.

Studenterna på kompletteringsutbildningarna kan 
efter godkänd utbildning ansöka om beslut om legiti-
mationsvillkor hos Socialstyrelsen. Sjuksköterskor 
och tandläkare kan direkt efter godkänd utbildning 
ansöka om svensk yrkeslegitimation, medan läkarna 
kan ansöka om behörighet att få söka den allmän-
tjänstgöring (AT) som i sin tur krävs för att kunna 
ansöka om legitimation i Sverige.

Antalet ansökningar till de kompletterande utbild-
ningarna har ökat något för alla grupperna jämfört 
med tidigare år. Antalet sökande är dock fortsatt 
större än antalet behöriga sökande. Merparten av 
de sökande som befanns obehöriga i den inledande 
behörighetsgranskningen saknade i stor utsträckning 
godkänt betyg i svenska (Svenska 3).

Framför allt har antalet behöriga sökande till 
 kompletterande utbildning för läkare och tandläkare 
ökat. Denna ökning kan bero på att en ackumulerad 
grupp sökande, som i konkurrens med andra sökande 
inte blivit antagna tidigare, söker igen. En annan 

Socialantropologen Monica Lind de Montoya är universitetslektor på institutionen 
för globala studier och har en bakgrund i flera kulturer. I mötet med studenterna 
har hon börjat reflektera kring begreppet identitet, sin egen och andras. 
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anledning kan vara att allt fler får kännedom om de 
kompletterande utbildningarna som en alternativ väg 
för att nå svensk legitimation, parallellt med Social-
styrelsens kompletterande program bestående av 
kunskapsprov och bedömd praktik. 

Till kompletterande utbildning för läkare och tand-
läkare görs ett urval enligt ett meriteringssystem som 
tagits fram i samarbete med övriga medverkande 
lärosäten, där det utöver behörighetskrav tas hänsyn 
till den sökandes utbildnings- och yrkeserfarenhet. 
Den främsta anledningen till att en sökande inte blir 
antagen är att den har varit borta alltför lång tid från 
sitt yrke och därmed ej bedöms ha förutsättningar att 
klara utbildningen. Oförmåga att kommunicera till-
fredställande på svenska är den andra stora anled-
ningen. 

Sökande som inte blir antagna uppmanas att fort-
sätta att studera svenska och försöka få arbete inom 
närliggande yrke inom svensk sjuk- eller tandvård, 
för att därigenom öka sina chanser att bli antagna till 
nästa kursstart. 

De kompletterande utbildningarna för sjuksköter-
skor fyller sällan sina platser i urvalet, och är öppna 
för sena anmälningar, sena kompletteringar och 

efteranmälningar fram till kursstart. I dialog med 
Socialstyrelsen finns även möjlighet att anta sjukskö-
terskor som inte har fått bifall på sin ansökan om att 
få delta i Socialstyrelsens kompletteringsprogram. 
Det gäller direktutbildade barnmorskor från till 
exempel Iran, eller sjuksköterskor från forna Jugosla-
vien vars utbildningar inte motsvarar den svenska till 
nivå och längd, men som vid evaluering av innehållet 
har bedömts ha en utbildning som motsvarar den 
svenska. Efter godkänd kurs kan Socialstyrelsen 
utfärda legitimation baserat på universitetets 
 studieintyg.

Kompletterande utbildning för läkare  
– erfarenheter från läsåret 2013/2014
Utbildningen ges som ett program på avancerad nivå 
(60 högskolepoäng). Programmet är uppdelat i flera 
delkurser: Invärtesmedicin, Kirurgi, Pediatrik, Gyne-
kologi, Psykiatri och Allmänmedicin samt kurser i 
Professionell Utveckling och Samhälls- och författ-
ningskunskap. Inom respektive delkurs varvas teori 
och praktik. Cirka tio av 40 utbildningsveckor är 
verksamhetsförlagda.

Studenter som just påbörjat höstterminen 2014. Arbete och fika i stadsdelen Haga i Göteborg.
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Höstterminen 2013 antogs 16 studenter. Alla stu-
denterna fullföljde programmet. Vid programmets 
slut i juni 2014 var åtta av 16 studenter godkända på 
alla moment. Av de resterande förväntas merparten 
bli godkända under innevarande läsår, 2014/2015. 
Det är främst inom delkurserna i invärtesmedicin 
och kirurgi som studenterna har rester. Tentamen i 
invärtesmedicin är den första stora tentamen som 
studenterna genomför på programmet, och en del 
negativa resultat kan sannolikt härledas till ovana vid 
tentamensform och osäkerhet kring hur man förvän-
tas svara som student vid ett svenskt lärosäte. 

Studenternas tidigare studievanor är också av stor 
betydelse för resultaten. Merparten av studenterna är 
vana vid katederundervisning och muntlig tentamen. 
De är däremot ovana vid smågruppsundervisning, 
seminarier och kliniskt resonerande vilket kan 
påverka studieresultaten inledningsvis. Under utbild-
ningsåret har studenterna dock visat stor uppskatt-
ning för denna pedagogiska modell.

Antalet helårsstudenter var under höstterminen 7,2 
och under vårterminen 8,8. Intäkterna per helårs-
student var 242 974 kronor. Cirka 30 procent av 
dessa medel användes för planering, sju procent för 
antagning och validering, cirka 43 procent för (teore-
tisk) undervisning, och cirka 20 procent för verksam-
hetsförlagd utbildning. Studenterna samläser under 
några moment med studenterna på läkarprogram-
mets kurser, men merparten av undervisningen sker 
i den egna gruppen. 

Några studenter har bristande kunskaper i svenska 
språket, trots godkänd betygsnivå, men i de flesta fall 
fungerar det tillfredställande. Inom programmet har 
även antalet muntliga och skriftliga redovisningar 
utökats för att stimulera träning i det svenska språ-
ket, och studenterna uppmuntras att ta del av språk-
handledningen vid universitetet.

Erfarenheter från tidigare studentgrupper har visat 
ett stort behov av träning av basala kliniska färdigheter 
vilket det därför har avsatts mer tid för. Även tid för 
träning i förhållningssätt och patientbemötande i min-
dre grupper, samt för kliniskt resonerande har avsatts.

Många av studenterna har utbildats i forna Sovjet, 
i mellanöstern, Irak, Syrien och Jordanien, men även 
i Bangladesh och Pakistan för att nämna några län-
der. Fördelningen kvinnor/män är cirka 50/50.

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor  
– erfarenheter från läsåret 2013/2014
Utbildningen ges som fristående kurs (60 högskole-
poäng). Kursen består av en rad delkurser inom 
omvårdnadsämnet, inklusive kurs i läkemedelsberäk-
ning och författningskunskap. Höstterminen består 
mest av teoretiska moment inklusive praktisk träning 
på Kliniskt träningscentrum. Under vårterminen har 
studenterna verksamhetsförlagd undervisning under 
större delen av terminen på sjukvårdskliniker i Västra 
Götalandsregionen. 16 av 40 utbildningsveckor är 
verksamhetsförlagda.

19 studenter registrerades på kursen höstterminen 
2013. En student avbröt studierna och således regist-
rerades 18 studenter på vårterminen. Den student 
som avbröt valde att fortsätta på egen hand i Social-
styrelsens parallella system.

Vid vårterminens slut i juni 2014 hade fem av 18 
studenter rest på något moment. Av de studenter 
som inte var godkända vid kursens slut berodde det 
i några fall på svårigheter med det svenska språket, 
en annan begärde studieuppehåll på grund av föräld-
raledighet. Om dåliga studieresultat är beroende på 
bristande svenskakunskaper blir detta ofta tydligt 
under kurserna med verksamhetsförlagd utbildning 
som är förlagda till vårterminen. Ej godkända stu-
denter kompletterar under innevarande läsår.

Antalet helårsstudenter var på höstterminen 8,1 och 
på vårterminen 9,9. Intäkterna per helårsstudent var 
134 954 kronor. 19 procent av dessa medel användes 
för planering, fem procent för antagning och valide-
ring, 56 procent för (teoretisk) undervisning, och 20 
procent för verksamhetsförlagd utbildning.  

Kunskaperna i svenska språket varierar, trots behö-
righetskravet Svenska 3 eller motsvarande. I utbild-
ningen ingår en delkurs i sjukvårdssvenska, där stu-
denterna får ytterligare träning i svenska språket. 
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 
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försvenskning av medicinska termer, något som 
 studenterna uppfattar som svårt under de verksam-
hetsförlagda delkurserna.

I undervisningen läggs mycket tid på övningar i det 
svenska patientcentrerade arbetssättet då kunskaper 
i och erfarenhet om bemötande och etik är mycket 
varierande i studentgruppen. På Kliniskt tränings-
centrum avsätts även en hel del tid innan studenterna 
går ut på verksamhetsförlagd utbildning, vilket har 
varit mycket uppskattat.

Det moment som flest studenter får tentera flera 
gånger innan de blir godkända är delkursen i farmako-
logi och läkemedelsberäkning. Kursledningen har där-
för lagt in fler undervisningstimmar i dessa moment. 

Många länder finns representerade i denna grupp; 
forna Jugoslavien, forna Sovjet, Iran, Thailand och 
Filippinerna är några. Övervägande andel är kvinnor.

Långa pendlingsavstånd till VFU-klinikerna i Väs-
tra Götalandsregionen uppfattas av studenterna som 
ett problem. Därför har det beslutats att ersätta stu-
denter som har blivit placerade på kliniker utanför 
Storgöteborg för resor och i vissa fall även boende 
motsvarande vandrarhem eller liknande när övernatt-
ning krävts. Undervisningen sker företrädelsevis i den 
egna gruppen.

Kompletterande utbildning för tandläkare  
– erfarenheter från läsåret 2013/2014
Utbildningen ges som ett program på avancerad nivå 
(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 kli-
niker inom Folktandvården i Västra Götalandsregio-
nen. En kurs i samhälls- och författningskunskap 
ingår också. Cirka tio av de 40 utbildningsveckorna 
utgörs av verksamhetsförlagd utbildning.

12 studenter registrerades på programmet höstter-
minen 2013 och fanns kvar till läsårets slut. Vid vår-
terminens slut hade två studenter rest på någon del. 
De kompletterar och förväntas bli godkända under 
innevarande läsår. Ytterligare en tidigare student har 
kompletterat under läsåret. Det är främst den omfat-
tande VFU-kursen på 15 högskolepoäng som studen-
terna får rest på eller blir underkända i.

Antalet helårsstudenter var under höstterminen 5,4 
och under vårterminen 6,6. Intäkterna per helårsstu-

dent var 310 404 kronor. Cirka 25 procent av dessa 
medel användes för planering, fyra procent för antag-
ning och validering, cirka 49 procent för undervis-
ning, och cirka 22 procent för verksamhetsförlagd 
utbildning.  

Studenterna på den kompletterande utbildningen 
har varit mycket studiemotiverade och visat ett stort 
engagemang i utbildningens innehåll och upplägg. De 
har till viss del samläst med studenter på det ordina-
rie tandläkarprogrammet, men allt fler utbildnings-
moment har skett i den egna gruppen. 

Institutionen för odontologi har ett nära samarbete 
med Folktandvården i Västra Götalandsregionen och 
under vårterminen var studenterna på verksamhets-
förlagd utbildning under tio veckor på olika kliniker 
i regionen. Programledningen har under läsåret 
2013/2014 utökat kontakten med mottagande klini-
ker både genom personliga besök och informations-
träffar, men även genom kontinuerliga telefon-
konferenser. Att ha en ökad och tät kontakt mellan 
handledare och programledning har uppfattats som 
positivt hos mottagande kliniker. 

Långa pendlingsavstånd till VFU-klinikerna är 
dock problematiskt för studenterna och uppfattats 
som negativt. Merparten av studenter på komplette-
ringsutbildningen har familj och barn, och några av 
dem har flyttat till Göteborg enkom för studierna på 
kompletteringsutbildningen. Att därtill pendla långa 
sträckor varje dag och kanske behöva ordna en 
bostad på den ort där VFU-kliniken är belägen har 
inneburit en belastning i både tid och pengar för stu-
denterna. Några av de studenter som har flyttat till 
Göteborg från andra delar av landet för att delta i 
undervisningen har lyckats ordna VFU-placeringar 
på hemorten eller på annan närliggande ort.

Studenternas erfarenhet av självständigt arbete 
varierar, vilket har ställt stora krav på utbildnings-
anordnaren för att möta studenternas olika behov. 
Kunskaperna i svenska språket har också varit varie-
rande, men med undantag av någon enskild student 
så har detta inte varit något hinder för att tillgodo-
göra sig undervisningen.  

Merparten av studenterna har utbildats i Irak och 
forna Sovjet. Tidigare år har en övervägande andel 
varit kvinnor. Av de studenter som antogs hösttermi-
nen 2013 fanns det lika många män som kvinnor.
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Utbildningens upplägg samt de viktigaste 
 erfarenheterna av satsningen
Samarbetet i de nationella arbetsgrupperna (läkare, 
sjuksköterskor, tandläkare) samt i den fakultetsge-
mensamma planeringsgruppen fortsätter kontinuer-
ligt. Samarbete finns också kring antagning, kurs- 
och utbildningsplaner, examinationsfrågor samt 
kring kontakter med berörda departementet och 
myndigheter som exempelvis Socialstyrelsen. 

Studentgrupperna är mycket heterogena både vad 
gäller studie- och yrkeserfarenhet. Några har erfaren-
het av att ha arbetat inom respektive profession i sina 
hemländer, medan andra kom till Sverige direkt efter 
att de hade examinerats 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).

Inom utbildningarna läggs stor vikt vid att hjälpa 
studenterna att omsätta sina medicinska/odontolo-
giska kunskaper och erfarenheter till det svenska 
sjuk- och tandvårdssystemet. Mycket tid och fokus 
läggs på övningar i kommunikation och dokumenta-
tion, samt på seminarier kring etik och bemötande 
enligt den svenska modellen för patientcentrerad vård. 

Skälet till begränsningen i antalet utbildningsplat-
ser är fortfarande brist på kliniska placeringar för 
den verksamhetsförlagda delen av utbildningen 
(VFU). För dessa studentgrupper är verksamhetsför-
lagd undervisning en mycket viktig del av utbild-
ningen för att få en förståelse för hur den svenska 
sjuk- och tandvården är organiserad, och för att ges 
förutsättningar att uppnå utbildningsmålen.

Antal studenter som har avbrutit studierna  
och anledningen till detta 
Socialstyrelsens medicinska/odontologiska kunskaps-
prov pågår parallellt med kompletteringsutbildning-
arna, och leder fram till AT-tjänstgöring för läkare 
respektive svensk yrkeslegitimation för tandläkare 
och sjuksköterskor. Det finns således två vägar till 
legitimation för dessa grupper. De studenter som del-
tar i och blir godkända i de medicinska/odontolo-
giska kunskapsproven under utbildningens gång 
kvarstannar dock vanligtvis i utbildningen i väntan 
på en AT-tjänst eller erbjudande om arbete. 

Antalet studenter på kompletterande utbildning 
som deltar i Socialstyrelsens kunskapsprov minskar. 

Under läsåret 2013/2014 deltog ingen av studenterna 
på vare sig kompletterande utbildning för läkare eller 
tandläkare i Socialstyrelsens kunskapsprov.

Studenterna på kompletterande utbildning för sjuk-
sköterskor deltar i mycket liten utsträckning i Social-
styrelsens kunskapsprov, varför studieavbrott av 
denna anledning är mindre vanligt förekommande. 
Dock hoppade en av studenterna av kompletterings-
utbildningen för att istället fullfölja Socialstyrelsens 
kompletteringsprogram.

Arbete med uppföljning och resultat av denna
Utvärdering är en kontinuerlig del av arbetet med 
utbildningarna. Dels används sedvanlig kursutvär-
dering och dels utvärdering av den verksamhetsför-
lagda utbildningen. Kontinuerligt samlar kursledare, 
lärare och handledare som är verksamma på de olika 
utbildningarna in synpunker och erfarenheter. Vidare 
följer universitetet före detta studenter inom sats-
ningen för att ta reda på utbildningens relevans och 
deras erfarenheter kopplade till arbetsmarknaden.   

I stort sett alla studenter som gått igenom utbild-
ningen med godkänt resultat har fått arbete inom sitt 
yrke. Många läkare vikarierar som underläkare 
under en period innan de får en AT-tjänst, och är 

Under 2014 blev läroboken En samtidig världshistoria, som utgår från 
 världshaven, klar. Under fyra år har 41 författare från nio lärosäten ägnat  
tid åt projektet. Maria Sjöberg, sittande i mitten av bilden, är professor i 
 historia vid Göteborgs universitet och huvudredaktör för boken.
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därmed i arbete. De återfinns främst inom psykiatrin 
och primärvården där rekryteringsbehoven är som 
störst för närvarande. De tandläkare som gått utbild-
ningen har under det senaste året haft svårare att 
finna arbete. Detta beror bland annat på att det till-
sätts alltfler tjänster som tandhygienister på klini-
kerna samtidigt som det dras ner på antalet tand-
läkartjänster. Merparten av studenterna har hittat 
arbete, men det är ofta i form av vikariat och de har 
fått söka många tjänster innan de har blivit anställda. 

För sjuksköterskor är det återigen lätt att få arbete. 
De återfinns inom äldreomsorg, hemsjukvård och 
sjukhusvård. Ett antal av sjuksköterskorna har efter 
utbildningen fortsatt att studera till specialistsjukskö-
terskor, vilket många av dem var tidigare i sina hem-
länder. Ett antal studenter får erbjudande om arbete 
redan under utbildningens gång via de kliniska place-
ringarna/den verksamhetsförlagda utbildningen.

Det anordnas även träffar mellan tidigare och 
nuvarande studenter på de olika kompletteringsut-
bildningarna, vilket brukar vara mycket uppskattat. 
Inom den kompletterande utbildningen för läkare 
deltar tidigare studenter i undervisning kring bland 
annat statusträning, allmänmedicinsk konsultation 
och bemötande. 

Den nationella planeringsgruppen för komplette-
ringsutbildningarna följer gemensamt upp arbetet och 
förmedlar information till ansvarigt departement.

Bedömning av verksamheten de  
kommande två åren
Då antalet sökande är stort och överstiger antalet 
utbildningsplatser till kompletteringsutbildningen för 
läkare och tandläkare, kan det förmodas att det 
kommer att finnas ett fortsatt stort intresse för kom-
pletteringsutbildningarna även under de kommande 
två åren. Antalet sökande till kompletteringsutbild-
ningen för sjuksköterskor är inte lika högt, men då 
universitetet hittills har haft sökande nog att fylla en 
kurs om året planeras för fortsatt antagning även till 
denna utbildning.

Vid de institutioner där de olika utbildningarna 
bedrivs idag planeras för att fortsätta verksamheten 
med ungefär samma volym som för närvarande.

Stora flyktingströmmar i världen påverkar även 
antalet nyanlända akademiker som kommer till Sve-
rige. Under ett antal år har utbildningen haft många 
sökande från till exempel Irak, Afghanistan och 
Pakistan. Under det senaste året har en stor grupp 
personer från Syrien med utbildning inom de regle-
rade vårdyrkena kommit till Sverige. Detta kommer 
sannolikt att synas i antagningsstatistiken framöver, 
då merparten av dessa fortfarande befinner sig på 
olika stadier av svenskastudierna. Hur lärosätena ska 
förhålla sig till detta diskuteras med företrädare för 
Utbildningsdepartementet och Socialstyrelsen.

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

Integrationssatsningar Jurister Lärare Läkare
Sjuk-

sköterskor Tandläkare

Antal sökande (behöriga) 0 52 123 (90) 38 (8) 87 (69)

Antal antagna 0 28 16 20 12

Antal hst vt 2014 1 7,8 8,8 9,9 6,6

Antal hst ht 2014 1 6,3 7,2 8,1 5,4

Uppskattning av de totala kostnaderna för satsningen (tkr) 300 1 856 3 888 2 429 3 724

varav nedlagda kostnader för planering (tkr) 0 40 1 166 462 931

varav nedlagda kostnader för antagning (tkr) 20 265 272 121 149

varav nedlagda kostnader för validering (tkr) 20
Ingår i antagningskostnader för lärare, läkare, 

sjuksköterskor och tandläkare.

varav nedlagda kostnader för undervidning (tkr) 61 1 471 1 672 1 360 1 825

varav nedlagda kostnader förverksamhetsförlagd utbildning (tkr) — 80 778 486 819
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Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM)
Under 2014 har Nationellt centrum för matematikut-
bildning (NCM) fortsatt sin verksamhet för att sam-
ordna, stödja, utveckla, genomföra och följa upp 
insatser som främjar svensk matematikutbildning i 
förskola, skola och vuxenutbildning. Uppdraget är 
nationellt, vilket innebär att NCM finns till för 
lärare, skolor, skolhuvudmän med flera i hela landet. 
De medel som anslås av regeringen utgör en viktig 
grundplåt för en stabil organisation, men de ekono-
miska förutsättningarna för att kunna upprätthålla 
verksamheten bygger också på intäkter från persona-
lens medverkan, med föreläsningar och experthjälp 
samt försäljning av material som tas fram. Vidare har 
NCM uppdrag för andra myndigheter och organisa-
tioner, framförallt Skolverket. Vid årets slut hade 
NCM 21 anställda (motsvarande drygt 16 heltidsan-
ställningar). Dessutom har NCM under året anlitat 
forskare och lärare från andra lärosäten med kortare 
eller längre kontrakt. 

En viktig del av NCM:s verksamhet är utgivningen 
av tidskriften Nämnaren, som riktar sig till alla 
matematiklärare. Tidskriften når många med inspire-
rande läsning om matematikundervisning och firade 
under 2014 sitt 40-årsjubileum. NCM ger även ut en 
forskningstidskrift med inriktning mot matematikdi-
daktik, Nordisk matematikdidaktik (NOMAD). En 
annan reguljär verksamhet som fortsatt med fram-
gång under 2014 är Kängurutävlingen. Den är ett 
resultat av ett internationellt samarbete som ska sti-
mulera elevers intresse för matematik där utmanande 
matematikuppgifter tas fram för elever i grundskola 
och gymnasium. Våren 2014 deltog 130 000 elever i 
Sverige. NCM har också fortsatt att ta emot lärar-
grupper som vill besöka den matematikverkstad som 
byggts upp. Där kan lärare inspireras till att använda 
sig av laborativt arbete i matematikundervisningen 
och få förslag på vilket material som kan vara lämp-
ligt att ha på den enskilda skolan. Personal från 
NCM har även medverkat vid ett antal fortbildnings-
dagar som anordnas för lärare, i olika delar av landet.

NCM har en välbesökt och innehållsrik webbplats 
som är mycket viktig för att kunna uppfylla det 
nationella uppdraget och för att nå ut till hela landet. 
Under 2014 har bland annat en ny del tillkommit 
som handlar om elever med en särskild talang för 

matematik, och som utvecklas och drivs i samarbete 
med forskare vid Blekinge tekniska högskola. NCM 
försöker också nå ut till lärare genom att använda sig 
av Facebook och genom ett nyhetsbrev som regelbun-
det skickas ut till 7 000 abonnenter via e-post.

NCM har lanserat två nya publikationer under 
2014. Tänka, resonera och räkna i förskoleklass, som 
riktar sig till lärare i förskoleklass, har mötts med 
mycket positiva omdömen från lärare. NCM har 
också hållit flera utbildningsdagar kring detta mate-
rial i olika delar av landet. Matematikundervisning i 
praktiken är en omfattande volym på 470 sidor som 
innehåller en stor samling artiklar från många olika 
författare. Den primära målgruppen är matematik-
lärare i grundskolans årskurs 4–9. 

Under året har också NCM varit djupt involverat i 
Matematikbiennalen, den stora svenska konferensen 
för matematiklärare som denna gång hölls i Umeå. 
NCM var med i planeringen av programmet och med-
verkade med flera programpunkter. NCM har fortsatt 
samarbetet med Sveriges matematiklärarförening, och 
bland annat medverkat vid deras sommarkurs.

Under 2014 har NCM framförallt gjort stora insat-
ser i den pågående fortbildningssatsningen för mate-
matiklärare som kallas Matematiklyftet. Det gäller 
samverkan med Skolverket i planering av hela sats-
ningen, insatser för att ta fram material, utbildning 
av rektorer samt granskning och revidering av mate-
rial. Omfattande samarbete har skett med andra 
lärosäten och med Skolverket. Personal från NCM 
har även medverkat i delprojekt inom Matematiklyf-
tet som andra lärosäten ansvarat för, till exempel 
Malmö högskola, Örebro universitet och Luleå tek-
niska universitet. Det pågar samarbeten för att till-
varata de förändringsprocesser som Matematiklyftet 
har inneburit.

Tabell 26.  Intäkter och kostnader 2012–2014 Nationellt 
centrum för matematikutbildning (miljoner kronor)

2014 2013 2012

Summa intäkter 23,1 26,5 22,8

varav anslag 6,9 6,2 4,4

Verksamhetskostnader –22,7 –25,8 –28,1
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SAMVERKAN SOM UTVECKLAR
Göteborgs universitet kännetecknas år 2020 av ett ansvarsfullt och engagerat 
samverkansarbete. Det skapar goda cirklar som ger kunskap till omvärlden, 
 nyttiggör forskningen och stimulerar ett inflöde av nya idéer och kunskap.  
Det ger universitetet en stark attraktionskraft som samarbetspartner.

Universitetet arbetar sedan länge med att skapa kom-
pletta akademiska miljöer, där en växelverkan mellan 
forskning, utbildning och samverkan utvecklas. Mil-
jöerna attraherar duktiga forskare, lärare, adminis-
tratörer och studenter. Utvecklingen mot kompletta 
akademiska miljöer skapar goda förutsättningar för 
stärkt forskning, högre kvalitet på utbildning och 
större nytta för samhället.

Strategiska utvecklingsprojekt
Projekt Vision 2020 – Medicinareberget
Projektet startade sommaren 2013 i syfte att ta fram 
en verksamhetsidé för universitetets framtid på och 
kring Medicinareberget. Parallellt startade Göteborgs 
Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett arbete 
för att utveckla och detaljplanera Medicinareberget.

Under 2014 sammanfattades projektets första fas 
i en rapport. Inventeringar har gjorts och en arbets-
grupp på 30 personer från berörda fakulteter – Sahl-
grenska akademin, Naturvetenskapliga och Sam-
hällsvetenskapliga fakulteterna, samt Göteborgs 
universitetsbibliotek har bland annat skapat fram-
tidsscenarier för kommande behov på Medicinare-
berget. En grupp studenter har också tagit fram och 
presenterat sina framtidsvisioner.

Under året har Göteborgs Stad, Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset, universitetet  och fastighetsägarna 
samarbetat framgångsrikt och ett beslut om detalj-
plan för Medicinareberget förväntas under 2016. 
Projektutvecklingen av Medicinareberget fortsätter 
under minst tre år till.

Projekt Campus Näckrosen
Projektet att utveckla området kring Näckrosdam-
men sker i samverkan med berörda fastighetsägare 

och med Göteborgs Stad, som lämnat planbesked för 
området. För att följa upp en offentlig debatt om för-
ändringar i parken runt Näckrosdammen har projek-
tet, i samarbete med Akademiska Hus, genomfört en 
rad workshopar och intervjuer inom ramen för pro-
cessen Dialog Campus Näckrosen. 

Under året har Universitetsbiblioteket, med stöd 
från projektet, genomfört processen Framtidens bib-
liotek för att ta fram en vision och verksamhetsidé 
för biblioteket på ny plats i området. Projektled-
ningen har också i nära samarbete med dekanen vid 
Konstnärliga fakulteten påbörjat processen Samlad 
konstnärlig fakultet. Samverkan sker med stadens 
konstnärliga institutioner. 

Samverkan med Västra Götalandsregionen
Genom hälsoutbildningarna vid Sahlgrenska akademin 
finns en naturlig och väl utvecklad samverkan med 
Västra Götalandsregionen, formaliserad genom ett 
regionalt samarbetsavtal. Avtalet reglerar vilka for-
mella organ som ska finnas och deras sammansättning.

Arbetet har under 2014 präglats av en utveckling 
av vissa prioriterade områden, som interprofessionellt 
lärande, samt fortsatt regionalisering av läkarutbild-
ningen. Skaraborgs sjukhus i Skövde har varit det 
första sjukhuset utöver Universitetssjukhuset med 
läraransvar. Fler sjukhus i regionen behöver invol-
veras och Sahlgrenska akademin samarbetar med 
 Västra Götalandsregionen i frågan. 

För klinisk forskning inom tandvård har en 
gemensam forskningsstrategi tagits fram av Folk-
tandvården och institutionen för odontologi. Strate-
gin fokuserar på att utveckla och stärka forsknings-
miljöer, utveckla infrastrukturen samt på en stärkt 
FoU- service.
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Samverkan med Chalmers och andra lärosäten
Göteborgs universitet och Chalmers har gemen-
samma institutioner inom matematik och vid IT-
fakulteten och samarbetar inom många områden, 
till exempel inom miljö, IT, Life Science, ämneslärar-
utbildning och forskningsinfrastruktur. 

Efter beslut i Riksidrottsstyrelsen har Göteborgs 
universitet, i samarbete med Chalmers, nominerats 
till att bli ett Riksidrottsuniversitet. Detta efter ett 
intensivt arbete från universitetets sida, där främst 
institutionen för kost- och idrottsvetenskap varit 
 drivande.

Under året kom boken Ljud och andra rum ut som 
ett resultat av samarbete mellan lärare på Chalmers 
och Högskolan för scen och musik. Boken handlar om 
urbana ljudmiljöer, akustisk redigering, ljudkonst och 
ljudforskning, och är författad av medlemmar i konst-
närliga forskargruppen Urban Sound Institute (USIT).  

Under våren ordnade Sahlgrenska akademin ett 
seminarium tillsammans med Chalmers och Sahl-
grenska Universitetssjukhuset där olika starka forsk-
ningsområden visades upp för andra forskare, 
näringsliv och innovationsaktörer. 

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är flera insti-
tutioner involverade i samarbetsprojekt med Chal-

mers kring hållbar stadsutveckling, där även aktörer 
utanför akademin ingår.

Naturvetenskapliga fakulteten ingår i flera centra 
i samverkan med Chalmers. Ett av de största och 
mest framgångsrika är Centrum för hudforskning 
(SkinResQU), där även Sahlgrenska akademin ingår. 

Universitetets forskare deltar i omfattande interna-
tionella samarbeten och utbyten, via olika forsk-
ningsprojekt och nätverk. Inom VINNOVA:s satsning 
 Strategiska innovationsområden har Sahlgrenska aka-
demin i samverkan med ett flertal nationella lärosäten 
deltagit inom SIO Folksjukdomar – SWElife, både i 
styrelsen och i det operativa arbetet med information 
kring programmet.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 
samarbetar med många andra lärosäten i samver-
kansuppdrag bland annat Stockholms universitet, 
Lärarhögskolan i Malmö och Umeå universitet. 

Deltagande och aktivetet inom internationella  
nätverk
Universitetets forskare deltar i omfattande inter-
nationella samarbeten och utbyten, via olika forsk-
ningsprojekt och nätverk. Här ges några exempel:  
Sahlgrenska akademin arrangerade ett seminarium 

Universitetet bidrog under politikerveckan i Almedalen till ett fyrtiotal seminarier tillsammans med andra västsvenska aktörer. Som professor i valforskning och före-
ståndare för SOM-institutet, var Henrik Ekengren Oscarsson en av de mest synliga forskarna i Sveriges medier under 2014, ett år som gick under namnet ”supervalåret”.
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med deltagare från University of Rochester, NY, USA 
om Clinical and Translational Science Institutes – 
translationella forskningsinstitut, som hjälper fors-
kare och kliniker att utveckla translationell forskning.

Högskolan för scen och musik är medlemmar i 
International Platform for Contemporary Performa-
tive Training, en ny plattform för performancekonst 
som etablerades i Finland under året. Musikalutbild-
ningen har nätverk med systerskolor i Skottland och 
Nederländerna vilket har inneburit student- och 
lärarutbyten under året och musiklärarutbildningen 
samverkar med organisationen Star for Life i Sverige 
och Sydafrika.  

Lärare vid institutionen för kulturvetenskaper har 
tillsammans med kollegor från universiteten i Turku 
och Århus arrangerat en kurs i Nordic Studies, inom 
ramen för nätverket Nordic Centre vid Fudan-univer-
sitetet i Shanghai. Kursen ska ge kinesiska studenter 
grundläggande insikter om de nordiska länderna ur 
ett politiskt, ekonomiskt, juridiskt och socialt per-
spektiv. 

Under 2014 har en mängd internationella konferen-
ser arrangerats vid Göteborgs universitet. Handels-
högskolan stod i januari värd för dekankonferensen, 
European Foundation for Management Develop-
ment, (EFMD). I juni arrangerade Naturvetenskap-
liga fakulteten och Chalmers en internationell konfe-
rens, 9th European Conference on Matemathical 
and Theoretical Biology, om matematisk och teore-
tisk biologi som samlade 600 deltagare.

Hantering av kunskapstillgångar, nyttiggörande, 
innovationsstöd och entreprenörskap
Institutet för innovation och samhällsförändring
Institutet är en centrumbildning placerad vid Han-
delshögskolan med uppdrag att driva och stimulera 
akademiskt nyttiggörande på vetenskaplig grund. 
Institutet arbetar tillsammans med forsknings- och 
innovationskontoret samt med universitetets holding-
bolag (se Särskilda återrapporteringskrav).

Inom ramen för ett VINNOVA-projekt har en 
plattform för hur universitetet ska kunna ta ansvar 
för nyttiggörande utvecklats. Den innehåller exem-
pelvis struktur för styrning och ledning och ett 
utbildningspaket för ett antal personalkategorier.

Inom ett annat VINNOVA-projekt har en platt-
form utvecklats för hur universitetet ska ta ansvar för 
att hantera utmaningar i samhället och skapa sam-
hällelig nytta. Projektet bedrivs i nära samarbete med 
Umeå universitet och Linköpings universitet. 

Institutet har inom universitetets utvecklingsprojekt 
Pilotutbildningar inom innovation och entreprenör-
skap påbörjat utveckling av en akademisk utbildnings-
struktur inom samverkansområdet. En inventering 
har gjorts av vilka behov som finns. Under året har 
institutet utbildat prefekter och andra verksamhets-
chefer om nyttan av och möjligheterna med innova-
tion och nyttiggörande inom ramen för universitetets 
chefsutvecklingsprogram. Innovationsrådgivare och 
doktorander har utbildats inom samma områden. 

Stärkt kunskapsutbyte för högre 
 utbildningskvalitet 
Arbetsmarknad och alumner
Praktikperioder, arbetsmarknadsmässor och ex-jobb 
ger studenter kontakter med sitt framtida arbetsliv 
och sina framtida arbetsgivare (se Koppling till 
arbetsmarknaden). 

Juridiska institutionen bygger nu Sveriges första 
rättspraktik – en plattform för undervisning och 
forskning i nära samverkan med det omgivande sam-
hället. Rättspraktiken samarbetar med flera ideella 
organisationer i Göteborg som sedan tidigare bedri-
ver kostnadsfri juridisk rådgivning. Rättspraktiken 
ger juriststudenterna möjlighet att kombinera vanliga 
teoretiska studier med tillämpade studier ute i fält.

Antalet alumner som anmält sig i alumnnätverket 
uppgår nu till totalt 16 600. För andra gången deltog 
Göteborgs universitet i Nationella alumnveckan 
genom att bjuda in alumner till en röstworkshop på 
Högskolan för scen och musik i samband med Kultur-
natta. 

Tillsammans med Chalmers och Connect väst har 
universitetets alumnverksamhet arrangerat flera väl-
besökta frukostmöten för att sammanföra näringsliv 
och akademi. 

Under året har institutioner och fakulteter bjudit  
in till alumnträffar, mötesplatser för näringsliv och 
offentlig verksamhet, föreläsningar, examenshögtider 
och jubileer. Alumnerna har bidragit med erfarenhe-
ter från yrkeslivet, som inspirationsföreläsare för stu-
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denter, deltagare på arbetsmarknadsdagar och tagit 
emot praktikanter. 

Humanistiska fakulteten arrangerade en mötesplats 
med fokus på praktik och vände sig bland annat till 
alumner om möjligheten att ta emot praktikanter. 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap arrang-
erar varje höst en arbetsmarknadsdag, där avnämar-
representanter presenterar sig och sina verksamheter 
och där studenter ges möjlighet att träffa och disku-
tera med tänkta framtida arbetsgivare. Alumner 
fungerar som brobyggare mellan utbildningarna och 
den tänkta arbetsmarknaden.

Institutionen för pedagogik, kommunikation och 
lärande engagerar alumner i utbildningen, främst i 
kurser med verksamhetsförlagd utbildning inom för-
skollärarprogrammet och grundlärarprogrammet 
med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Belönat samverkansarbete
2014 års samverkanspris tilldelades Centrum för 
utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk 
och beroende (CERA), en centrumbildning som 
involverar Göteborgs universitet, Beroendekliniken 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, FoU i väst/
GR, Kriminalvården och Länsstyrelsen Västra 
 Götaland. 

Deliang Chen, professor vid institutionen för geo-
vetenskaper samt Cliff Hancock, Higher Education 
Funding Council, tilldelades utmärkelsen Pro Arte et 
Scientia 2014. 

Deliang Chen är en världsledande klimatforskare 
och har bland annat valts ut av FN för att verka som 
en av två svenska huvudförfattare till IPCC:s femte 
utvärderingsrapport för klimatvetenskap och regle-
ring av klimatfrågor.

Cliff Hancock har medverkat i Göteborgs univer-
sitets ledarskapsutbildningar och bidragit till att för-
medla kontakter och råd vid olika samarbeten med 
brittiska aktörer.

Forskningsdialog 
Populärvetenskaplig forskningskommunikation 
och folkbildning
I september föddes det första barnet av en av de kvin-
nor som fått en livmoder transplanterad under 2013 
av forskare vid Sahlgrenska akademin. Nyheten fick 

ett stort genomslag över hela världen. En kort film 
producerades och visades av medier i bland annat 
Kina, Sydkorea, Storbritannien och USA. 

Många av universitetets forskare anlitas kontinuer-
ligt som experter i media. Extra många expertkom-
mentarer blev det under 2014, det som redan på för-
hand kallades för supervalåret, då universitetets 
statsvetare i princip dagligen analyserade det poli-
tiska läget i media.

Vid flera tillfällen under året sammanställdes 
expertlistor med forskare som kan bidra med kun-
skap om ett visst aktuellt område ur olika infalls-
vinklar. Listorna är ett exempel på resultatet av ett 
gott samarbete mellan forskarna, pressekreterarna 
och kommunikatörerna i organisationen.

Under året arrangerades 600 populärvetenskapliga 
evenemang, varav ungefär en tredjedel av Högskolan 
för scen och musik. Vid årets Vetenskapsfestival med-
verkade nära 150 forskare från universitetet och på 
mässan Bok&Bibliotek medverkade ett tjugotal fors-
kare. Fler exempel på folkbildning: Institutionen för 
didaktik och pedagogisk profession samverkar med 
Göteborgs botaniska trädgård samt National Science 
museum, Thailand i folkbildningsfrågor. 

Tillsammans med Sjöfartsmuseet Akvariet bedriver 
Naturvetenskapliga fakulteten projektet Virtue som 
analyserar påväxt på plastskivor i havet. Projektet 
fick medel från Hasselbladsstiftelsen och gjorde en 
internationell satsning tillsammans med Öckerö 
gymnasieskola där Virtues projektledare besökte 
hamnar i Barcelona och Palma de Mallorca. 

Forskare och lärare tillhandahåller kontinuerligt 
sakkunskap vid utformning av olika utställnings-
projekt på Universeum. Under 2014 medverkade 
 forskare bland annat i utställningarna Teknikens år 
och Hälsa. 

Gränsöverskridande mötesplatser, arenor  
och kluster 
Under politikerveckan i Almedalen 2014 bidrog uni-
versitetet tillsammans med andra västsvenska aktörer 
till ett fyrtiotal seminarier under temat Nationella 
utmaningar – Regionala lösningar. Sahlgrenska aka-
demin genomförde ett seminarium på tema Åldrande, 
där också företrädare för näringsliv och offentlig 
 sektor deltog tillsammans med forskarna. 
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De starka forskningsmiljöerna vid institutionen för 
pedagogik, kommunikation och lärande erbjuder en 
gång om året en presentation av institutionens forsk-
ning inom områden som rör fortbildning inom olika 
områden. Under 2014 var temat Digital barndom? 
och målgruppen var verksamma fritidspedagoger. 

Konsthantverksutbildningarna vid Högskolan för 
design och konsthantverk (HDK) har ett pågående 
samarbete och dialog med Konsthantverkscentrum 
och Röhsska museet. Under 2014 har utbildning-
arna bland annat samarbetat med byggföretaget 
Wallenstam. 

I ett maritimt kluster satsar bland andra Göteborgs 
universitet, Chalmers och Västra Götalandsregionen 
på att skapa mötesplatser för akademi, näringsliv och 
myndigheter. I slutet av 2014 ordnades en maritim 
konferens på Lindholmen med över 250 besökare. 

Jonsereds Herrgård – 10-årsjubileum  
och utvärdering
2014 var det tio år sedan Göteborgs universitet 
invigde Jonsereds herrgård som sin nya mötesplats. 
Verksamheten under det första decenniet dokumente-
rades i en festskrift. Drygt 20 seminarier anordnades 
under året på herrgården – i många fall tillsammans 
med partnerorganisationer som Folkuniversitetet, 
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland, 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Pro-
gramverksamheten på Jonsereds herrgård var under 
2014 föremål för en utvärdering som kommer att 
ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av 
verksamheten.

Globalt engagemang
Göteborgs universitet har en uttalad ambition att 
vara ett globalt lärosäte. För att främja samverkande 
forskning som kan bidra till kunskap om stora glo-
bala frågor, har medel avsatts för forskning kring 
globala samhällsutmaningar. (Läs mer om UGOT 
Challenges i avsnittet Forskning som påverkar).

FN:s vetenskapliga klimatpanel Intergovernmental 
Panel on Climate Change, (IPCC), presenterade två 
nya delrapporter om klimatförändringar. Tre fors-
kare från Göteborgs universitet deltog i arbetet i 
egenskap av huvudförfattare. 

Global Week arrangerades 2014 för femte gången. 
Arrangemanget ska synliggöra den forskning och 

utbildning kring globala frågeställningar som bedrivs 
vid universitetet. Årets tema var Global hälsa och på 
programmet stod 33 seminarier. 

Göteborgs universitet är sedan två år medlem i det 
internationella nätverket Scholars at Risk (SAR), vars 
syfte är att erbjuda en fristad åt forskare som inte 
kan verka fritt i sitt hemland, och ansvarar sedan 
våren 2014 för den svenska sektionen av SAR. Här 
ingår även Lunds universitet, Malmö högskola, 
Stockholms universitet, Uppsala universitet, Hög-
skolan Dalarna och Chalmers. 

Under året har universitetet initierat projektet Glo-
bal Free Speech. Projektet ska uppmärksamma vikten 
av det fria ordet, profilera de nordiska länderna som 
världens främsta när det gäller tryckfrihet och ytt-
randefrihet. Målet är att skapa en internationell dia-
log om tryckfrihets- och yttrandefrihetsfrågor. 

Särskilda återrapporteringskrav
ALF/TUA
Merparten av samverkan inom forskningen avser den 
medicinska forskningen. Inom ALF-budgeten utgör 
de konkurrensutsatta projektmedlen 52 procent. 
Under hösten har ansökningarna för kommande tre-
årsperiod bedömts. Totalt inkom 353 ansökningar 
varav 65 procent beviljades projektmedel för 2015 till 
2017. Arbetet med att förbereda denna ansöknings-
omgång har utgjort en del av samverkansarbetet 
under 2014. Dessutom används delar av ALF-medlen 
till tjänster för att stötta läkare i den akademiska 
karriären, genom att få fler läkare att bli akademiskt 
verksamma.

Till samarbetsorganens uppgifter hör att besluta 
om fördelning av de statliga ALF- och TUA-anslagen. 
Kostnaderna uppdelat i kostnadslag framgår av tabel-
len nedan. ALF-anslaget uppgick till 430,4 miljoner 
kronor och av dessa avsattes 79,5 miljoner kronor för 
undervisning och undervisningsgemensamma lokaler, 
konkurrensutsatta projektbidrag 222,8 miljoner kro-
nor, strategiska satsningar inom forskning 26,9 mil-
joner kronor samt 13,8 miljoner kronor till olika for-
mer av tjänster för akademisk meritering. 

TUA-anslaget uppgick till 74,3 miljoner kronor och 
av dessa avsattes 59,6 miljoner kronor för undervis-
ningsändamål och resten avser forskningsrelaterade 
ändamål varav forskningsbidrag utgör 6,1 miljoner 
kronor. Dessutom tillskjuter Västra Götalandsregio-
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nen ytterligare 10 miljoner kronor i forskningsmedel 
som läggs in i budgeten för TUA-anslaget.

 
Forsknings- och innovationskontoret
Forsknings- och innovationskontoret arbetar integre-
rat med affärsjuridik, nyttiggörande och forskningsfi-
nansiering för att ge ett helhetsstöd till kärnverksam-
heten och för att kunna utveckla och stödja processer 
för nyttiggörande redan i ett tidigt skede av forsk-
ningen. Stödverksamheten består i dagsläget av totalt 
trettio personer. Regeringens satsning på innova-
tionskontor bidrog under året helt eller delvis till 
finansiering av sju innovationsrådgivare, en jurist, 
samt en kommunikatör. Övrig personal finansieras 
genom forskningsanslag och externa intäkter från 
forskningsråd och innovationsmyndigheter.

Under 2014 har forsknings- och innovationskonto-
ret – utöver den praktiska stödverksamheten – arbe-
tat med verktygs- och processutveckling inom nyttig-
görande, men också med lednings- och styrningsfrågor, 
samt kultur- och attitydfrågor vid universitetet. Fler 
än 20 seminarier och workshopar hölls under året. 
För nyttiggörande inom humaniora och samhällsve-
tenskap har Forsknings- och innovationskontoret 
tagit fram begrepp och en målgruppsanalys, vilket 
har efterfrågats även av andra lärosäten under 2014.

Idédrivet nyttiggörande utgår ofta från tanken att 
en forskare eller forskargrupp har en idé som kan 
karaktäriseras som en ”uppfinning” eller ”innova-
tion” av något slag. I detta arbete definieras idé som 
ett forskningsresultat som kan paketeras i form av en 
produkt, tjänst eller annan typ av förpackat nyttig-
görande. Kontoret tar sin utgångspunkt i det breda 
nyttiggörandet där det kommersiella perspektivet ges 
utrymme bland annat inom ramen för arbetet med 
VINNOVA-programmet Verifiering för tillväxt 
(VFT) och ett i övrigt långtgående samarbete med 
GU Holding. Andra idéer passar bättre för nyttig-

görandeprocesser som inte direkt bygger på kommersia-
lisering. Under året arbetade kontoret med 101 idéer 
inom det idédrivna nyttiggörandet. 87 av dessa var 
sådana som inkom under 2014. Under året överför-
des två idéer till GU Holding för vidare kommersiali-
sering. Nio idéer togs vidare till andra aktörer inom 
det externa innovationsstödsystemet. När det gäller 
fyra idéer avslutades stödet från Forsknings- och inno-
vationskontorets sida. Kontoret arbetar aktivt med 
resterande projekt för att vidareutveckla dem samt 
undersöka de lämpligaste formerna för nyttiggörande 
inom varje projekt.

Kunskapsdrivet nyttiggörande fokuserar på att 
kartlägga och analysera kunskap skapad av exempel-
vis en forskargrupp. Genom en särskild process kart-
läggs kunskapstillgångar och möjligheter för nyttig-
görande och samverkan. Under året har Forsknings-  
och innovationskontoret arbetat med fem större forsk-
ningsmiljöer eller projekt enligt denna metod. Totalt 
har 160 intellektuella tillgångar kartlagts. Ett exem-
pel är en stark forskningsmiljö inom språkteknologi.

Tabell 27.  ALF-medel 2012–2014 (miljoner kronor)

2014 2013 2012

Kostnader för lokaler 33,4 30,2 29,4

Kostnader för personal 188,3 177,1 168,8

Övriga driftskostnader 208,8 212,1 216,5

Summa 430,4 419,4 414,7

Tabell 28.  TUA-medel 2012–2014 (miljoner kronor)

2014 2013 2012

Kostnader för lokaler 15,3 15,6 15,3

Kostnader för personal 39,2 36,5 35,1

Övriga driftskostnader 19,8 19,5 18,8

Summa 74,3 71,6 69,3

Forskare hos SamBio, en del av Core Facilities som är en samling resurs-
centra som tillhandahåller avancerad teknisk utrustning och kvalificerad 
kompetens inom flera discipliner vid Sahlgrenska akademin.
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Samverkan som utvecklar

Utmaningsdrivet nyttiggörande tar avstamp i speci-
fika samhällsutmaningar som forskningen kan kopplas 
till. Under året arbetade forsknings- och innovations-
kontoret till exempel med GPCC – Centrum för per-
soncentrerad vård. Centrets forskning och kunskap 
har stor potential att komma till direkt nytta i omvärl-
den, inte minst inom vårdsektorn. Det är dock inte 
självklart att kommersialisering och produktutveckling 
är rätt form för att sprida kunskapen på bästa sätt. 
Därför har kontoret under 2014 (bland annat tillsam-
mans med GU Holding) startat ett projekt för att se 
hur denna kunskap på bästa sätt kan nyttiggöras.

Stödverksamhet till idéer från studenter bedrivs i 
samarbete med Drivhuset och Venture Cup. Under 
2014 hanterade Drivhuset 412 idéer och hade 782 
vägledningsmöten med 564 klienter. 233 företag star-
tades under året. Drivhuset bedömer att 80 procent 
av deras klienter kommer från Göteborgs universitet. 
Venture Cup är en tävling för entreprenörer som vill 
utveckla affärsidéer och starta företag. Under året 
var 75 av deltagarna i Venture Cup Väst studenter 
vid Göteborgs universitet, och sammanlagt inkom 61 
unika bidrag från universitetets forskare/lärare och 
studenter.

Forsknings- och innovationskontoret ingår i ett 
partnerskap med flera västsvenska lärosäten inom 
ramen för Innovationskontor Väst som Göteborgs 
universitet under 2014 har varit en aktiv partner i. 
Andra nära samarbeten finns med inkubatorer och 
forskningsparker i närregionen såsom Lindholmen 
Science Park, Sahlgrenska Science Park samt inkuba-
torerna i Borås och Trollhättan. Ett långtgående sam-
arbete kring samverkan och nyttiggörande av forsk-
ning pågår sedan ett antal år med Linköpings universi- 
tet. Under 2014 skedde också ett benchmarking projekt 
(där innovationskontoren) med motsvarande verksam-
heter vid Lunds, Uppsalas och Göteborgs universitet 
där erfarenheter utbyttes i ett utvecklande syfte.

Spetsutbildningar inom entreprenörskap  
och innovation
Regeringen har beslutat att ge ekonomiskt stöd till 
Göteborgs universitet, Chalmers och Lunds universi-
tet för att dessa lärosäten ska anordna och utveckla 

spetsutbildningar inom entreprenörskap och innova-
tion; Gothenburg Schools of Entrepreneurship. 

Gothenburg Schools of Entrepreneurship
Satsningen på spetsutbildning har inneburit en avse-
värd kvalitetsförstärkning av Handelshögskolans del 
av Gothenburg School of Entrepreneurship. Under 
2014 har framsteg och kvalitetsförstärkning som 
motsvarar de tre projektmål som finns i universitetets 
ansökan. Nedan redovisas några exempel. 

Kopplingen mellan projektarbete och enskilda kur-
sers lärandemål har stärkts för att kunna erbjuda 
högre kvalitet på projektarbete inom Handelshögsko-
lan Entrepreneurship. Kopplingen mellan forskning 
och utbildning, samt de internationella kontakterna, 
har också stärkts. 

Tabell 29.  Spetsutbildningar inom entreprenörskap 2014

Gothenburg School  
of Entrepreneurship

Handels-
högskolan

Sahlgrenska 
akademin Totalt

Antal helårsstudenter 45 31 76

Antal helårsprestationer 36 28 64

Ekonomisk redovisning (tkr)
Handels-

högskolan
Sahlgrenska 

akademin Totalt

Ingående saldo 107 –1 106

Medel för kvalitets-
förstärkning 1 720 2 020 3 740

Övriga intäkter 0 0 0

Personalkostnader –921 –680 –1 601

Driftskostnader –56 –160 –216

Lokalkostnader –175 –91 –266

Kostnader för administra-
tion och infrastruktur –747 –1 269 –2 016

Tabell 30.  Idéflöde, Forsknings- och  
innovations kontoret 2013–2014

2014 2013

Inkomna idéer under året, FIK 87 ca 50

Idéer som tagits vidare till holdingbolag 2 8

Idéer som tagits vidare till annan extern aktör 9 —  

Kartlagda kunskapstillgångar 160 —1

1.  Kartlagda kunskapstillgångar rapporterades inte för 2013, men kontoret 
 arbetade redan då med att kartlägga kunskapstillgångar i akademiska miljöer.
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Två nyutvecklade kurser inom entreprenörskap har 
genomförts för första gången inom ramen för pro-
grammet. Fyra kurser har vidareutvecklats och 
genomförts för andra gången inom programmet. 
Praktikfall i flera kurser inom programmet har 
genomförts tillsammans med GU Holding. 

Medlen har också bidragit till kvalitetsförstärkning 
av utbildningen vid Sahlgrenska akademin exempel-
vis genom skapande och genomförande av den nya 
kursen Tillämpat affärsskapande och entreprenör-
skap inom biomedicin, samt utvecklandet och 
genomförandet av en simulations- och rollspelsmiljö. 

GU Holding AB
Bolaget kommersialiserar forskningsresultat och 
spetskompetens vid Göteborgs universitet sedan 
1995. GU Holding driver inkubatorverksamhet där 
affärsutveckling av över 40 bolag och projekt skett 
under året. Utöver det är GU Holding delägare i 
ytterligare ett femtontal bolag och projekt. 

På uppdrag av VINNOVA driver GU Holding ett 
verifieringsprogram, Verifiering för tillväxt, tillsam-
mans med forsknings- och innovationskontoret vid 
Göteborgs universitet. För ändamålet fick GU Hol-
ding beviljat 3,3 miljoner kronor under 2014. Med 
hjälp av medlen har 47 projekt fått stöd och finansie-
ring för tidig kommersiell verifiering av affärsnytta 
och potential. Av dessa är 27 i aktiv verifieringsfas 
vid slutet av året, ytterligare sju projekt är fortfa-
rande aktiva VFT-projekt från 2013.

För tredje året i rad har Västra Götalandsregionen 
finansierat GU Holdings utvecklingsarbete av projek-
ten vid Handelshögskolans entreprenörsutbildning 
Knowledge-based Entrepreneurship. Under året har 
tre projekt utvecklats som tio studenter varit involve-
rade i, respektive fyra nya projekt som startats av 
tolv studenter.

Under året har GU Holding gjort en satsning inom 
socialt företagande och arbetat med att utveckla soc iala 
innovationer. Dessutom har arbete genomförts för att 
främja internationalisering inom inkubatorbolagen 
med stöd av ALMI, liksom utveckling av miljörelate-
rade affärsidéer tillsammans med inkubatorerna 
Encubator AB och Stiftelsen Chalmers Innovation.

GU Holding har idag ägarinnehav i 40 bolag och i 
tio affärsprojekt, totalt 50 engagemang.

Omsättningen i moderbolaget uppgick under året 
till 21,3 miljoner kronor (25,2 miljoner kronor före-
gående år). Omsättningen i koncernen uppgår till 
40,1 miljoner kronor (49,1 miljoner  kronor föregå-
ende år). Moderbolaget redovisar ett negativt resultat 
efter skatt om 0,5 miljoner kronor (–2,8 miljoner 
kronor föregående år). Koncernen redovisar ett nega-
tivt resultat efter skatt, hänförligt till moderföreta-
gets aktieägare, om 0,9 miljoner kronor (–5,5 miljo-
ner kronor föregående år).

Andra nyckeltal 
Antal

Inflöde under året av affärsidéer 62

Under året sökta patent 18

Under året beviljade patent 16

Under året ingångna licensavtal 2

Idébank
GU Holding erhöll under 2014 ett kapitaltillskott om 
totalt 1 miljon kronor, för att finansiera uppbyggna-
den av så kallade idébanker och införandet av en 
struktur och process för att hantera kommersiella 
projekt baserade på forskningsresultat. 

Årets idébanksmedel har använts till fortsatt utveck-
ling av de 19 investeringar som gjorts i de 17 bolag med 
idébanksmedel under år 2012–2013 samt till utveckling 
av idébanksstruktur och investeringsprocesser.

Tabell 31.  GU Holding AB 2011–2014

2014 2013 2012 2011

Nya investeringar 5 8 7 6

Följdinvesteringar 15 14 13 9

Avyttringar 7 7 4 5

Innehav, aktiebolag 40 39 33 29

Innehav, affärsprojekt 10 10 14 9

Koncernens ekonomiska 
 resultat, mnkr1 –0,9 –5,5 –4,2 1,5

Koncernens 
 balansomslutning, mnkr 32,7 31,9 40,7 33,2

Koncernens eget kapital, mnkr 7,7 6,8 9,8 10,1

1.  För hela koncernen redovisas ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Angivet 
belopp är det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare.
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Arbetsmiljö som inspirerar

ARBETSMILJÖ  
SOM INSPIRERAR
Göteborgs universitet ska år 2020 ha ökat sin attraktivitet som  
arbetsplats genom en ändamålsenlig organisation, ett aktivt ledarskap  
och stärkt delaktighet för medarbetare och studenter på alla nivåer.

Attraktionskraften hos Göteborgs universitet som 
arbetsplats är avgörande för verksamhetens kvalitet. 
En stimulerande arbets- och studiemiljö bidrar till att 
universitetet kan rekrytera och behålla kvalificerade 
medarbetare 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.

Attraktiv arbetsplats
Göteborgs universitet arbetar aktivt med rekryte-
ringsstrategier för att säkerställa kvalificerad kompe-
tens. Det råder stor konkurrens mellan lärosätena i 
landet om att rekrytera lärare och forskare genom 
attraktiva arbetsvillkor, goda möjligheter till merite-
ring och kompetensutveckling samt en inspirerande 

arbetsmiljö. Universitetet eftersträvar också ökad 
extern och internationell rekrytering. För att upp-
märksamma goda pedagogiska insatser infördes 2014 
en ordning för prövning till excellent lärare och en 
pedagogisk akademi ska inrättas (se Pedagogisk 
utveckling).

Meriteringsanställningar
I Göteborgs universitets anställningsordning finns 
två olika meriteringsanställningar: forskarassistent 
och biträdande universitetslektor. Anställning som 
biträdande universitetslektor ger möjlighet till befor-
dran till universitetslektor. Utöver de formella merite-
ringsanställningarna räknas även postdoktor till de 
anställningar som främjar en fortsatt vetenskaplig 
karriär. Postdok är därför inkluderat i begreppet 
meriteringsanställningar (se diagram 3). Antalet 
meriteringsanställningar har ökat med drygt 50 per-
soner från föregående år. Ökningen består framför 
allt av postdokanställningar men även antalet biträ-
dande lektorer har till viss del ökat. 

Flera fakulteter har under året arbetat aktivt för att 
öka antalet meriteringsanställningar. Exempelvis har 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten påbörjat en stra-
tegisk satsning som innebär att fakulteten avsätter 
medel för att finansiera 25 procent av institutioner-
nas kostnader för meriteringsanställningar. Under 
2014 har fem anställningar som biträdande universi-
tetslektor utannonserats. Sahlgrenska akademin har 
under året anställt tio forskarassistenter och sju 
biträdande universitetslektorer. Akademin har även 
gjort en strategisk satsning för att öka andelen 

Kvinnor Män
2012

Kvinnor Män
2013

Kvinnor Män
2014

Diagram 3.  Antal meriteringsanställningar 
per kön 2012–2014
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anställda som återvänder till fakulteten efter merite-
ringstjänst vid annat lärosäte. 

Rekryteringsmål för professorer
Regeringen angav 2012 ett rekryteringsmål för uni-
versitetets rekrytering av professorer. Under perioden 
2012–2015 ska minst 40 procent av de professorer 
som anställs vara kvinnor. Sammanlagt 13 miljoner 
kronor har avsatts för att nå detta mål. Framför allt 
innebär satsningen att kvinnliga lektorer och fors-
kare, vilka bedöms ligga nära befordran till profes-
sor, erhåller mer tid för forskning och meritering. I 
december 2014 har totalt 30 personer fullföljt sin 
medverkan i projektet och 26 väntas avsluta under 
2015. Motsvarande 70 månaders forskningstid har 
hittills möjliggjorts inom projektet. 

I projektet ryms även åtgärder för att uppnå en jäm-
ställd fördelning bland de professorer som rekryteras 
till lärosätet genom utlysning i konkurrens. Inför utlys-
ningar av anställning som professor ska sökkommit-
téer alltid tillsättas för att undersöka om det finns 

Tabell 32.  Antal nyrekryterade lärare fördelat på kön under perioden 2012–2014

2014 2013 2012

Antal
Andel kvinnor/

män i % Antal
Andel kvinnor/

män i % Antal
Andel kvinnor/

män i %

Professorer1 56 39/61 48 27/73 38 45/55

Universitetslektorer 116 50/50 106 48/52 80 49/51

Universitetsadjunkter 22 55/45 17 88/12 15 73/27

1. Exklusive adjungerade professorer

meriterade kvinnor som kan tänkas söka. Dessa ska i 
sådana fall uppmuntras att söka. Av tabell 32 framgår 
att andelen kvinnor av nyrekryterade professorer under 
2014 uppgick till 39 procent (exklusive adjungerade 
professorer). Andelen är en väsentlig ökning i jämfö-
relse med 2013, en ökning som till hög grad beror på 
universitetets särskilda satsning. Fortfarande föreligger 
dock en ojämn könsfördelning inom hela professors-
kategorin och 2013 års fördelning kvarstår. Andelen 
män utgör 73 procent av det totala antalet professorer.

Kvalitetsutveckling i administration  
och HR-processer
Universitetets arbetsgivarroll och HR-processer har 
diskuterats och genomlysts under året. Flera utveck-
lingsområden har identifierats och en HR-strategi är 
under beredning. I november fattade rektor beslut om 
den process som ska gälla i samband med verksam-
hetsförändring, omställning och arbetsbrist. En första 
utbildningsomgång kring processen och verktyget 
har genomförts för personalhandläggare och chefer. 

Den vanligaste arbetsmiljön för dagens forskare är skrivbordet och datorskärmen. Här professor Chandrasekhar Kanduri  
vid Sahlgrenska akademin som forskar om barncancertumörer.
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Under våren 2014 genomfördes lönerevision för 
föregående avtalsperiod. Inför revisionen kom arbets-
givaren och SACO-S överens om att påbörja lönesät-
tande samtal som revisionsmodell för anslutna med-
arbetare vid två institutioner: Förvaltningshögskolan 
och institutionen för svenska språket. I den efterföl-
jande lönerevisionen har modellen utökats till att 
även omfatta alla delar av Sahlgrenska akademin. 
Sammantaget sätts nästan en tredjedel av alla SACO-
anslutna medarbetares löner genom lönesättande 
samtal. Erfarenheterna hittills visar att modellen är 
tillämplig och fungerar ändamålsenligt. I samband 
med lönerevisionen påbörjades även den universitets-
övergripande lönekartläggning som universitetet som 
arbetsgivare, enligt diskrimineringslagen, är skyldig 
att genomföra vart tredje år. Kartläggningen har flera 
delar varav den första, att identifiera de enskilda 
individer som eventuellt är lönediskriminerade och 
den andra, hur lönestrukturen ser ut i förhållande till 
kön, är slutförda. Uppföljningar på grupp- och indi-
vidnivå pågår.

Flera parallella processer har pågått under 2014 
för att kvalitetssäkra och effektivisera universitetets 
administration. Bland annat har resultatet av en 
utredning rörande omfattningen av lärare och fors-
kares administrativa arbetsuppgifter presenterats. 
Utredningen baseras på intervjuer och forsknings-
grupper samt en enkät till samtliga lärare och fors-
kare. Resultatet visar att lärare och forskare i varie-

rande grad och på olika sätt är involverade i många 
av de administrativa arbetsmoment som omger 
utbildning, forskning och samverkan samt i adminis-
trationen av den egna anställningen. Huvuddelen av 
den administration som utförs av lärare och forskare 
är kopplad till undervisningsuppdraget. 

Universitetsdirektörerna vid universiteten i Lund, 
Uppsala och Göteborg initierade under 2014 ett 
benchmarkingprojekt inom tre områden med syfte 
att hitta förbättringsmöjligheter för administratio-
nen. De tre områdena är forsknings- och innovations-
service, studentservice och projekthantering. Kon-
kreta handlingsplaner har under hösten tagits fram 
för respektive lärosäte och samtliga deltagare rappor-
terar om positiva effekter.

Ett nytt IT-stöd för bemanningsplanering har suc-
cessivt införts vid 16 av universitetets 38 institutio-
ner. Genom att integrera data rörande personal, 
utbildning och ekonomi minskar systemet arbetsin-
satsen på institutionerna. Systemet möjliggör även 
aktiv verksamhetsplanering såsom framtagning av 
scenarier, översikter och beräkningar. Lärarnas 
tjänstgöringsplaner har byggts in i systemet för för-
enklad administration och förbättrade översikter. Ett 
transparent planeringssystem med tydliggjord arbets-
belastning för individer och grupper förutsätts också 
bidra till bättre arbetsmiljö och delaktighet.

Kvalitetsarbetet vid den gemensamma förvalt-
ningen har under året intensifierats och systematise-

Tabell 33.  Antal årsarbetare per personalkategori och kön 2010–2014 (heltidsekvivalenter)

2014 2013 2012 2011 2010

Personalkategori Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total

Professorer 139 373 512 139 369 508 138 359 496 125 375 500 122 366 488

Lektorer 447 405 852 413 381 794 407 361 768 364 341 705 340 326 666

Lektorer, biträdande 19 23 42 15 16 31 3 13 16 6 8 14 8 3 10

Adjunkter 192 113 305 196 115 311 184 129 312 202 140 342 197 138 335

Forskarassistent 21 30 51 22 26 47 29 32 61 36 41 78 38 35 73

Postdok 91 70 160 77 48 125 81 59 140 91 64 155 94 80 174

Doktorandanställning 414 281 695 431 298 729 456 300 757 414 282 696 371 252 623

Annan undervisande 
och forskande personal 339 274 613 342 284 625 314 270 584 305 245 551 330 266 596

Adm Personal 903 271 1 173 898 268 1 166 848 233 1 081 843 232 1 075 797 223 1 020

Teknisk Personal 344 282 627 354 293 647 362 310 672 397 341 738 380 335 715

Bibliotekspersonal 112 46 158 108 46 154 105 39 144 113 39 152 115 38 153

Summa 3 018 2 166 5 188 2 995 2 142 5 137 2 928 2 104 5 031 2 897 2 108 5 004 2 792 2 061 4 853
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rats genom handlings- och verksamhetsplaner med 
utgångpunkt i Vision 2020. I likhet med fakulteter-
nas metod för kvalitet i utbildning och forskning har 
’audits’ använts för att granska förvaltningen. Upp-
följningarna visar att enhetsaudit bland annat bidra-
git till en bättre struktur kring interna möten och 
möten med verksamheten, att styrdokument uppdate-
rats och att webbsidor reviderats. Auditarbetet har 
ett tydligt fokus på resultathantering av förvaltning-
ens enkät, som riktar sig till samtliga anställda i 
kärnverksamheten och genomfördes för andra gången 
under året. Utfallet av enkätsvaren 2014 visar på en 
positiv utveckling i förhållande till föregående år. 

Universitetets anställda
Göteborgs universitet hade 5 906 (5 188 heltidsekvi-
valenter) personer anställda i december 2014, varav 
58 procent var kvinnor och 42 procent var män. 
Andelen tillsvidareanställda var 61 procent. Medel-
åldern för de anställda var förhållandevis hög och 
en stor andel kommer att gå i pension under den 
 närmaste tioårsperioden. Av samtliga tillsvidarean-
ställda beräknas 35 procent gå i pension till och med 
2024. Av universitetets tillsvidareanställda professo-
rer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och 
övrig undervisande och forskande personal – det vill 
säga kärnkompetensen – beräknas 42 procent avgå 
med ålderspension under perioden. Möjligheten att 
kvarstå i anställningen till 67 år innebär en viss osä-

kerhet i prognosen. För att behålla medarbetare till 
ordinarie pensionsålder och därmed öka möjlighe-
terna till generationsväxling har universitetet en gene-
rös delpensionspolicy. Centrala medel finansierar 20 
procent av delpensionsledigheten och flera fakultets-
områden finansierar en högre omfattning av ledighet.   

Kategorin ledningskompetens (se tabell 34) omfattar 
dels ledningsuppdrag som dekan eller prefekt, dels per-
soner anställda på olika chefsbefattningar. Kärnkom-
petens definieras som lärare (till exempel professorer, 
 universitetslektorer och universitetsadjunkter), forskare 
och doktorander samt bibliotekspersonal. Stödkompe-
tens definieras som tekniska och administrativa tjänster. 

Under 2014 har fördelningen mellan män och kvin-
nor i ledningsuppdrag delvis förändrats. Fördelningen 
inom dekangruppen är oförändrat jämn. I gruppen 
föreståndare, där majoriteten tidigare varit män, note-
ras nu en jämn fördelning mellan män och kvinnor. 
Inom prefektgruppen är majoriteten fortfarande män. 
Inom gruppen studierektorer, som tidigare varit 
kvinnodominerad, är könsfördelningen i stort sett 
jämn (se tabell 35). 

Internationell rekrytering och mobilitet 
De senaste decenniernas globalisering har inneburit 
förändrade villkor för högre utbildning och forsk-
ning. Globaliseringsprocessen påverkar universitet 
och högskolor, samtidigt som den ökade rörligheten 
inom forskning och utbildning också bidrar till mer 

Tabell 34.  Anställda fördelade efter kompetensgrupp åren 2012–2014

2014 2013 2012

Kompetensgrupp Total
Andel  kvinnor/

män i % Total
Andel  kvinnor/

män i % Total
Andel  kvinnor/

män i %

Ledningskompetens 229 54/46 214 51/49 235 47/53

Kärnkompetens 3 772 53/47 3 770 52/48 3 761 53/47

Stödkompetens 1 777 69/31 1 778 70/30 1 699 69/31

Totalt1 5 778 58/42 5 762 58/42 5 695 58/42

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

Tabell 35.  Antal dekaner, prefekter, föreståndare och studierektorer 2010–2014

2014 2013 2012 2011 2010

Personalkategori Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total

Dekan 4 5 9 4 5 9 4 5 9 2 6 8 3 6 9

Föreståndare 7 6 13 6 9 15 7 11 18 9 14 23 8 15 23

Prefekt 16 21 37 15 24 39 16 27 43 15 31 46 13 31 44

Studierektor 40 38 78 60 47 107 50 38 88 51 33 84 48 36 84

Totalt 67 69 136 85 84 169 76 80 156 77 84 161 71 88 159
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globaliserade perspektiv och förhållningssätt. Den 
ökade internationella rörligheten inom utbildnings-
området liksom internationella forskningssamarbeten 
skapar nya förutsättningar för kunskapsbildande. 
Ökade krav på rörlighet och samarbeten innebär att 
universitetets rekryteringsbehov i allt högre grad har 
en internationell prägel. Det innebär också att uni-
versitetets anställda ska ges möjlighet att vara rörliga 
i sitt yrkesutövande och kunna utföra sitt arbete 
 oavsett var i världen de befinner sig. 

Universitetsgemensamt kan det konstateras att 
antalet internationellt rekryterad personal ökat (se 
Aktiv rekrytering skapar kvalitet). För 2014 återfinns 
den största andelen internationellt rekryterad perso-
nal inom meriteringsanställningarna. Även avseende 
personalrörlighet mellan lärosäten i Sverige utgör 
meriteringsanställningarna en betydande andel 
medan den största andelen återfinns inom kategorin 
lektorer.  Bland de nyrekryterade som har en dok-
torsexamen från ett annat lärosäte än Göteborgs uni-
versitet är andelen män högre än andelen kvinnor. 
Det motsatta förhållandet råder för den grupp som 
disputerat vid universitetet.  

Insatser för att öka andelen internationellt rekryte-
rad personal pågår vid samtliga fakulteter. Genom 
att använda etablerade nätverk, internationella kon-
ferenser och webbplatser för internationella akade-
miska sammanslutningar har information om univer-
sitetets utlysningar synliggjorts. Direkt rekrytering  
av internationell personal har möjliggjorts genom 
kallelseförfarandet till professor samt genom attrak-
tiva villkor för gästlärare och gästforskare (se Gäst-
forskarprogram). Bland annat har Handelshögskolan 
utformat ett gästprofessorsprogram för perioden 
2014–2018. Den övergripande målsättningen är att 
stärka internationaliseringen genom att öka andelen 
internationella professorer, stärka viktiga strategiska 
forskningsfält samt skapa möjligheter till fördjupat 
samarbete med högt rankade universitet och handels-
högskolor på global nivå. 

För att utveckla det universitetsgemensamma stö-
det till internationaliseringsarbetet har en inventering 
genomförts som kartlägger det administrativa stöd 
som universitetsgemensamt ges för rekrytering, 
antagning och mottagning av internationella studen-
ter och personal. Resultatet ligger till grund för pla-
nerade åtgärder och förändringar i befintliga proces-
ser. För att öka anställdas kunskap om de resurser 

som tillhandahålls inom området ges kompetensut-
vecklingsserien Ökad internationalisering. Ett flertal 
seminarier har genomförts under året med ämnen 
som internationell rekrytering, migration, relocation, 
försäkringar och pensioner. Universitetet har under 
2014 bistått cirka 600 internationellt rekryterade 
medarbetare, både gästforskare och andra inflyt-
tande, med bostad samt information och stöd för 
både dem och, i förekommande fall, deras familjer.

Samtidigt som internationell rekrytering stärker 
universitetets konkurrenskraft och kvalitet medför 
den också utmaningar. Internationellt konkurrens-
kraftiga anställningsvillkor är inte alltid möjliga uti-
från svenskt löneläge och tillgängliga forskningsre-
surser. Samhällsvetenskapliga fakulteten påtalar att 
det kan vara svårt att hitta internationella sökande 
med tillräckliga kvalifikationer till läraranställ-
ningar. Främst är det avsaknaden av tillräckliga 
pedagogiska kvalifikationer samt språkliga färdighe-
ter som utgör ett hinder. En ytterligare utmaning är 
att bibehålla den sökandes intresse under rekryte-
ringsprocessen. En allt för lång rekryteringsprocess 
kan innebära att kvalificerade sökanden hinner få 
andra erbjudanden och väljer andra arbetsgivare. Att 
ge förutsättningar för en snabbare och mer effektiv 
rekryteringsprocess är ett pågående arbete. 

Anställdas utlandsvistelser och mobilitet
Inom ramen för mobilitetsprogrammen Nordplus, 
Erasmus och Linnaeus-Palme ges möjlighet till interna-
tionell erfarenhet för anställda och studenter (se Inter-
nationell profil). En stor del av universitetets anställda 
deltar i internationella konferenser, nätverksträffar, 
forskarträffar och undervisningsperioder vid utländska 
lärosäten. Genom att anställdas erfarenheter sprids 
bland kollegor och studenter bidrar detta till interna-
tionalisering vid det egna lärosätet. Universitetet erbju-
der även möjligheten att söka finansiering för personal-
mobilitet av olika slag. Utöver de insatser som riktar 
sig mot undervisande och forskande personal finns 
resurser avsatta för mobilitet för administrativ och tek-
nisk personal. 

Antalet ut- och inresande lärare framgår av tabell 
36. Tabellen baseras på statistik insamlad från insti-
tutionerna. Sammanställningen rör former av mobili-
tet som i dagsläget inte kan hämtas ur universitets-
gemensamma system. Siffrorna för 2014 ligger i nivå 
med föregående år. 
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Aktivt ledar- och medarbetarskap 
En väl fungerande arbetsmiljö är beroende av aktivt 
ledarskap samt kvalificerade och engagerade medarbe-
tare som får möjligheter att utvecklas. Universitetet 
bedriver ett systematiskt arbete kring möjligheter till 
kompetensutveckling för såväl chefer som medarbetare. 

Kompetensutveckling för anställda
Inom det ordinarie utbudet för kompetensutveckling 
har tre separata och obligatoriska introduktions-
utbildningar anordnats under såväl höst som vår: för 
all nyanställd personal, för nya doktorander och för 
engelskspråkig personal. Sammanlagt har drygt 500 
personer deltagit i introduktionsutbildningarna under 
2014. Som en följd av de senaste årens organisations-
förändringar har det under året gjorts en särskild 
satsning på återkommande frukostseminarier kring 
arbetsmiljörelaterade frågor. 

Deltagarantalet i universitetsgemensamt anordnade 
kompetensutvecklingsaktiviteter har totalt sett varit 
drygt 8 300 varav ungefär 1 150 avser deltagande i 
aktiviteter för att höja den högskolepedagogiska 
kompetensen och cirka 600 avser deltagande i språk-
utbildning i svenska för utländska forskare och dok-
torander. En redogörelse för universitetets kompe-
tensutveckling i högskolepedagogik för undervisande 
personal finns i tabell 16. 

Ledarutbildning
Ett sammanhållet chefsutvecklingsprogram, som 
sedan 2008 är obligatoriskt för chefer vid universite-
tet, genomfördes för sjunde gången under 2014. 
Chefsutvecklingsprogrammet ges för prefekter och 
proprefekter samt för enhetschefer vid gemensamma 

förvaltningen. Vidare genomfördes också ett special-
utformat ledarprogram för innehavare av den nya 
rollen som utbildningsansvarig på institutionsnivå. 
Det övergripande och sammanhållande temat var 
utvecklingen av ett pedagogiskt idéprogram. Ett syfte 
med universitetets chefs- och ledarprogram är att 
skapa såväl samsyn om hur chefskap och ledarskap 
kan och bör utövas inom universitetet, som nätverk 
över fakultets- och institutionsgränser. Som ett kom-
plement till kompetenshöjande program och kurser 
ges fortlöpande stöd till enskilda chefer och ledare 
samt till ledningsgrupper. 

Kvalitetsdrivet arbetsmiljöarbete
Göteborgs universitet bedriver ett kontinuerligt och 
systematiskt arbete med att utveckla och förbättra 
arbetsmiljön för anställda och studenter. Arbetsmil-
jön undersöks regelbundet, riskbedömningar genom-
förs och åtgärder utformas och följs upp för att före-
bygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt utveckla 
och behålla en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs på arbetsplatsträffar, 
personalmöten, vid arbetsmiljöronder, i lednings-
grupper och lokala arbetsmiljökommittéer samt i 
institutionsråd. Fysiska arbetsmiljöronder har 
genomförts vid institutioner och enheter under året. 
Vid behov har ronderna kompletterats med ergono-
misk genomgång eller psykosocial enkät. Riskbedöm-
ningar har genomförts i samband med verksamhets-
förändringar. Riskanalyser och handlingsplaner för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i led-
ningsgrupper, arbetsmiljögrupper, lokala arbetsmil-
jökommittéer och i den centrala arbetsmiljökommit-
tén. Arbetet med att utveckla det systematiska 

Tabell 36 Rörlighet bland lärare/forskare och doktorander 
2011–2014

Doktorander 2014 2013 2012 2011

Utresande 96 105 66 230

Inresande 63 80 75 113

Lärare/Forskare 2014 2013 2012 2011

Utresande Totalt 1 3481 1290 328 86

Inresande Totalt 7812 635 418 75

1. Varav 131 är utbyten längre än 1 månad.
2. Varav 131 är utbyten längre än 1 månad.

Diagram 4.  Antal nyrekryterade 2014 fördelade på 
tjänstekategori och lärosäte för avlagd doktorsexamen

0

50

30

20

10

40

60

70

Utländskt lärosäte

Svenskt lärosäteGöteborgs universitet

Professor Lektor Forskare Meriteringsanställning

Kvinnor Män Män Män MänKvinnor Kvinnor Kvinnor

7
2

6
2
5

29

16

4

26

13

9

7
4

4

9

3

7

23

5

28

22

14

27



68 GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014

Arbetsmiljö som inspirerar

arbetsmiljöarbetet och vidta åtgärder utifrån resulta-
tet av 2013 års GAP-analys har fortsatt. En lagöver-
sikt med rutiner för lagefterlevnad har tagits fram 
som stöd till cheferna och deras verksamhet. Ett 
arbete har påbörjats med att ta fram nya rutiner för 
riskhantering och ständiga förbättringar vid verk-
samhetsförändringar. För att kvalitetssäkra uppfölj-
ningsarbetet har en ny form för uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet prövats. Genom det 
nya förfarandet tydliggörs chefernas arbetsmiljöan-
svar och de lokala arbetsmiljökommittéernas uppgift. 
Det samlade underlaget ska bland annat ligga till 
grund för universitetsledningens uppföljning och 
framtagande av universitetsgemensamma åtgärder 
för att förbättra arbetsmiljöarbetet.

Det universitetsgemensamma stödet för arbetsmiljö-
arbetet har under året utvecklat sitt uppsökande och 
konsultativa arbete, framförallt genom handledning 
av chefer och arbetsmiljögrupper och genom utbild-
ningsinsatser. I samarbete mellan verksamhetsområ-
dena miljö, säkerhet och arbetsmiljö samt hälsa har 
ett systemstöd för inrapportering och handläggning 
av bland annat arbetsskador, tillbud och förbätt-
ringsförslag tagits fram. En pilotstudie har genom-
förts under året och arbetet har påbörjats med att 
brett införa systemet inom universitetet. I anslutning 
till systemstödet utvecklas även rutiner för utredning 
av stressrelaterad ohälsa samt metoder för att åter-
föra erfarenheter till det systematiska arbetsmiljö-
arbetet. 

Universitetets företags- och studenthälsovård är 
viktiga aktörer i arbetsmiljöarbetet och bistår i främ-
jandearbetet samt med stöd till anställda och studen-
ter under och efter arbetsrelaterad ohälsa. 

Universitetets friskvårdspolicy är ett av de främsta 
verktygen i det hälsofrämjande arbetet. En reviderad 
friskvårdspolicy har tagits fram under 2014 och 
 träder i kraft i januari 2015. Den nya policyn är mer 
lättillgänglig för den anställde och ger tydligare 
information om de aktiviteter som är godkända 
som friskvård. Under 2014 utnyttjade drygt 2500 
anställda universitetets friskvårdsersättning, en 
ökning med cirka åtta procentenheter jämfört med 
föregående år. 

Stressrelaterad ohälsa utgör en av de stora utma-
ningarna inom det hälsofrämjande arbetet. En priori-
terad del i pågående arbete är ta fram en handlings-

plan med syfte att främja hälsa och förebygga 
stressrelaterad ohälsa. Cheferna ska erbjudas effek-
tiva verktyg för att tidigt kunna identifiera och analy-
sera arbetsförhållanden med risk för stressrelaterad 
ohälsa och vidta lämpliga åtgärder. 

Chefsbarometern 2014
Göteborgs universitet har under en följd av år kart-
lagt, analyserat och följt upp medarbetares uppfatt-
ning om arbetsmiljön i den återkommande arbetsmil-
jöbarometern. För andra gången gjordes under 2014 
en särskild undersökning av chefernas uppfattning 
om sin arbetsmiljö genom den så kallade chefsbaro-
metern. Cheferna har ett direkt ansvar för arbetsmil-
jöns beskaffenhet, men har också sin ’egen’ arbets-
miljö att förhålla sig till. En snabb förändringstakt i 
universitets- och högskolesektorn gör att chefsrollen 
är utsatt för ett starkt tryck. Det är därför angeläget 
att fånga chefernas bild av sin situation.

Det är i många avseenden en positiv bild som tonar 
fram. En klar majoritet av de svarande är nöjda med 
att arbeta på sin institution och vid Göteborgs uni-
versitet. 

Jämställdhet och likabehandling
Universitetets policy för jämställdhet och likabehand-
ling tydliggör att universitetet ska arbeta för en inspi-
rerande arbetsmiljö där alla anställda och studenter 
får möjlighet att växa och utvecklas, oavsett kön, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, könsöver-
skridande identitet eller uttryck. Policyn konkretise-
ras och preciseras i de handlingsplaner som årligen 
upprättas universitetsgemensamt och vid förvaltning, 
universitetsbibliotek, lärarutbildningsnämnd och 
samtliga institutioner. Ett arbete med att anpassa och 
utveckla jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i 
relation till universitetets organisation har pågått 
under året. Bland annat har ett universitetsgemen-
samt arbete påbörjats för att systematiskt integrera 
jämställdhets- och likabehandlingsfrågorna i verk-
samhetens processer och universitetets övergripande 
måldokument. 

En rad utbildningar, seminarier och workshopar 
har genomförts för att öka anställdas och studenters 
kompetens inom jämställdhet, likabehandling, till-
gänglighet och normkritik. Jämställdhets- och lika-
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behandlingsperspektiv är prioriterade delar i uni-
versitetets chefsutbildningsprogram, utbildning i 
arbetsmiljö för chefer samt i riktade utbildningar för 
chefer och arbetsgrupper i verksamheten. Även stu-
dentkårsaktiva har erbjudits utbildningstillfällen.

Flera fakulteter lyfter fram åtgärder för att motverka 
förekomsten av diskriminering och trakasserier. Vid 
IT-fakulteten genomförs ett medarbetarskapsprojekt 
för att stärka de anställdas kunskap om jämställdhet 
och likabehandling. Sahlgrenska akademin har sär-
skilt fokuserat på att öka kompetensen inom likabe-
handlings- och HBTQ-frågor. För att synliggöra 
HBTQ-personers livsvillkor och motverka diskrimine-
ring har universitet för andra året i rad medverkat i 
Göteborgs Pridefestival, West Pride. Under festivalen 
arrrangerades seminarier och föreläsningar tillsam-
mans med bland annat Högskolan för scen och musik 
samt Chalmers.

Inom personalområdet arbetar universitetet syste-
matiskt för att representationen utifrån kön ska vara 
jämställd i varje anställnings- och personalkategori. 
Ett brett rekryteringsunderlag ska skapas inför varje 
anställning och sökande av underrepresenterat kön, 
med annan social, kulturell och språklig bakgrund 
än majoriteten av de anställda ska särskilt uppmunt-
ras att söka. Jämställdhets- och likabehandlingsper-
spektiven ska tillämpas i rekrytering av undervi-
sande, forskande (inklusive doktorander), teknisk och 
administrativ personal. Universitetskanslerämbetet 
har under året granskat universitetets lärarrekryte-

ringar ur ett jämställdhetsperspektiv. I de slumpmäs-
sigt utvalda rekryteringar som granskades framkom 
att universitetet systematiskt tillämpar högskoleför-
ordningens regelverk avseende jämställdhet i rekryte-
ringsprocessen. En särskild åtgärd har riktats mot 
att öka andelen professorer som är kvinnor (se ovan, 
Rekryteringsmål för andelen professorer). Inom kate-
gorin administrativ personal finns en ojämn könsför-
delning, andelen kvinnor är 77 procent och andelen 
män är 23 procent (se tabell 33). Förhållandet har 
varit relativt konstant över tid och utgör en utmaning 
för verksamheten. Flertalet fakulteter beskriver svå-
righeter i att bryta den ojämställda könsfördelningen 
inom sina respektive anställningskategorier vilket är 
en problematik som även återspeglas i den könsupp-
delade arbetsmarknaden i stort. 

Särskilda återrapporteringskrav
Redovisning av sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron inom Göteborgs universitet har under 
den redovisade perioden varit svagt ökande. Antalet 
långtidssjukskrivningar (60 kalenderdagar) har stigit 
kontinuerligt sedan 2012 men ser nu ut att ha stabili-
serats. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat något medan 
mäns sjukfrånvaro är oförändrad, något som även 
överensstämmer med sjukstatistiken för riket som 
helhet. Verksamhetens samtliga institutioner och 
enheter arbetar aktivt med att kartlägga och följa 
upp sjukskrivningar och minska förekomsten genom 
rehabiliteringsinsatser och förebyggande åtgärder.

Tabell 37.  Uppgifter om sjukfrånvaro år 2012–2014

2014 2013 2012

Total sjukfrånvaro, % av tillgänglig arbetstid 2,6 2,5 2,3

Långtidssjukfrånvaro (60 kalender dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro 56,3 57,2 51,2

Varav:

Sjukfrånvaro för kvinnor, % av tillgänglig arbetstid 3,4 3,4 3,0

Sjukfrånvaro för kvinnor –29 år, % av tillgänglig arbetstid 2,1 1,8 2,0

Sjukfrånvaro för kvinnor 30–49 år, % av tillgänglig arbetstid 3,5 3,4 2,7

Sjukfrånvaro för kvinnor 50 år och äldre, % av tillgänglig arbetstid 3,6 3,7 3,6

Sjukfrånvaro för män, % av tillgänglig arbetstid 1,4 1,4 1,4

Sjukfrånvaro för män –29 år, % av tillgänglig arbetstid 0,8 1,1 0,7

Sjukfrånvaro för män 30–49 år, % av tillgänglig arbetstid 1,3 1,3 1,4

Sjukfrånvaro för män 50 år och äldre, % av tillgänglig arbetstid 1,6 1,6 1,6
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Hållbar utveckling 

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

Genom principerna globalt engagemang och uttalat 
samhällsansvar i Vision 2020 fastslås att universitetet 
ska verka för hållbar utveckling vilket konkretiseras i 
miljöpolicyn och universitetets handlingsplan för 
miljö och hållbar utveckling.

Göteborgs universitet har ambitionen att vara ett 
av de ledande universiteten i Europa för forskning 
och utbildning inom hållbar utveckling och miljö. 
Sedan 2004 är universitetet, såväl kärnverksamhet 
som stödverksamhet, miljöcertifierat enligt den inter-
nationella miljöstandarden ISO14001 och registrerat 
enligt EU:s miljöförordning Eco-Management and 
Audit Scheme (EMAS). Universitetet strävar efter att 
både minska sin negativa miljöpåverkan, från till 
exempel kemikalieanvändning, energianvändning 
och resor, samt förbättra förutsättningarna för 
utbildning och forskning inom hållbar utveckling. 
Arbetet utgår från Handlingsplan för miljö och håll-
bar utveckling 2011–2015. Uppföljning och resultat 
av samtliga mål och indikatorer för 2014 återfinns i 
slutet av detta avsnitt.

Forskning med globalt fokus
FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC), publicerade under våren de 
sista delarna ur sin femte stora syntesrapport om kli-
matet. Tre av huvudförfattarna arbetar vid Göte-
borgs universitet; Deliang Chen, professor i fysikalisk 
meteorologi vid institutionen för geovetenskaper, Ulf 
Molau, professor i växtekologi vid institutionen för 
biologi och miljövetenskaper och Thomas Sterner, 
professor i miljöekonomi vid institutionen för natio-
nalekonomi med statistik. 

Thomas Sterner var samordnande huvudförfattare 
till avsnittet om nationella, regionala och lokala styr-

medel i FN:s klimatpanels tredje delrapport. Han 
presenterade rapporten vid flera tillfällen, både inom 
universitetet och i andra sammanhang, och påpekade 
vikten av starka styrmedel, som till exempel att ta 
bort subventioner på fossila bränslen och införa 
beskattning av koldioxidutsläpp. Thomas Sterner 
arrangerade också konferensen Beyond IPCC – 
Future Paths for Climate Research på Handelshög-
skolan där flera av världens främsta klimatforskare 
deltog för att inventera behovet av nya forsknings-
områden efter IPCC:s rapport.

Skräp som marin miljörisk
Expedition Skräpfritt hav med forskare från Göte-
borgs universitet gav sig i somras ut på provtagnings-
expedition genom Västerhavet och södra Östersjön 
för att undersöka omfattningen och fördelningen av 
flytande mikroplast i våra hav. Slutdestinationen var 
Visby och Almedalsveckan. Martin Hassellöv som är 
projektledare och professor på institutionen för kemi 
och molekylärbiologi menade att västkusten, på 
grund av rådande strömmar, är extra drabbad av 
marint skräp. Provtrålningarna i Västerhavet visade 
att omfattningen av mikroplast var lika stor som i 
zonerna med skräpansamlingar i de subtropiska vir-
velområdena i världshaven. Plast i haven är en stor 
miljörisk eftersom det bryts ner mycket långsamt och 
dessutom sönderdelas till så kallad mikroplast, som 
kan ackumuleras i djurplankton och småfisk. 

Utbildning för framtiden 
Göteborgs universitet har sedan 2006 märkt kurser 
och utbildningsprogram utifrån miljö- och hållbar-
hetsaspekter. Under 2014 fastställde Utbildnings-
nämnden nya kriterier för hållbarhetsmärkningen för 
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att tydliggöra och öka integrering av hållbar utveck-
ling i kurser och program (se även Hållbarhetsper-
spektiv i utbildningen). Det ska numera tydligt 
framgå i lärandemål för kurser och program huru-
vida något av de tio hållbarhetskriterierna uppfylls. 
Kriterierna ställer krav på tvärvetenskapliga per-
spektiv och bygger på kriterier som används vid flera 
amerikanska universitet. I samband med höstens 
inrapportering till kursdatabasen hållbarhetsmärktes 
de första kurserna och programmen på Göteborgs 
universitet enligt de nya kriterierna.

Under 2014 gavs Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum (GMV), i uppdrag att stödja och samordna 
arbetet med lärande för hållbar utveckling inom 
Göteborgs universitet genom att utveckla och under-
hålla en så kallad webbaserad verktygslåda till stöd 
för lärare. Varje fakultet utsåg en representant som 
tillsammans med projektgruppen påbörjade arbetet 
med att utveckla fakultetsspecifik information om 
hållbar utveckling till verktygslådan. 

Studentengagemang ur flera perspektiv
I kursen Environmental management vid Handels-
högskolan, fick studenterna under våren arbeta med 
ett verklighetsbaserat fall där de räknade på den eko-
nomiska lönsamheten och miljönyttan med att instal-
lera solceller på Handelshögskolans tak. Projektet 
bygger på principerna för ”living lab” det vill säga 
att utbildning och forskning testas eller appliceras på 
den egna fysiska miljön. Uppgiften utvecklades i 
samverkan mellan kursansvariga, hållbarhetssamord-
naren på Handelshögskolan och fastighetsägaren 
Akademiska hus. Därefter kom Akademiska hus och 
Handelshögskolans ledning överens om en finansie-
ringslösning och bygglov har erhållits för installation 

Angela Wulff är professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap. Hon studerar 
hur plankton och alger, som är grunden i den marina näringskedjan, påverkas av 
 klimatförändringar på temperatur, salthalt, koldioxid och av minskat istäcke.



72 GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014

Hållbar utveckling 

av 200 m2 solceller. Installation och driftsättning 
väntas ske under 2015. 

Handels Students for Sustainability (HaSS), 
genomförde i samarbete med Handelshögskolans råd 
för hållbar utveckling en sommarakademi där 15 
 studenter fick möjlighet att resa till Albanien och 
genomföra en fältstudie inom områdena hållbar 
turism, avfallshantering och äganderätt. Sommaraka-
demin inleddes med tre seminarier som gav studen-
terna en teoretisk grund inom respektive område. 
Datainsamlingen genomfördes i Hïmare, Albanien 
genom ett nära samarbete med invånare och myndig-
heter. Resultaten presenterades i Hïmare samt på 
Västsvenska arenan under Almedalsveckan 2014.

HaSS fortsatte under året seminarieserien Varför 
tillväxt? som utifrån kritiska infallsvinklar belyste 
tillväxt och dagens ekonomiska system i relation till 
en hållbar samhällsutveckling. Lunchföreläsningar, 
panelsamtal och workshopar med olika aktörer från 
näringslivet och politiken genomfördes.

Under hösten införde flera av lunchrestaurangerna 
vid Göteborgs universitet köttfria dagar efter ett 
aktivt arbete från Sahlgrenska Academy Students for 
Sustainability (SASS). Studentföreningen hade den 
världsomspännande folkhälsokampanjen Meatfree 
Mondays som inspiration och utöver folkhälsoper-
spektivet framhölls köttets klimat- och miljöpåver-
kan, etisk djurhållning och global solidaritet som 
argument för en minskad köttkonsumtion. 

I samspel med andra 
Göteborgs universitet arbetar intensivt genom insti-
tutioner, fakulteter och Göteborgs miljövetenskap-
liga centrum (GMV), för att kunskap och forsk-
ningsresultat inom miljö och hållbar utveckling ska 
spridas och komma till nytta i samhället. GMV 
fungerar som en gemensam plattform som initierar, 
 driver, administrerar och stödjer mångvetenskapliga 
projekt och satsningar inom miljö och hållbar 
utveckling. En av de främsta uppgifterna är att skapa 
förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer. 
Under 2014 genomfördes fler än 1 000 samverkans-
aktiviteter med fokus på hållbar utveckling vid uni-
versitetet.

Universitetens roll för hållbar utveckling
Göteborgs universitet deltog i en konferens i Peru 
arrangerad av International Association of Universi-
ties (IAU). Konferensen hade temat Blending higher 
education and traditional knowledge for sustainable 
development. Värd var Universidad Cientifica del 
Peru, ett lärosäte med ett särskilt uppdrag att ge 
utbildning för studenter tillhörande ursprungsbefolk-
ningen.

Konferensen ledde till en deklaration där IAU som 
organisation tydliggjorde den högre utbildningens 
roll och betydelse för hållbar utveckling. Utan till-
gång till högre utbildning kommer enskilda länder 
inte att kunna genomföra sina utvecklingsmål. 
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Diagram 5.  Antal vetenskapliga artiklar inom 
hållbar utveckling 2010–2014
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Under 2014 publicerades 231 vetenskapliga artiklar inom hållbar 
utveckling, en ökning med tre procent sedan 2013.

Universitetets målsättning är att minska utsläppen av koldioxid 
med 20 procent till år 2015 jämfört med år 2008. I jämförelse 
med basåret 2008 har koldioxidutsläppen minskat med 18 pro-
cent. Koldioxidutsläpp inklusive fossil energi (naturgas och olja) 
och båtar började mätas först 2011 och visas därför separat.
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Diagram 6. Totala koldioxidutsläpp 2008–2014 (ton) 
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 Göteborgs universitets rektor bidrog med en presen-
tation av universitetets aktiviteter inom hållbar 
utveckling. Rektor konstaterade också att många av 
de deltagande universiteten aktivt följer Göteborgs 
universitets hållbarhetsarbete och att de efterfrågar 
mer kontakt och möjligheter till erfarenhetsutbyte.  

FN:s dekad för utbildning för hållbar utveckling 
som pågick mellan 2005–2014 avslutades med en 
konferens i Nagoya, Japan i november. Göteborgs 
universitet representerades av Katarina Gårdfeldt, 
föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum, GMV. De länder som deltog i konferensen 
beslutade att anta en deklaration där de förbinder sig 
att bidra till det fortsatta arbetet med utbildning för 
hållbar utveckling. Detta formulerades i ett fem-
punktsprogram, där ett fokusområde är att hela läro-
säten, såväl i sin utbildning som i sin övriga verksam-
het, ska genomsyras av hållbarhet. Universitetet avser 
att aktivt verka för att såväl den så kallade Nagoya-
deklarationen som IAU:s deklaration för hållbar 
utveckling realiseras. 

Nätverk för samverkan
Göteborgs universitet är medlem i det internationella 
nätverket International Sustainable Campus Net-
work (ISCN), som ska sprida kunskap globalt och 
vara en förebild inom hållbar utveckling. Flera 
världsledande universitet som till exempel Harvard, 
Stanford och Cambridge deltar också aktivt i nätver-

ket. Inom Nordic Sustainable Campus Network 
(NSCN), driver Göteborgs universitet ett projekt som 
ska skapa nordiska riktlinjer för ett stärkt hållbar-
hetsarbete vid högre lärosäten. 

Göteborgs universitet deltar i föreningen CSR 
Västsverige, Public and Private Corporate Social 
Responsibility, som är ett nätverk för samverkan 
kring samhällsansvar i både privat och offentlig sek-
tor. Universitetet deltar bland annat aktivt i nätver-
kets samverkansgrupp för hållbara upphandlingar 
och inköp. Chalmers ingår i denna samverkansgrupp 
och är, precis som universitetet, miljöcertifierat. 
Göteborgs universitet och Chalmers genomförde 
under året gemensamma upphandlingar och miljö-
revisioner.

Under året avslutades ett webbaserat samverkans-
projekt om hållbar utveckling och miljöledning vid 
högre lärosäten som Göteborgs universitet har lett i 
samverkan med Columbus Association i Paris. Fyra 
europeiska och tio latinamerikanska universitet träf-
fades på distans en gång i månaden, utbytte erfaren-
heter samt genomförde ett tiotal seminarier om miljö-
ledning och hållbara campus.

Vi påverkar klimatet
Universitetet har som mål att minska utsläppen av 
koldioxid med 20 procent till 2015 utifrån 2008 års 
nivåer. Sedan 2008 har koldioxidutsläppen från energi-
användning och tjänsteresor minskat med 18 procent.

Flyg under 50 mil, 412

El, 490

Flyg över 50 mil, 3 733
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Diagram 8. Koldioxidutsläpp per utsläppskälla (ton)
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Under 2014 uppgick de totala koldioxidutsläppen till 6 666 ton. 
Flygresor var den enskilt största utsläppsposten och stod för 
62 procent av utsläppen.
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Diagram 7. Genomsnittlig energianvändning 
2008–2014 (kWh/m2)
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Under 2014 minskade energianvändningen med en procent 
jämfört med föregående år. Sedan 2008 har den totala 
energianvändningen minskat med 16 procent.
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Universitetet fortsatte under 2014 att klimatkom-
pensera för samtliga flygresor genom två FN-god-
kända klimatprojekt som uppfyller kvalitetsmärk-
ningen Gold Standard. I november utlystes för första 
gången medel från Klimatfonden vid Göteborgs uni-
versitet, där en del av kostnaden för klimatkompen-
sation kommer att användas till interna projekt för 
att minska universitetets klimatpåverkan. Fem pro-
jekt kommer att genomföras 2015. Urval och bedöm-
ning av projekten gjordes av universitetets klimatråd.

Seminarieserie om klimatproblematik
Som en del av universitetets klimatstrategi genomför-
des under året en serie klimatseminarier som besök-
tes av 400 deltagare. Forskare från olika discipliner 
inom universitet, och från andra lärosäten, gav sin 
syn på klimatproblematiken: klimatet och haven, glo-
bala klimatöverenskommelser, fossilfritt universitet, 
klimatet och hälsan samt hur media påverkar vår syn 
på klimatfrågan var teman som berördes.

Prisbelönt klimatarbete
I juni belönades universitetets klimatstrategi med 
en hedrande utmärkelse. International Sustainable 
Campus Network (ISCN), delar varje år ut Excellence 
in Campus Award och vid en högtidlig ceremoni vid 
Harvard University mottog Göteborgs  universitet pri-
set. Utmärkelsen motiverades med det helhetsgrepp 
som klimatstrategin har inneburit och de resultat 
som den har gett upphov till. 

Att mötas utan att resa
Som ett komplement till resandet fortsatte satsningen 
på ökad kunskap om, och användning av, distansmö-
testeknik. Under året registrerades 167 nya använ-
dare av Jabber Video där varje anställd kan med-
verka i videokonferenser från dator, surfplatta eller 
videokonferensanläggning. Totalt deltog universite-
tets anställda i 8 000 resfria mötestimmar under 

2014. Resfria möten bidrar till minskad miljö- och 
klimatpåverkan, ekonomiska besparingar samt mer 
tid för arbete, familj och fritid.

Tio år i framkant
Under hösten firade Göteborgs universitet tio år som 
miljöcertifierat universitet. Bland annat bjöds studen-
ter och anställda in till filmvisningar av 2000-talets 
tio bästa miljöfilmer och i mitten av oktober samla-
des över 250 personer i universitetsaulan för att fira.

Göteborgs universitet hade i slutet av oktober 
besök av externa miljörevisorer från SP Sveriges Tek-
niska Forskningsinstitut i Borås som granskade uni-
versitetets miljöledningssystem. Revisionen var en 
omcertifieringsrevision där miljörevisorerna gran-
skade huruvida universitetets miljöledningssystem har 
lett till minskad miljöbelastning under den senaste 
treårsperioden. I rapporten konstaterade miljöreviso-
rerna att miljö- och hållbarhetsarbetet tas på allvar i 
verksamheten och att det finns ett stort engagemang 
hos ledning och medarbetare. Revisorernas slutsats 
var att Göteborgs universitets miljöledningssystem är 
effektivt och leder till ständiga förbättringar. 

För att främja ett systematiskt förbättringsarbete 
inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet har Göteborgs 
universitets risk-, incident- och avvikelsehanterings-
system, GURIA, tagits fram. Under 2014 genomför-
des pilottester vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 
och Sahlgrenska akademin. Systemet används till 
exempel för att rapportera och hantera incidenter, 
tillbud och avvikelser samt för att lämna förbätt-
ringsförslag. Under 2015 kommer stödsystemet, 
GURIA, att implementeras på hela universitetet.

Chefer på olika nivåer inom universitetet har ett 
stort ansvar i miljöledningsarbetet och under 2014 
var utbildning av dessa fortsatt i fokus. Under 2014 
2014 utbildades 51 personer i ledande befattning 
(33 kvinnor och 18 män) och sedan 2011 har 131 
chefer utbildats.
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Mål 2011–2015 Resultat och indikator

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

   231 vetenskapliga artiklar som behandlar frågeställningar inom hållbar 
 utveckling, publicerades under 2014, en ökning med tre procent jämfört med 2013.

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

  Sex procent av kurserna (143 av 2 493 kurser) och elva procent av programmen 
(28 av 252 program) behandlar hållbar utveckling1.

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

   Universitetet gav under året 1 070 aktiviteter med fokus på hållbar utveckling, 
en ökning med 30 procent sedan 2013.

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

   Antal aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för studenter 
var 152, en ökning med 46 procent sedan 2013. 

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

   22 procent av de anställda med ledningskompetens (51 av 229 anställda) har 
genomgått miljöledningsutbildning under 2014. Av deltagarna var 33 kvinnor och 
18 män.

Sedan 2011 har 131 personer i ledande befattning genomgått miljöledningsutbildning.

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

   23 procent (1 203 personer) av universitetets anställda har deltagit i någon form 
av kompetensutveckling inom hållbar utveckling under 2014, en ökning med två 
procentenheter sedan 2013.

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 under 
2014 var 6 666 ton, en minskning med en procent sedan 20132. 

Sedan 2008 har de totala koldioxidutsläppen minskat med 18 procent2.

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

   Den totala förbrukningen av el och värme var 212 kWh/m2, en minskning med 
en procent sedan 2013. 

Sedan 2008 har energianvändningen minskat med 16 procent.

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

   Det ställs miljökrav i 81 procent av upphandlingarna mätt i ekonomiskt värde 
(607 av 746 miljoner kronor), en ökning med sju procentenheter sedan 2013.

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

  Den totala mängden avfall uppgick till 1 182 ton, en ökning med åtta procent 
sedan 2013. 

Sedan 2009 har den totala mängden avfall minskat med 21 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 39 procent, en 
minskning med två procentenheter sedan 2013.

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

Universitetet ska minska antalet förekomster av 
kemiska produkter som finns upptagna i SINlistan 
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 1 734 stycken, en ökning med elva procent sedan 2013.

Sedan 2012 har antal förekomster på universitetet av kemiska produkter som finns 
upptagna på SIN-listan ökat med 15 procent.

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

  Två incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat under 2014.

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

MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2014

1.  Nya kriterier för hållbarhetsmärkning av kurser och program började tillämpas i oktober 2014, varför en jämförelse med tidigare år inte är möjlig.
2.  I jämförelsen med basåret 2008 ingår inte koldioxidutsläpp från båtar eller fossil energi (naturgas och olja), eftersom dessa utsläppskällor började mätas först 2011.  

I jämförelsen med 2013 är utsläpp från båtar och fossil energi däremot inkluderade.

  Positivt resultat för året   

  Negativt resultat för året

  Resultat oförändrat
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Intern styrning och kontroll

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 
 systematiskt och regelbundet följa upp och dokumen-
tera arbetet med intern styrning och kontroll. Göte-
borgs 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 med 
att utveckla en ändamålsenlig kontrollmiljö. Ett 
exempel på detta är att det i stora delar av organi-
sationen görs riskanalyser och uppföljningar av 
genomförda åtgärder. Detta är ett sätt på vilket 
intern styrning och kontroll integreras i den ordina-
rie verksamheten. En faktor som har stärkt kontroll-
miljön är arbets- och delegationsordningen, som på 
ett tydligt och universitetsgemensamt sätt definierar 
och klargör olika befattningshavares roller, mandat 
och skyldigheter. Under 2014 har en samlad revision 
gjorts som resulterat i att styrelse och rektor tagit 
beslut om reviderad arbets- respektive delegations-
ordning. Under 2014 har även arbetet med att se över 
samtliga normerande styrdokument fortsatt. Dessa 
dokument har till syfte att reglera och styra olika 

verksamhetsområden på ett effektivt, rättssäkert och 
enhetligt sätt.

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

Vid möten och utbildningar, varav flera är obliga-
toriska för nyckelpersoner, lyfts kontinuerligt frågor 
som rör intern styrning och kontroll. Detta bidrar till 
att stärka kontrollmiljön. 

Riskanalys
För att tydliggöra riskanalysarbetets verksamhetsut-
vecklande roll och för att integrera olika styrnings- 
och uppföljningsprocesser vid universitetet har arbe-
tet från och med 2013 tydligare kopplats till Vision 
2020 och arbetet med handlings- och verksamhets-
planer. Utifrån de mål och strategier, som organisa-
tionen angivit i handlings- och verksamhetsplaner, 
har i riskanalyserna fått ange de viktigaste riskerna 
som hotar de angivna målen.

Därutöver har den gemensamma förvaltningens 
enheter gjort riskanalyser gällande administrativa 
nyckelprocesser. Utifrån inkomna riskanalyser utarbe-
tade universitetsledningen ett förslag till universitets-
gemensam riskanalys för 2015. Denna fastställdes av 
styrelsen i december 2014. Totalt definierade styrelsen 
21 risker där ett övervägande antal är kopplade till 
universitetets kärnverksamhet och arbetsmiljö. 

Risker med relativt hög risknivå är i huvudsak 
kopplade till osäkra omvärldsfaktorer.  

1.  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission.
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Kontrollfunktioner och kontrollåtgärder
Fakulteter, gemensamma förvaltningen och universi-
tetsledningen har genomfört ett stort antal kontroll-
åtgärder för att hantera de risker som identifierades 
i riskanalyserna för 2014. Effekterna av kontroll-
åtgärderna kan inte alltid mätas i kvantitativa termer. 
En sammanvägning av effekterna visar dock att risk-
nivån har reducerats inom en rad områden. 

Kontrollåtgärderna har också en central betydelse 
för att bygga upp ett system och en kultur, som inne-
bär att organisationen dels kontinuerligt vidtar åtgär-
der inom områden som uppfattas som riskfyllda och 
dels kontinuerligt följer upp dessa vidtagna initiativ. 
Åtgärderna består av allt från stora strategiska initia-
tiv till konkreta handläggningsrutiner inom en viss 
arbetsprocess. Syftet med kontrollåtgärderna är att 
antingen eliminera, reducera, dela eller acceptera risken. 
Med anledning av att verksamheten vid ett universitet 
i hög grad är omvärldsberoende anser Göteborgs  
universitet att det mest adekvata är att genomföra 
reducerande åtgärder, inte att helt eliminera dem.   

En central del av kontrollen av verksamheten utgörs 
av de uppföljningar som kontinuerligt görs inom olika 
områden. Under året har formerna för samordningen 
av den stora mängd uppföljningar som görs ytterligare 
formaliserats och förstärkts. 

Information och utbildning
Information och utbildning binder samman de olika 
aktörerna i organisationen och bidrar till att skapa 
delaktighet. Det handlar både om kommunikation 
från ledningen ut i organisationen och från organisa-
tionen till ledningen. För en stor organisation är 
intern kommunikation problematisk då det är svårt 
att garantera att samtliga berörda får rätt information 
vid rätt tillfälle. Den genomförda omorganisationen 
har dock haft som delmål att stärka sambanden mel-
lan olika delar av organisationen, främst vad gäller de 
olika administrativa processerna. Uppföljningen, av 
främst den gemensamma förvaltningens arbete, visar 

att allt fler uppfattar en successiv förbättring av servi-
cenivån och av mer ändamålsenliga former för sam-
ordning och styrning av olika processer. 

Likt tidigare år har frågor rörande regelefterlevnad 
funnits med som punkter vid de universitetsgemen-
samma chefsmötena och i de obligatoriska chefsut-
bildningarna. Sammantaget uppfattas initiativen 
kunna bidra till en successivt ökad medvetenhet i 
organisationen i frågor som rör intern styrning och 
kontroll. Eftersom den akademiska ledningen konti-
nuerligt byts ut inom ett universitet krävs att infor-
mation om intern styrning och kontroll fortlöpande 
förnyas och återupprepas.

Uppföljning och utvärdering – tillsyn
Ansvaret för tillsyn och kontinuerlig utvärdering av 
kontrollsystemet för intern styrning och kontroll lig-
ger ytterst på universitetsledningen och styrelsen. 
Punktinsatser kan ske i form av verksamhetsuppfölj-
ningar, internutredningar etc. Tillsynen kan resultera 
i förslag till förbättringar för att stärka styrningen 
och den interna kontrollen. Systemet med att årligen 
göra riskbedömningar, identifiera kontrollåtgärder 
för att minimera risker och följa upp kontrollåtgär-
derna för att sedan göra en ny riskanalys utgör ett 
värdefullt instrument för uppföljning och utvärde-
ring. I detta sammanhang spelar också universitetets 
internrevision en 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 som kontinuerligt belyser och 
utvärderar verksamheten och dess centrala processer. 

Sammanfattande analys
Utifrån ovanstående resonemang bedöms Göteborgs 
universitet överlag ha en betryggande intern styrning 
och kontroll av de viktigaste riskerna och administra-
tiva processerna.
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STUDENTERNA HAR ORDET
Utgångspunkten för Göteborgs universitets studentkårer, GUS, är att Göteborgs 
universitet är och ska vara ett framgångsrikt utbildningsuniversitet. Därför vill 
vi inledningsvis berömma universitetet för de pedagogiska insatser som gjorts 
under året. Beslutet att införa titeln excellent lärare och arbetet med att ta fram 
ett pedagogiskt idéprogram är två goda exempel på insatser som bidrar till en 
verksamhet präglad av hög kvalitet. 

Studentinflytande
Att studentinflytandet värderas högt på Göteborgs 
universitet ser vi som något mycket positivt och över-
lag fungerar det mycket bra. Samtidigt visar våra 
erfarenheter att det finns utrymme för förbättringar. 
I januari 2013 implementerades projektet Göteborgs 
universitet förnyas, genom vilket institutionernas roll 
och befogenheter utökades. Att det tar tid för en ny 
organisation och nya rutiner att sätta sig är förståe-
ligt. Vi upplever dock att det på vissa håll fortfarande 
råder oklarheter om ansvarsfördelning; oklarheter 
som i sin tur riskerar att medföra en ännu större för-
virring hos studenterna och försvåra studentinfly-
tande. Här har studentkårerna och universitetet ett 
gemensamt ansvar för att säkerställa ett välfunge-
rande studentinflytande på alla nivåer.

Det tål att upprepas att studentrepresentanter ska 
inkluderas i alla beslutande och beredande organ av 
betydelse för utbildningen eller studenternas situa-
tion. Tyvärr har det 2014 förekommit exempel då 
kommunikationen brustit och studenter uteslutits 
från representation och medverkan. Exempel på detta 
är nedläggningen av Grundtviginstitutet, Karriärcen-
trum och centrala studievägledningen; stora organi-
satoriska förändringar där vi anser att studentkå-
rerna på förhand borde ha involverats.

Studentkårernas situation
För studentkårerna vid Göteborgs universitet har 
2014 varit ett händelserikt år med stort engage-
mang från såväl enskilda studenter som studentkårer. 

Det har också varit ett år kantat av konflikter och 
meningsskiljaktigheter, vilket resulterat i att en av 
studentkårerna har lämnat samarbetet i GUS. Med 
anledning av detta beslutade rektor i slutet av året 
om en ny hanteringsordning för val studentrepresen-
tanter, samt om en utredning av vilka studentkårsge-
mensamma verksamheter som fortsättningsvis bör ha 
en fortsatt universitetsgemensam finansiering. Att 
verksamheter ses över och utvärderas är i sig inget 
kontroversiellt och kan leda till större effektivitet i 
verksamheten. Vår förhoppning är att så även är 
 fallet denna gång, samt att en stark och oberoende 
studentröst i Göteborg också fortsättningsvis ska 
vara en självklarhet.

Arbetsmiljö
I Vision 2020 lyfts arbetsmiljö som ett av fyra huvud-
områden med konkreta målsättningar fram till år 
2020. Målet att verka för ”stärkt delaktighet för 
medarbetare och studenter på alla nivåer” beträf-
fande arbetsmiljö är ur studentsynpunkt mycket vik-
tig. Vi är av uppfattningen att Göteborgs universitet 
tar studenternas medverkan i arbetsmiljöarbetet på 
stort allvar, vilket vi anser är mycket positivt. Ett 
gott exempel under 2014 är att universitetet i proces-
sen med det nya arbetsmiljöavtalet överlåtit ansvaret 
för studenternas del till studentkårerna. Samtidigt vet 
vi att studenters möjlighet till inflytande över studie-
miljön varierar stort över universitetet, och i dags-
läget finns det heller inte någon undersökning som 
kartlägger studenters studiemiljö. Studenters rätt till 



79GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014

en god studiemiljö behöver således också fortsätt-
ningsvis uppmärksammas.

Jämförs de medel som årligen går till hälsovård per 
anställd med motsvarande siffra för studenter är ande-
len som går till förebyggande insatser fortfarande 
mycket liten, och avsevärt mindre än motsvarande 
andel för de anställda. Givetvis välkomnar vi att det 
läggs stora medel på förebyggande insatser för de 
anställda, men vi anser också att det på Göteborgs uni-
versitet bör arbetas mer proaktivt för studenters hälsa.

Studiereglerna och studentärenden 
Vi anser att Göteborgs universitet som helhet tar 
studentärenden på stort allvar, och vi är av uppfatt-
ningen att universitetet och dess anställda är tillmötes-
gående och lösningsinriktade när det gäller ärenden 
då studenter stöter på problem. 2013 års revidering 
av studiereglerna vid Göteborgs universitet innebar 
dock att antalet regler halverades och gjordes mindre 
specifika; ”inom högst åtta veckor” ändrades exem-
pelvis till ”inom rimlig tid”. Detta anser vi är nega-
tivt för studenter såväl som för lärare, då ”rimlig tid” 
blir en tolkningsfråga. Under 2014 har vi fått indika-

tioner på att de nya reglerna inte alltid fungerar 
ändamålsenligt, varför vi välkomnar en revidering 
av studiereglerna där de brister som har uppdagats 
åtgärdas och förtydligas.

Doktorander
Under 2014 har GUS haft doktorandfrågor som 
fokusfråga. Student- och doktorandombuden vid 
GUS fick i uppdrag att kartlägga Göteborgs universi-
tets doktoranders upplevda situation och studieför-
hållanden. Undersökningen, som uppmärksammades 
på flera håll inom universitetet, visade att majoriteten 
av respondenterna är nöjda med sin doktorandutbild-
ning. Dock framkommer det flera områden som uni-
versitetet behöver jobba mer med, såsom att många 
doktorander upplever ohälsosam stress i samband 
med sina studier, missnöje med den hjälp och support 
de får från sina handledare, samt det faktum att 
majoriteten av de doktorander som talar/förstår lite 
eller ingen svenska upplever sig åsidosatta på grund 
av språket. 

Vi vill samtidigt berömma universitet för de posi-
tiva insatser som gjorts för att förbättra doktoranders 

Göteborgs universitet tar studenternas medverkan i arbetsmiljöarbetet på stort allvar. Det tycker universitetets studentkårer är mycket positivt,  
även om  studenternas inflytande varierar. Rätten till en god studiemiljö behöver fortsätta att uppmärksammas.
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studiesituation såsom beslutet om att antagna dokto-
rander vid Göteborgs universitet från och med 2015 
ska erbjudas anställning från dag ett, initiativet till 
att digitalisera de individuella studieplanerna, samt 
det regelverk som upprättats för studier på forskar-
nivå.

Under 2014 bildades en arbetsgrupp som ska 
undersöka möjligheterna för ökad samordning mel-
lan den avancerade nivån och forskarutbildningsni-
vån, vilket i praktiken innebär en förkortning av den 
idag fyraåriga forskarutbildningen till tre år. Detta 
var något som studentkårerna och Göteborgs univer-
sitets doktorandkommitté (GUDK) starkt ifrågasatte. 
En central del i studentkårernas och doktorandernas 
kritik till förslaget är att kurser på avancerad nivå 
och forskarnivå inte syftar mot samma mål och där-
för har olika upplägg och innehåll. Exempelvis siktar 
en majoritet av studenterna på avancerad nivå på att 
komma ut på arbetsmarknaden medan doktorander 
har sikte på en karriär inom akademin. Dessa intres-
sen kan vara svåra att tillgodose inom en och samma 
kurs och riskerar därmed att sänka kvaliteten. Under 
2015 kommer GUS och GUDK att fortsätta bevaka 
frågan.

Ekonomiskt överskott
Trots goda ambitioner och vad vi uppfattar som 
skarpa direktiv från universitetsstyrelsen under året 
uppgår det samlade kapitalet vid Göteborgs universi-
tet till en oacceptabel nivå. Givetvis varierar den eko-
nomiska situationen över universitetet, men att moti-
vera verksamhetsförändringar med argumentet att 
det saknas pengar riskerar med dagens överskott att 
urholka förtroendet för verksamheten såväl internt 
som externt. Vi förväntar oss att Göteborgs universi-
tet under kommande år tar frågan om överskottet på 
största allvar, tar på spenderbyxorna och kommer till 
rätta med närmare två decennier av ackumulerat 
kapital.

Nationellt
Lyfter vi blicken mot det nationella planet har två av 
de mest framträdande frågorna rört studieavgifter 
och ett nytt kvalitetssäkringssystem. Göteborgs uni-
versitet ställde sig försiktigt positiva i sitt remissvar 
på förslaget om avgifter inom ramen för ett utbild-
ningssamarbete, då universitetet riskerar att inte 
kunna delta i samarbeten med utländska lärosäten 
om inte en lagändring görs. Vi ser med oro på den 
nationella utvecklingen då det i praktiken innebär 
att det tummas på högskolelagens krav på avgiftsfri 
utbildning.

Under hösten har även debatten om ett nytt kvali-
tetssäkringssystem gått varm. Det nya förslaget, där 
lärosätena själva tillsammans med externa granskare 
ges ett större ansvar för kvalitetssäkringen, har bland 
annat kritiserats för att det omöjliggör jämförelse 
mellan utbildningar inom samma vetenskapliga fält. 
Samtidigt innebär det nya systemet att större fokus 
hamnar på pedagogik, upplägg och andra för 
utbildningen centrala faktorer, ett system som mäter 
kvaliteten på utbildningen snarare än kvaliteten på 
studenterna. Vi välkomnar detta, och har stora för-
hoppningar om att detta system kommer att bidra 
positivt i det kvalitetsutvecklande arbetet hos läro-
säten över hela landet.

Mathilda Johansson & Per Karlsson
Ordförande och vice ordförande för  
Göteborgs universitets studentkårer

Göteborgs universitets studentkårer (GUS) är ett samarbetsorgan 
mellan tre av de fyra studentkårerna vid Göteborgs universitet. 
GUS bedriver övergripande utbildningsbevakning vid Göteborgs 
universitet och tillsätter studentrepresentanter i centrala och stu-
dentkårsövergripande organ. GUS samarbetar också kring andra 
studentrelevanta frågor av övergripande karaktär samt anordnar 
utbildningar i universitetsdemokrati och studentfackligt arbete.
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Längst upp till vänster: Forskning vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Tjärnö Göteborgs universitet. Längst upp till höger: Marcus Jahnke är ingenjören  
som blev designer, känd för att ha skapat hantverkskilten. Han är nybliven doktor i design, forskningsledare för Vinnova-projektet Genuslabbet och undervisar på  
magisterprogrammet i design på HDK, Högskolan för design och konsthantverk. Nedre bilden: Studenter vid Göteborgs universitet i Slottskogen, september 2014.  
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EKONOMI – RESULTAT  
OCH STÄLLNING
Ekonomiskt resultat och utveckling
Universitetet har under året haft en fortsatt relativt 
god tillväxt av intäkterna till verksamheten. 
Ökningen uppgår till 137 miljoner kronor (drygt två 
procent). Kostnaderna har samtidigt ökat med 201 
miljoner kronor (3,6 procent). Inför de senaste bud-
getåren har det tagits en rad initiativ och beslut om 
strategiska satsningar som berör både forsknings-
verksamheten och utbildningen. Dessa satsningar har 
inneburit, och kommer fortsatt att innebära, stimu-
lans till nyanställningar och ökade kostnader för 
infrastruktur. En stor del av dessa satsningar har 
givit förväntade kostnadsökningar. Exempelvis har 

antalet årsarbetare ökat med sju procent (335 års-
arbetare) mellan 2010 och 2014.

Med beaktande av det relativt stora överskottet från 
2013 lades en budget för 2014 med ett beräknat över-
skott på 30 miljoner kronor. Denna prognos revide-
rades under året till ett beräknat nollresultat. Revide-
ringen gjordes då personaluppföljningen indikerade 
en större och ökande anställningsvolym än beräknat. 

Universitetet redovisar ett överskott på 51 miljoner 
kronor. Av detta överskott redovisas 31 miljoner kro-
nor inom forskningsverksamheten medan utbild-
ningsverksamheten redovisar ett överskott på 20 mil-
joner kronor. Skillnaden mot beräknad ekonomisk 

Tabell 38.  Ekonomisk utveckling, löpande priser (miljoner kronor)

Bokslut 2014 Prognos 2014 1 Bokslut 2013 Bokslut 2012

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 3 841 3 843 3 700 3 619

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 445 433 507 456

Intäkter av bidrag 1 438 1 430 1 371 1 302

Finansiella intäkter 22 28 30 50

Summa intäkter 5 746 5 734 5 609 5 427

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –3 530 –3 560 –3 377 –3 241

Kostnader för lokaler –649 –640 –628 –636

Övriga driftkostnader –1 323 –1 334 –1 303 –1 301

Finansiella kostnader –7 –7 –7 –12

Avskrivningar –185 –192 –179 –190

Summa kostnader –5 694 –5 733 –5 493 –5 379

Verksamhetsutfall 52 1 115 48

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

Transfereringar mm

Finansiering av bidrag 194 170 185 163

Lämnade bidrag –194 –170 –185 –163

Årets kapitalförändring 51 0 110 44

1. Prognos per 2014-08-31 redovisad i universitetsstyrelsen
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prognos för året består främst i lägre personalkostna-
der och övriga driftkostnader än antaget.

Universitetets sammantagna överskott (myndig-
hetskapital) möjliggör ytterligare fortsatta satsningar 
för att stärka konkurrenskraften under de närmast 
kommande åren. Följande satsningar är fortsatt prio-
riterade:
•  fler doktorandanställningar
•  rekryteringar av internationella lärare/gästforskare
•  satsning på områden inom ramen för beslutad 

Vision 2020
•  samfinansiering av externa forskningsprojekt
• satsning på infrastrukturer
•  effekter av åtgärder inom utbildningsområdet som 

rör kvalitet, volym och innehåll samt utveckling av 
kursutbud och programutbildningar

Den sammantagna finansieringen av verksamheten 
uppgick under året till 5 746 miljoner kronor.

Intäkter av anslag som uppgår till 3 841 miljoner 
kronor och ökar med 141 miljoner kronor eller 3,8 
procent jämfört med föregående år. Intäkter av 
anslag utgör 67 procent av den totala finansieringen. 
Av anslagen används 21,5 miljoner kronor till finan-
siering av transfereringar. Anslaget till utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå ökar beroende på fler 
utbildningsplatser för läkare och tandläkare.

Anslaget till forskning och utbildning på forskar-
nivå ökar genom en förstärkning av basanslaget med 
58 miljoner kronor och genom en anslagsökning till 
konstnärlig forskning. Dessutom innebär den gene-
rella pris- och löneomräkningen en höjning av 
anslagsbeloppen.

Av statsanslagen avser:
•  1 857 miljoner kronor utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå (en ökning med 1,9 procent),
•  1 457 miljoner kronor forskning och utbildning på 

forskarnivå (en ökning med 6,6 procent),

•  22 miljoner kronor särskilda medel till kvalitetsba-
serad resurstilldelning, medel till nationellt resurs-
centrum i matematik, medel till forskning och 
dokumentation om medieutvecklingen och sär-
skilda medel till spetsutbildningar i entreprenör-
skap, samt

•  505 miljoner kronor ersättning för klinisk utbild-
ning och forskning inom läkarutbildningen och 
tandläkarutbildningen (en ökning med 2,9 pro-
cent), i enlighet med avtal mellan staten och Västra 
Götalandsregionen.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar uppgår 
till 445 miljoner kronor, vilket är en relativt kraftig 
minskning med 62 miljoner kronor eller med drygt 
tolv procent jämfört med föregående år. En stor del av 
de minskade avgiftsintäkterna beror på att tidigare 
så kallad resurssamordning numera redovisas under 
intäkter av bidrag. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar utgör åtta procent av den totala finansie-
ringen. Intäkter av uppdragsutbildning uppgår till 65 
miljoner kronor vilket är i paritet med föregående år. 
Den största delen av uppdragsutbildningarna sker 
gentemot andra statliga myndigheter. Intäkter av 
uppdragsforskning uppgår till 160 miljoner kronor 
och minskar med fem procent. Även här härrör den 
största andelen från andra statliga myndigheter. 

Diagram 9.  Finansiering av verksamheten 2014

Avgifter/ersättningar, 8%

Diagram 3.  Finansiering av verksamheten 

Statsanslag, 67%Bidrag, 25%

Övriga intäkter, 0,4%
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Intäkter av beställd utbildning uppgår till 20 miljo-
ner och ökar med nio procent. Avgifter från studieav-
giftsskyldiga studenter uppgår till drygt 13 miljoner 
kronor och ökar med nästan tolv procent. Ersätt-
ningar för upplåtande av bostadslägenheter till stu-
denter och gästforskare uppgår till 26 miljoner kro-
nor och ökar med 14 procent. Avgifter enligt 
Avgiftsförordningen (§4) uppgår totalt till 116 miljo-
ner kronor och minskar med hela 36 procent. Minsk-
ningen beror på tidigare nämnda förändring av den 
så kallade resurssamordningen. Övriga ersättningar 
och försäljningsintäkter uppgår till 42 miljoner kro-
nor. Dessa intäkter ökar med 16 procent jämfört med 
föregående år.

Intäkter av bidrag, det vill säga bidrag från forsk-
ningsråd och andra bidragsgivare, uppgår till 1 438 
miljoner kronor. Bidragsintäkterna har ökat med 67 
miljoner eller nästan fem procent jämfört med före-
gående år. Intäkter av bidrag utgör 25 procent av den 
totala finansieringen.

De löpande bidragsinkomsterna har ökat med 106 
miljoner kronor (sju procent). Skillnaden mellan 
redovisade intäkter och löpande inkomster redovisas 
som ökade oförbrukade bidrag.

Bidragsinkomsterna fördelat på olika grupper av 
finansiärer, visar att:
•  bidrag från forskningsråden utgör 46 procent och 

har ökat med 30 procent under den senaste fem års-
perioden,

•  bidrag från andra statliga myndigheter utgör nio 
procent och har minskat med nästan 13 procent 
under de senaste fem åren, 

•  bidrag från stiftelser och andra svenska organisatio-
ner och företag utgör 33 procent och har ökat med 
åtta procent under de senaste fem åren, 

•  bidrag från Europeiska unionen utgör åtta procent 
och har ökat med 24 procent under de senaste fem 
åren, samt 

•  bidrag från utländska företag och organisationer 
utgör fyra procent och har ökat med 50 procent 
under de senaste åren.

De finansiella intäkterna uppgår till 22 miljoner kro-
nor och är lägre än föregående år. De finansiella 
intäkterna minskar med nio miljoner kronor jämfört 
med 2013, vilket beror på det extremt låga räntelä-
get. De finansiella intäkterna utgör knappt en pro-
cent av den totala finansieringen. Av de finansiella 
intäkterna utgörs merparten av ränteintäkter (13 mil-
joner kronor) från inlåningsräntan hos Riksgälden 
och sex miljoner kronor avser avkastning från egna 
fonder med mera.

Resursanvändningen i verksamheten (de totala 
kostnaderna) uppgick till 5 694 miljoner kronor. 
Jämfört med föregående år innebär detta en ökning 
med 201 miljoner kronor (3,6 procent). Ökningen 
beror på ökade personalkostnader och lokalkostna-
der samt övriga driftkostnader.

Diagram 10.  Externa forskningsbidrag uppdelat  
 på  finansiärsgrupper för 2014
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Diagram x.   
Diagram 11.  Resursanvändning i verksamheten 2014
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Diagram 5.  Resursanvändning i verksamheten 
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Kostnader för personal motsvarar 3 530 miljoner 
kronor av den totala resursanvändningen. Dessa 
kostnader utgör 62 procent av den totala resursan-
vändningen. Av kostnaderna utgör direkta löner och 
andra ersättningar 2 304 miljoner kronor och 1 132 
miljoner kronor arbetsgivaravgifter, avsättningar till 
pensioner samt övriga personalkostnader (bland 
annat företagshälsovård, kompetensutveckling med 
mera) på 94 miljoner kronor. Jämfört med föregå-
ende år ökar de totala personalkostnaderna med 153 
miljoner kronor eller 4,5 procent. Av ökningen utgör 
nästan 120 miljoner kronor beräknade effekter av 
nya löneavtal. Jämfört med 2013 har antalet årsar-
betskrafter ökat med 51 årsarbetare. Den ökade per-
sonalvolymen beräknas ha gett kostnadsökningar om 
drygt 35 miljoner kronor på årsbasis.

Förändringen av personalkostnader och personal-
volym under perioden 2010–2014 framgår av tabell 39. 
Under perioden har de totala personalkostnaderna 
ökat med 607 miljoner kronor i löpande priser. Detta 
motsvarar en ökning på 21 procent. Volymföränd-
ringen under samma period (mätt i årsarbetskrafter) 
redovisar en ökning med sju procent. Kostnaden 
per årsarbetskraft har ökat med 79 000 kronor eller 
13 procent under femårsperioden.

Personaluppgifter kommenteras även under avsnit-
tet Arbetsmiljö som inspirerar.

Kostnader för lokaler uppgår till 649 miljoner 
kronor. Lokalkostnaderna utgör elva procent av den 

totala resursanvändningen. Jämfört med föregående 
år ökar lokalkostnaderna med 21 miljoner kronor 
eller drygt tre procent. Av kostnadsökningen utgör 
nio miljoner kronor en avsättning med anledning av 
att hyrda lokaler kommer att sägas upp under 2015. 
Av lokalkostnaderna utgör 598 miljoner kronor 
hyreskostnader och 42 miljoner kronor övriga kost-
nader för fastighetsdrift. Hyreskostnaderna ökar 
med drygt två procent medan driftkostnaderna 
minskar med två procent jämfört med föregående år.

Lokalytan uppgick till 383 363 m2, vilket är en  
nettoökning på 1 651 m2 jämfört med 2013. Volymför-
ändringen består av tillkommande lokalytor på 2 852 
m2 och minskade lokalytor på 1 207 m2 och beror 
främst på:
•  tillkommande temporära lokalytor för personal-

enheten,
•  tillkommande lokaler för INFRA-staben,
• minskad lokalyta vid Världskulturmuseet.

Förändringen av lokalkostnader och lokalyta under 
perioden 2010–2014 framgår av tabell 40. Under peri-
oden har de totala lokalkostnaderna ökat med 44 mil-
joner kronor i löpande priser, vilket motsvarar en 
ökning på sju procent. Volymförändringen (lokalytan) 
under samma period uppgår till en ökad lokalyta på 
drygt 8 600 m2,  vilket motsvarar två procent i ökning. 
Kostnaden per m2 har ökat med tre procent under 
 perioden.

Tabell 39.  Personalkostnader och personalvolym 2010–2014

2014 2013 2012 2011 2010 Förändring %

Personalkostnad, mnkr 3 530 3 377 3 241 3 180 2 923 607 21

Antal årsarbetare 5 188 5 137 5 031 5 005 4 853 335 7

Antal anställda 5 778 5 762 5 718 5 682 5 461 317 6

Personalkostnad/årsarb (tkr) 680 657 644 635 602 78 13

Förändring i % 3,7 2,2 1,4 5,5 0,5

Tabell 40.  Lokalkostnader per m2 2010–2014

2014 2013 2012 2011 2010 förändring %

Lokalkostnad, mnkr 649 628 636 630 605 44 7

Lokalyta, m2 383 363 381 712 381 700 381 100 374 700 8663 2

Kostnad per m2 1 693 1 645 1 666 1 653 1 615 78 5

Förändring i % 2,9 –1,1 0,8 2,2 1,2
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Övriga driftkostnader motsvarar 1 323 miljoner 
kronor av den totala resursanvändningen, vilket 
motsvarar 23 procent. Jämfört med 2013 ökar drift-
kostnaderna med enbart 20 miljoner kronor eller 
1,5 procent. Övriga driftkostnader omfattar en stor 
mängd skilda kostnadsslag. I diagrammet nedan 
visas en översiktlig fördelning av övriga driftkost-
nader för 2014.

Jämfört med föregående år ökar kostnaderna för:
•  Tjänster hos annan huvudman (främst Chalmers) 

uppgår till 109 miljoner kronor och ökar med  
23 procent 

•  Resor uppgår till 103 miljoner kronor och ökar 
med sju procent 
Jämfört med föregående år minskar kostnaderna för:

•  Datatjänster uppgår till 103 miljoner kronor och 
minskar med åtta procent

•  Konsulttjänster uppgår till 64 miljoner kronor och 
minskar med 14 procent

Kostnader för klinisk utbildning och forskning inom 
läkar- och tandläkarutbildningen omfattar 505 mil-
joner kronor, en ökning med 14 miljoner kronor jäm-
fört med föregående år. 

Finansiella kostnader samt avskrivningar motsva-
rar 193 miljoner kronor och utgör tre procent av den 
totala resursanvändningen. Kapitalkostnaderna ökar 

med sju miljoner kronor, jämfört med 2013. Avskriv-
ningar uppgår till 185 miljoner kronor och ökar med 
sju miljoner kronor. Räntekostnader för lån på 
anläggningstillgångar uppgår till två miljoner kro-
nor, en minskning med två miljoner kronor jämfört 
med föregående år. 

Under perioden 2010–2014 har finansieringen av 
verksamheten och resursanvändningen inom verk-
samheten, i löpande priser, utvecklats enligt tabell 41.

Intäkterna har under perioden ökat med elva pro-
cent. Bland intäkterna har statsanslagen ökat med 
nio procent och intäkter av bidrag har ökat med hela 

Tabell 41.  Finansiering och resursanvändning 2010–2014, löpande priser (miljoner kronor)

2014 2013 2012 2011 2010 Förändring %

Statsanslag 3 841 3 700 3 619 3 557 3 518 323 9

Bidrag 1 438 1 371 1 302 1 244 1 159 279 24

Avgifter/ersättningar 445 507 456 465 467 –22 –5

Övriga intäkter 22 30 50 50 21 1 5

Summa intäkter 5 746 5 608 5 427 5 317 5 165 581 11

Personalkostnader –3 530 –3 377 –3 241 –3 180 –2 923 –607 21

Lokalkostnader –649 –628 –635 –630 –605 –44 7

Kapitalkostnader –192 –186 –202 –175 –154 –38 25

Övriga driftkostnader –1 323 –1 303 –1 301 –1 287 –1 252 –71 6

Summa kostnader –5 694 5 493 –5 379 –5 272 –4 933 –761 15

Verksamhetsutfall 52 115 48 45 232

Summa verksamhetsutfall 2010–2014 492

Diagram 12.  Fördelning av övriga driftkostnader för 2014
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24 procent. Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar för uppdragsverksamheter mm har däremot 
minskat med fem procent under jämförelseperioden. 

De totala kostnaderna har ökat med 15 procent. 
Personalkostnaderna har ökat med 21 procent. 
Lokalkostnaderna har ökat med sju procent och 
kapitalkostnaderna har ökat med 25 procent under 
perioden. Övriga driftkostnader har ökat med enbart 
sex procent eller i genomsnitt drygt en procent per år. 

GU Holding AB
Holdingkoncernen redovisar i sitt bokslut för 2014 
ett negativt resultat efter skatt på 1,3 miljoner kro-
nor, vilket påverkar universitetets resultat i motsva-
rande mån. Moderbolaget redovisar ett negativt 
resultat efter skatt på 0,5 miljoner kronor.  

Sammantaget har det egna kapitalet i koncernen 
ökat från 6,8 miljoner kronor per den 31 december 
2013 till 7,7 miljoner kronor per den 31 december 
2014. I moderbolaget har det egna kapitalet ökat från 
8,6 miljoner kronor till 9,1 miljoner kronor för mot-
svarande jämförelsepunkter. I båda fallen påverkas 
det egna kapitalet av erhållet kapitaltillskott om en 
miljon kronor för fortsatt uppbyggnad av så kallade 
idébanker.

Resultatutvecklingen för holdingbolaget under 
perioden 1997–2014 visas i tabell 42.

Ekonomisk ställning
Universitetet redovisar som årets kapitalförändring 
ett överskott på 51 miljoner kronor. Det ekonomiska 
resultatet påverkas i hög grad av att utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå redovisar ett överskott 
på 20 miljoner kronor samt att forskningsverksamhe-
ten och utbildningen på forskarnivå redovisar ett 
överskott på 31 miljoner kronor. 

Under de fem senaste budgetåren (2010–2014) har 
universitetet redovisat årliga kapitalförändringar i 
enlighet med tabell 43.

Myndighetskapitalet, inklusive årets kapitalföränd-
ring, uppgår vid årets slut till totalt 1 055 miljoner 
kronor. I myndighetskapitalet ingår statskapital 
(deponerad konst och kapitaltillskott till GU Holding 
AB), donationsfastigheter och resultatandel i holding-
bolaget samt verksamhetens balanserade kapital. Det 
sistnämnda beloppet uppgår till 1 037 miljoner kro-
nor. Av verksamhetens balanserade kapital har 47 
procent skapats under de senaste fem åren.

Under 2014 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 exem-
pel kan nämnas strategiska satsningar, åtagande om 
samfinansiering i befintliga forskningsprojekt, fors-
karskolor och doktorandanställningar. Med ”fritt 
kapital” menas allt annat kapital som finns för att 
möta oförutsedda behov och löpande förändringar i 
finansieringsförutsättningar och kostnader.

Analysen har givit som resultat att av det balanse-
rade kapitalet på 1 037 miljoner kronor är ungefär 52 
procent att betrakta som ”bundet kapital” och reste-
rande 48 procent som ”fritt kapital”. Universitetet 
har också satt upp som ”tumregel” att runt fem pro-
cent av omsättningen (300 miljoner kronor) bör fin-
nas som ett långsiktigt ”fritt kapital”. Detta för att 
kunna möta oförutsedda händelser.

Investeringar och låneramar
Totalt uppgår årets investeringar till 233 miljoner 
kronor, vilket innebär en ökning med 34 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. Det är framför 

Tabell 42.  Resultatutveckling i GU Holding AB 1997–2014 
(miljoner kronor)

2014 2013 2012 2011 1997–2010

–1,3 –5,5 –4,3 1,5 –8,2

Tabell 43.  Årlig kapitalförändring 2010–2014  
(miljoner kronor)

2014 2013 2012 2011 2010

Verksamheten 51,7 116,8 47,1 45 230,8

Donationsmedel 0,2 –1,6 0,8 –0,3 0,7

GU Holding –1,3 –5,5 –4,3 1,5 0,4

Summa 50,6 109,7 43,6 46,2 231,9



88 GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014

Ekonomi – resultat och ställning

allt investeringar (pågående nyanläggning) i det nya 
forskningsfartyget samt löpande investeringar i 
inventarier och utrustning som ökar. 

Investeringar i infrastruktur som maskiner, inven-
tarier och andra anläggningar uppgår totalt till 144 
miljoner kronor och ökar med 20 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Investeringar i annans 
fastighet uppgår till 20 miljoner kronor och ligger på 
samma nivå som föregående år. Vidare har investe-
rats 55 miljoner kronor i den pågående anskaffningen 
av ett nytt forskningsfartyg. Dessutom har 13 miljo-
ner kronor investerats i utvecklingsarbetet med IT-
relaterade stödsystem. Jämfört med föregående år är 
detta en minskning med 16 miljoner kronor. 

Det bokförda värdet av befintliga materiella och 
immateriella anläggningstillgångar uppgår per 31 
december till 672 miljoner kronor. Det är en ökning 
jämfört med föregående år med 47 miljoner kronor. 
Förändringen beror på årets nyinvesteringar och 
påverkas också av årets avskrivningar inklusive extra 
avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 
(utvecklingsprojekt).

Universitetet disponerade under budgetåret en låne-
ram på 655 miljoner kronor för finansiering av inves-
teringar i anläggningstillgångar som används i verk-
samheten. Nyupplåning under året var 184 miljoner 
kronor och 156 miljoner kronor amorterades av äldre 
lån. Nyupplåningen har ökat med 27 miljoner kronor 
eller 17 procent medan amorteringarna har minskat 
med elva miljoner kronor eller nästan sju procent. 
Universitetets lån hos Riksgälden uppgår per 31 
december till 500 miljoner kronor, en ökning med 29 
miljoner kronor eller drygt sex procent.

Likviditet
Kassalikviditeten framgår av nedanstående uppställ-
ning (miljoner kronor).

2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

2 886 2 722 2 781

Behållningen på räntekontot hos Riksgälden har ökat 
med 170 miljoner kronor och övriga banktillgodoha-
vanden (EUR-konto) har minskat med fem miljoner 
kronor, jämfört med föregående bokslut.

Universitetets likviditet består till en mycket stor 
del av förvaltade förskott från bidragsgivare till 
forskningsprojekt, men också i växande utsträckning 
av ett ökat myndighetskapital. Likviditeten vid det 
gångna årsskiftet påverkas även av minskade ford-
ringar (framför allt kundfordringar) och på ökade 
leverantörsskulder.

Oförbrukade forskningsbidrag och upplupna 
bidragsintäkter
I balansräkningen redovisas för året upplupna 
bidragsintäkter på 212 miljoner kronor. Detta är en 
ökning med 13 miljoner kronor eller 6,5 procent 
jämfört med föregående år. Upplupna bidragsintäkter 
består av utgifter för projekt där bidragsgivaren ännu 
inte överfört medel i tillräcklig utsträckning. 
Ökningen av upplupna bidragsintäkter beror på att 
forskningsfinansiärerna i ökad utsträckning betalar 
ut forskningsbidrag i efterskott.

I balansräkningen redovisas oförbrukade forsk-
ningsbidrag på 1 733 miljoner kronor. Detta är 108 
miljoner kronor eller nästan sju procent mer än vid 
motsvarande tidpunkt föregående år. Ökningen beror 
både på att de löpande bidragsinkomsterna har ökat 
och på att en fullständig kostnadsredovisning tilläm-
pas från och med 2009 som innebär att indirekta 
kostnader redovisas efter hand som förbrukning av 
forskningsbidragen sker. 

Donationsförvaltningen
Universitetet har regeringens medgivande att placera 
gåvo- och donationsmedel på annat sätt än i förvalt-
ning hos Riksgälden eller Kammarkollegiet. Detta 
innebär att delar av universitetets gåvo- och dona-
tionsmedel placerats diskretionärt i kapitalförvalt-
ning hos en kapitalförvaltare, Skandinaviska 
Enskilda Banken (SEB).

Det diskretionära förvaltningsuppdraget har under 
året fullföljts i enlighet med den av universitetet fast-
ställda placeringspolicyn. Huvuddragen i placerings-
policyn är riskspridning genom fastställda gränsvär-
den för fördelning av kapitalet i olika tillgångsslag, 
samt en tydlig fokusering på goda normer, god sed 
samt gott omdöme i förmögenhetsplaceringarna.
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Förvaltningen placerar inte i företag som bedriver 
sin verksamhet i strid mot väletablerade internatio-
nella normer, framförallt FN:s Global Compact, 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter, FN:s barnkon-
vention, ILO:s kärnkonventioner, samt Internatio-
nella miljökonventioner.

2014 var ett bra år för aktiemarknaden då den 
svenska börsen steg med 15,9 procent. 

Det bokförda värdet för gåvo- och donationsmed-
len uppgår till 185 miljoner kronor. Av det samlade 
kapitalet är 62 miljoner kronor placerat i värdepap-
per via förvaltningsuppdrag hos Kammarkollegiet 
(räntor) samt SEB (svensk etisk aktieindexfond). Allo-
keringsmässigt är normalläget att 50 procent är rän-
tor och 50 procent aktier. Avkastningen på de dona-
tioner som förvaltas via kapitalförvaltningsavtal mäts 
mot sammanvägda jämförelseindex1. I tabell 44 
framgår utvecklingen i de olika förvaltningsdepåerna 
ställt mot antaget jämförelseindex. 

Depåernas värdeförändring har utvecklats något 
sämre i relation till med jämförelseindex. Ränteför-
valtningen har lyckats klart bättre än index, medan 
aktieindexfonden levererat något sämre än index. Det 
totala marknadsvärdet i förvaltningen har, i och med 
uppgången på Stockholmsbörsen, under året utveck-
lats väl och överstiger det bokförda värdet. 

Utöver de diskretionärt förvaltade donationerna 
ingår drygt 105 miljoner kronor som universitetet 
ingått avtal om att placera i Akademiska Hus AB 
samt nästan åtta miljoner kronor i oförbrukade 
medel av samma donation. Även donationer för 
diverse forskningsändamål (4,1 miljoner kronor) 
samt ännu ej förbrukade räntemedel (7,5 miljoner 
kronor) finns upptagna. Förvaltningen består av 
både likvida medel i bankräkning, placeringar på 
räntekonto i Riksgälden samt penningmarknads-
placeringar. 

Under 2014 har universitetets donationsförvaltning 
bidragit med 4,5 miljoner kronor till olika verksam-
hetsområden inom universitetet fördelat enligt föl-
jande:

 
Handelshögskolan 3,7 miljoner

Naturvetenskapliga fakulteten 0,8 miljoner

Utdelade stipendier och andra bidrag
Universitetet har under året haft möjlighet att dela ut 
cirka 4 500 stipendier till studerande inom grund- 
och forskarutbildningen. Stipendiernas storlek har 
varierat från 1 000 kronor och upp till 100 000 kro-
nor. De beloppsmässigt största stipendieutgivarna 
har varit de Adlerbertska stiftelserna, ur vilka stipen-
dier om cirka 37 miljoner kronor utdelats. Exempel 
på andra stiftelser ur vilka stipendier till studerande 
utgått är Bo Linderoth-Olsons fond, Paul och Marie 
Berghaus´ donationsfond samt Carl Larssons stipen-
diefond. 

Drygt 200 lärare och forskare har tilldelats bidrag 
till resor och forskning ur bland annat Sven Petters-
sons fond för humanistisk vetenskap, Torsten Petters-
sons fond för humanistisk vetenskap, Erland Eriks-
sons donation, Göteborgs Högskolas Linnéfond, 
Oscar Ekmans stipendiefond, Adlerbertska Forsk-
ningsstiftelsen samt Jubileumsanslaget ur Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse. De utdelade beloppen 
uppgår totalt till cirka fem miljoner kronor. 

Avkastning ur anknutna stiftelser avsedda för 
forskning inom Sahlgrenska Akademins område har 
under året fördelats med ett belopp uppgående till 
cirka 7,4 miljoner kronor. 

1.  Dessa är SIXPRX (svenska aktier), OMRX T-bill  
(kort ränteplaceringar eg. statsskuldväxlar) samt  
OMRX T-bond (obligationer).

Tabell 44.  Värdeförändring 2014

Värdeföränd-
ring 2014 i % 
markn värde

Jämförelse-
index

Jubileumsfonden 14,38 14,92

Handelshögskolan, Fastighetsdonation 14,54 14,92

Oceanografi, Fastighetsdonation 14,58 14,92

Lundberglaboratoriet 14,74 14,92

Torsten och Ragnar Söderbergs prof. 14,64 14,92
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Väsentliga uppgifter
I enlighet med Regleringsbrev för budgetåret 2014 
redovisas en sammanställning över väsentliga uppgif-
ter. Av sammanställningen kan utläsas:

•  Utbildning på grundnivå och avancerad nivå; anta-
let helårsstudenter2 uppgår till 24 485 och har 
minskat med 650 helårsstudenter eller 2,6 procent, 
jämfört med föregående år.  Antalet helårspresta-
tioner uppgår till 20 791, vilket är en minskning 
med 243 helårsprestationer eller 1,2 procent.

•  Kostnad per helårsstudent uppgår till 85 541 kro-
nor och har ökat jämfört med föregående år med 
6 287 kronor eller 7,9 procent. Kostnad per helårs-
prestation uppgår till 100 739 kronor och har 
också ökat jämfört med föregående år med 6 035 
kronor eller 6,4 procent.

•  Antalet studieavgiftsskyldiga helårsstudenter upp-
går till 132 och har ökat med 24 procent jämfört 
med föregående år. Detta utgör 0,5 procent av 
antalet helårsstudenter.

•  Utbildning på forskarnivå; antalet nyantagna dok-
torander uppgår till 305 vilket är en minskning 
med fem procent jämfört med 2013. Av dessa är 
60 procent kvinnor, vilket är en mindre ökning 
jämfört med föregående år. Antalet doktorander 
med någon aktivitet uppgår till 1 920, vilket är en 
minskning med tre procent jämfört med föregående 
år. Antalet doktorander med doktorandanställning 
uppgår till 695, en fortsatt minskning med nästan 
fem procent jämfört med föregående år. Antal dok-
torander med utbildningsbidrag uppgår till 78, en 
ökning med fem procent jämfört med 2013. Antalet 
doktorsexamina uppgår till 297, vilket är en ökning 
med nästan åtta procent jämfört med föregående år. 

•  Personal; Antalet årsarbetskrafter uppgår totalt till 
5 188 och ökar med 51 årsarbetare eller en procent, 
jämfört med föregående år.  Antalet lärare uppgår 
till 1 945 och ökar med 104 eller nästan sex pro-
cent jämfört med föregående år. Andelen dispute-
rade lärare utgör 70 procent, vilket är oförändrat 
jämfört med 2013. Antalet professorer uppgår till 
512, en ökning med tio jämfört med 2013. Av pro-
fessorerna är 27 procent kvinnor, vilket är oföränd-
rat jämfört med föregående år.

•  Ekonomi; Intäkterna ökar med 137 miljoner kro-
nor eller 2,4 procent, jämfört med 2013. Av intäk-
terna utgör utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 2 197 miljoner kronor (38 procent), en ökning 
med 35 miljoner kronor eller 1,6 procent, jämfört 
med 2013. Forskning och utbildning på forskarnivå 
utgör 3 549 miljoner kronor eller 62 procent av de 
totala intäkterna. Intäkter till forskning och utbild-
ning på forskarnivå ökar med 103 miljoner kronor 
eller tre procent, jämfört med 2013. 

•  De totala kostnaderna ökar med 201 miljoner 
 kronor eller 3,6 procent, jämfört med 2013. Av de 
totala kostnaderna utgör personalkostnader 62 pro-
cent och lokalkostnaderna elva procent. I stort är det 
oförändrade andelar jämfört med föregående år.

•  Balansomslutningen uppgår till 4 272 miljoner kro-
nor, en ökning med 214 miljoner kronor, jämfört 
med 2013. Av balansomslutningen utgör oförbru-
kade bidragsmedel 1 733 miljoner kronor (drygt 
40 procent), en ökning med 108 miljoner kronor, 
jämfört med 2013. Myndighetskapitalet uppgår till 
1 055 miljoner kronor, vilket utgör 25 procent av 
balansomslutningen. Myndighetskapitalet ökar 
med 51 miljoner kronor, jämfört med föregående år.

2.  Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
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Väsentliga uppgifter (bilaga 6)
2014 2013 2012 2011 2010

Utbildning och forskning
Totalt antal helårsstudenter1 24 485 25 135 25 578 26 316 26 896
Kostnad (kr) per helårsstudent 85 541 79 254 77 996 75 465 70 681
Totalt antal helårsprestationer1 20 791 21 034 21 316 21 777 21 954
Kostnad (kr) per helårsprestation 100 739 94 704 93 591 91 187 86 592
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 132 106 60 44 —
Totalt antal nyantagna doktorander 305 291 340 350 322

andel kvinnor 60% 60% 58% 55% 57%
andel män 40% 40% 42% 45% 43%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 1 920 1 980 2 042 2 065 2 021
andel kvinnor 58% 58% 59% 58% 59%
andel män 42% 42% 41% 42% 41%

Totalt antal doktorander med doktrandanställning (årsarb.) 695 729 757 696 623
andel kvinnor 60% 59% 60% 60% 60%
andel män 40% 41% 40% 40% 40%

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 78 74 92 128 159
andel kvinnor 51% 54% 57% 61% 64%
andel män 49% 46% 43% 39% 36%

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,9 2,9 2,6 2,5 2,8
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1
Totalt antal doktorsexamina 297 276 234 265 295
Totalt antal licentiatexamina 44 34 36 50 41
Totalt antal ej fraktionerade refereegranskade vetenskapliga publikationer2 3 349 3 326 2 851 3 076 2 844
Kostnad (tkr) per ej fraktionerad refereegranskad vetenskaplig publikation2 1,05 1 1,15 1,04 1,04

Personal3

Totalt antal årsarbetskrafter4 5 188 5 138 5 031 5 005 4 853
andel kvinnor 58% 58% 58% 58% 58%
andel män 42% 42% 42% 42% 42%

Medelantal anställd 5 850 5 762 5 718 5 682 5 461
andel kvinnor 57% 57% 57% 57% 57%
andel män 43% 43% 43% 43% 43%

Totalt antal lärare (årsarb.)5 1 945 1 841 1 826 1 861 1 835
andel kvinnor 47% 47% 47% 46% 46%
andel män 53% 53% 53% 54% 54%

Andel disputerade lärare (årsarb.)5 70% 70% 74% 74% 70%
andel kvinnor 44% 44% 45% 43% 42%
andel män 56% 56% 55% 57% 58%

Antal professorer (årsarb.) 512 502 497 500 488
andel kvinnor 27% 27% 28% 25% 25%
andel män 73% 73% 72% 75% 75%

Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr) varav 5 746 5 609 5 427 5 317 5 165
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 197 2 162 2 095 2 065 2 051

andel anslag (%) 92% 91% 91% 91% 91%
andel externa intäkter (%) 8% 8% 9% 9% 9%

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 3 549 3 446 3 332 3 252 3 113
andel anslag (%) 51% 50% 51% 52% 53%
andel externa intäkter (%) 48% 49% 48% 47% 46%

Kostnader totalt (mnkr) varav 5 694 5 493 5 379 5.272 4 933
andel personal 62% 61% 60% 60% 59%
andel lokaler 11% 11% 12% 12% 12%

Lokalkostnader6 per kvm (kr) 1 693 1 645 1 666 1 653 1 615
Balansomslutning (mnkr) 4 272 4 058 4 056 3 731 3 565

varav oförbrukade bidrag 1 733 1 625 1 586 1 530 1 491
varav årets kapitalförändring 51 110 44 46 232
varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 055 1 003 864 817 771

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.
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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Till vänster: Världens förste doktor i hantverk heter Ulrik Hjort Lassen. Han har inte bara skrivit en avhandling, han har också byggt ett lusthus med hjälp av månghundra-
årig stolpverksteknik. Höger överst: Tisdagen den 4 februari svarade professor Lars-Gunnar Andersson vid Göteborgs universitet för sista gången på lyssnarnas frågor 
i det populära radioprogrammet Språket i P1. Han har varit programmets återkommande språkexpert sedan starten 1997. Höger nederst: Alexandre Antonelli, docent i 
 biologi, gör storskaliga kartläggningar av nutida och forntida arter för att se hur den globala uppvärmningen kommer att påverka artrikedomen på jorden.  
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RESULTATRÄKNING

Miljoner kronor Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 3 841,0 3 700,1

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 40, 41 445,3 506,8

Intäkter av bidrag 3 1 438,2 1 371,3

Finansiella intäkter 4 21,9 30,5

Summa 5 746,4 5 608,7

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 –3 529,8 –3 376,7

Kostnader för lokaler 6 –649,1 –628,3

Övriga driftkostnader 7 –1 322,6 –1 302,8

Finansiella kostnader 8 –7,5 –6,9

Avskrivningar och nedskrivningar 9–13 –185,5 –178,7

Summa –5 694,5 –5 493,4

Verksamhetsutfall 51,9 115,3

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 14 –1,3 –5,5

Transfereringar 

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 21,5 20,5

Medel som erhållits från  myndigheter för finansiering av bidrag 101,1 122,3

Övriga erhållna medel för  finansiering av bidrag 15 71,1 42,2

Lämnade bidrag 15 –193,7 –185,0

Saldo 0,0 0,0

Årets kapitalförändring 16 50,6 109,8
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BALANSRÄKNING

Miljoner kronor Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 9 38,8 52,1

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 6,2 8,2

Summa immateriella anläggningstillgångar 45,0 60,3

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 10 13,1 14,2

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 111,6 116,6

Maskiner, inventarier, övriga anläggningar m.m. 12 420,5 407,1

Pågående nyanläggningar 13 82,1 27,0

Summa materiella anläggningstillgångar 627,3 564,9

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel- och delägda företag  17 6,3 6,6

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 62,2 60,1

Andra långfristiga fordringar 17 105,6 110,4

Summa finansiella anläggningstillgångar 174,1 177,1

Varulager

Varulager och förråd 18 3,2 3,5

Summa varulager 3,2 3,5

Fordringar 

Kundfordringar 19 46,4 81,9

Fordringar hos andra myndigheter 20 97,1 82,5

Övriga fordringar 21 1,7 4,8

Summa fordringar 145,2 169,2

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 22 156,4 149,2

Upplupna bidragsintäkter 23 212,4 199,0

Övriga upplupna intäkter 24 22,1 13,2

Summa periodavgränsningsposter 390,9 361,4

Avräkning med statsverket 25

Summa avräkning med statsverket 0,0 0,0

Kortfristiga placeringar 26

Summa värdepapper och andelar 0,0 0,0

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 27 2 848,9 2 679,1

Kassa och bank 28 37,1 42,4

Summa kassa och bank 2 886,0 2 721,5

SUMMA TILLGÅNGAR 4 271,7 4 057,9
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Miljoner kronor Not 2014-12-31 2013-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital  16 9,3 8,3

Donationskapital 16 8,0 8,3

Resultatandelar i hel- och delägda företag  16 0,2 5,7

Balanserad kapitalförändring 16 986,4 871,1

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 16 50,6 109,8

Summa myndighetskapital 1 054,5 1 003,2

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 29 27,2 24,6

Övriga avsättningar 30 48,4 30,1

Summa avsättningar 75,6 54,7

Skulder m. m.

Lån i Riksgäldskontoret 31 500,4 471,5

Skulder till andra myndigheter 32 114,9 116,0

Leverantörsskulder 33 191,0 163,9

Övriga skulder 34 85,8 105,9

Depositioner 35 0,5 0,5

Summa skulder m.m. 892,6 857,8

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 36 347,4 353,2

Oförbrukade bidrag 37 1 732,8 1 625,3

Övriga förutbetalda intäkter 38 168,8 163,7

Summa periodavgränsningsposter 2 249,0 2 142,2

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 4 271,7 4 057,9

ANSVARSFÖRBINDELSER 39 111,2 104,2

BALANSRÄKNING
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Ramanslag, miljoner kronor

Årets  
tilldelning enligt 
regleringsbrev

Totalt  
disponibelt 

belopp Utgifter Saldo

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning   

2:7 ap. 1 Grundutbildning takbelopp 1 872,0 1 872,0 –1 872,0 0,0

2:8 Forskning och forskarutbildning

2:8 ap. 7 Basresurs 1 452,5 1 452,5 –1 452,5 0,0

2:8 ap. 9 Havsmiljöinstitutet 10,9 10,9 –10,9 0,0

Summa 1 463,4 1 463,4 –1 463,4 0,0

 

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor

2:65 ap.7 Nationellt resurscentrum i matematik 4,9 4,9 –4,9 0,0

2:65 ap. 41 Kvalitetsbaserad resursfördelning 11,2 11,2 –11,2 0,0

2:65 ap. 50 Spetsutbildning i entreprenörskap 3,7 3,7 –3,7

Summa 19,8 19,8 –19,8 0,0

 

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2:66 ap. 3 ALF, ersättning för landstingets medverkan i grundutbildning 
av läkare 430,4 430,4 –430,4 0,0

2:66 ap. 7 TUA, ersättning för landstingets medverkan i grundutbildning 
av tandläkare 74,3 74,3 –74,3 0,0

Summa 504,7 504,7 –504,7 0,0

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:2 ap. 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 2,6 2,6 –2,6 0,0

Summa 3 862,5 3 862,5 –3 862,5 0,0

ANSLAGSREDOVISNING 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Villkor för anslag 2:7 ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer 

finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Villkor för anslag 2:8 ap.7 Basresurs

Av anslaget är 3,1 miljoner kronor beräknat till en förstärkning av konst-

närlig forskning och utbildning på forskarnivå. 

I anslaget ingår 20,5 miljoner kronor för det strategiska forsknings-

området Vårdvetenskap.

Universitetet har fram till och med 2022 intecknat cirka två miljoner 

kronor per år av anslagsposten för medfinansiering av MAX IV-labora-

toriet vid Lunds universitet.

Villkor för anslag 2:8 ap.9 Havsmiljöinstitutet 

Anslagsposten får användas av universitetet för analyser, utvärderingar 

och synteser samt för ökad samverkan mellan berörda universitet inom 

havsmiljöinstitutet.

Villkor för anslag 2:66 ap.3 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan 

svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av 

läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. 

Villkor för anslag 2:66 ap.7 Göteborgs universitet. 

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan 

svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av 

tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvård.

Övriga villkor

Göteborgs universitet redovisar 5,6 miljoner kronor till studenter med 

funktionshinder, vilket motsvarar 0,3 procent av grundutbildnings-

anslaget för 2014.

Enligt regleringsbrevet får universitetet belasta anslagen med kost-

nader för personskadeförsäkringar för studenter med högst 24 kronor 

per helårsstudent. Kostnaderna för personskadeförsäkringar avseende 

studenter uppgår till 0,6 miljoner kronor. Med hänsyn taget till inneva-

rande års utbildningsuppdrag, är kostnaden knappt 23 kronor per 

 helårsstudent vilket är lägre än den högsta tillåtna kostnaden.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

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

om medieutvecklingen. 

Anslaget ska användas för kostnader för information om forskningsre-

sultat för att utarbeta mediestatistik och dokumentera ägar- och mark-

nadsförhållanden inom svenska massmedier m.m. vid den svenska 

avdelningen av Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommuni-

kationsforskning (Nordicom). Rapporten Mediebarometern med en 

räckviddsundersökning av svenska medievanor ska ges ut under 2014.
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REDOVISNINGS-  
OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänt
Övergripande mål för universitetens och högskolor-
nas verksamhet finns i högskolelagen (1992:1434). 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med regle-
ringsbrev, förordningen (2000:605) om myndigheters 
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), förordning 
(2000:606) om myndigheters bokföring (FBF), stu-
diedokumentationsförordningen (1993:1153), förord-
ning (2007:603) om intern styrning och kontroll och 
donationsförordningen (1998:140) samt tillkom-
mande regeringsbeslut. Redovisning vid universitetet 
följer god redovisningssed enligt ESV:s föreskrifter 
och allmänna råd till FÅB. I regleringsbrevet medges 
universitet och högskolor undantag från bestämmel-
ser i förordningar enligt nedan:

• undantag från bestämmelsen om redovisning av 
anslagsmedel enligt 12 § anslagsförordningen 
(2011:223). Avräkning mot anslag och anslagspos-
ter för medel som utbetalas till lärosätenas ränte-
konton i Riksgäldskontoret ska ske i samband med 
de månatliga utbetalningarna till respektive lärosä-
tes räntekonto i Riksgäldskontoret.

• undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) 
på så sätt att lärosätet får överföra såväl överpro-
duktion som outnyttjat takbelopp (anslagsspa-
rande) till ett värde av högst tio procent av takbe-
loppet till efterföljande budgetår utan att särskilt 
begära regeringens medgivande. 

• undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje 
stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag om att årsredovisningen ska 
innehålla redovisning av väsentliga uppgifter. Uni-
versitet och högskolor ska i stället lämna uppgifter 
enligt bilaga 6 Väsentliga uppgifter. Universitet och 
högskolor ska i samband med upprättandet av 
noter till årsredovisningen särskilt beakta att speci-
fikation ges av  

–  låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad 
låneram och utnyttjad låneram vid räkenskaps-
årets slut, och

–  beviljad och under året maximalt utnyttjad kon-
tokredit hos Riksgäldskontoret.

• undantag från bestämmelserna om budgetunderlag 
i 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredo-
visning och budgetunderlag. Regeringen beslutar 
om särskilda anvisningar om vilka uppgifter som 
ska redovisas i budgetunderlaget. 

• Av 2 kap. 4 a § högskoleförordningen följer att sty-
relsen för ett universitet eller en högskola får upp-
dra 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 delårsrap-
porten ska skrivas under av myndighetens ledning. 
Med undantag från nämnda bestämmelse får sty-
relsen för ett universitet eller en högskola som ska 
lämna en delårsrapport, uppdra åt ordföranden att 
efter samråd med rektorn underteckna delårsrap-
porten.

• undantag från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § för-
ordningen (2000:605) andra stycket om årsredovis-
ning och budgetunderlag om att i årsredovisningen 
upprätta och lämna en finansieringsanalys till 
regeringen. 

• undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om 
finansiering av anläggningstillgångar. 
    En anläggningstillgång som används i myndighe-
tens verksamhet får helt eller delvis finansieras med 
bidrag som har mottagits från icke-statliga givare. 
Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgi-
vare under förutsättning att bidraget har tilldelats 
för ändamålet.
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• Lunds universitet, Stockholms universitet, Göte-
borgs universitet, Karolinska institutet och Kung-
liga Tekniska högskolan medges rätt att förvalta 
donationsmedel i aktier och andra värdepapper 
enligt 12 § donationsförordningen (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 marknadsindex. 

• undantag från 25 a § andra och tredje stycket 
avgiftsförordningen (1992:191) om disposition av 
inkomster från avgiftsbelagd verksamhet.
    Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 
tio procent av den avgiftsbelagda verksamhetens 
omsättning under räkenskapsåret, ska myndigheten 
i årsredovisningen redovisa hur överskottet ska 
 disponeras.
    Har det uppkommit ett underskott i en avgifts-
belagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat 
överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndig-
heten i årsredovisningen lämna ett förslag till 
regeringen om hur underskottet ska täckas.

Redovisning av verksamhetens resultat
Enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000: 605) om års-
redovisning och budgetunderlag ska myndigheterna 
kommentera verksamhetens resultat i förhållande till 
de uppgifter som framgår av myndighetens instruk-
tion och till vad regeringen i förekommande fall, har 
angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. 
Resultatredovisningen ska främst avse hur verksam-
hetens 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 föreskrif-
ter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag ska myndigheten över-
siktligt beskriva sin verksamhet och resultatet av 
verksamheten, företrädesvis de viktigaste prestatio-
nerna, deras volym och kostnader. Enligt de all-
männa råden kan kostnad per prestation avse såväl 
kostnad per prestationstyp och år som enskild presta-
tions totala kostnad. I årsredovisningen redovisas en 
rad olika uppgifter om verksamhetens volymer, 
såsom helårsstudenter och forskarexamina, samt de 
totala kostnaderna med uppdelning på utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå respektive forskning 

och utbildning på forskarnivå. De uppgifter som 
redovisas i sammanställningen ”Väsentliga uppgif-
ter” 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 huvuduppgifter, 
nämligen att:

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

• bedriva forskning och konstnärligt utvecklings-
arbete samt annat utvecklingsarbete samt

• samverka med det omgivande samhället och infor-
mera om sin verksamhet samt verka för att forsk-
ningsresultat 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 redovisningen av verksamhetens pre-
stationer 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, nämli-
gen kostnad per helårsstudent och kostnad per hel-
årsprestation. Ett mått på prestationerna inom forsk-
ningen är kostnad per publikation, och har definierats 
som den totala kostnaden för forskning fördelat på 
antal artiklar, böcker och kapitel i böcker som univer-
sitetets 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
Universitetets ekonomimodell ger inte möjlighet till 
att följa upp intäkter fördelade på finansiär. När 
bidrags- och uppdragsmedel periodiseras redovisas 
periodiseringsbeloppen endast på statliga och icke 
statliga finansiärer.

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

Transfereringar
Lämnade bidrag har i enlighet med ESV:s anvis-
ningar redovisats som transferering i resultaträk-
ningen. Finansiering motsvarande kostnaderna har 
hämtats från intäkter av anslag och bidrag. Exempel 
på transfereringar är överföring av medel till student-
kårerna, stipendier samt överföring av strategiska 
forskningsmedel till andra lärosäten. 

Värdering av anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar utgörs främst av egenutveck-
lade IT-system och förvärvade licenser samt rättighe-
ter, oftast för dataprogram. Aktivering kan ske om 
anskaffningsvärdet överstiga 100 000 kronor och 
den ekonomiska livslängden vara lägst tre år eller 
högst fem år.

Övriga anläggningar med ett anskaffningsvärde på 
minst 20 000 kronor och en ekonomisk livslängd på 
lägst tre år redovisas som anläggningstillgång. 
Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den 
bedömda ekonomiska livslängden. 

Följande bedömda ekonomiska livslängder 
 tillämpas:
Byggnader   40 år
Barockorgel, fartyg  25 år
Möbler, inredning och utrustning  10 år
Transportmedel  5 år
Immateriella tillgångar 3–5 år
Datorer, kringutrustning och 
övriga kontorsmaskiner 3 år

För särskild utrustning kan avvikande avskrivnings-
tider tillämpas. För konstförmål sker ingen avskriv-
ning. Några avskrivningar görs inte på Ågrenska vil-
lan, eftersom fastigheten bedöms vara tillräckligt 
avskriven. Ny-, om- och tillbyggnad på annans fast-
ighet redovisas som förbättringsutgift på annans fast-
ighet. Som förbättringsutgift på annans fastighet 
redovisas även reparations- och underhållskostnader 
överstigande 100 000 kronor och med en livslängd 
överstigande tre år. Avskrivningstiden begränsas så 
att investeringen skall vara slutavskriven när hyres-
förhållandet kan antas upphöra. 

Den pågående nyanläggningen utgörs av byggnatio-
nen av ett forskningsfartyg vilket inklusive utrust-

ning beräknas kosta drygt 100 miljoner kronor och 
vara klart för att tas i bruk under hösten 2015. 

Värdering av finansiella anläggningstillgångar. 
Marknadsvärdet för aktie- och fondandelsinnehavet i 
donationsförvaltningen är något högre än det bok-
förda per 31 december 2014. 

Omklassificering har skett av anläggningsobjekt 
mellan byggnader, förbättringsutgifter på annans fast-
ighet samt maskiner, inventarier och installationer.

Lån av anläggningstillgångar
Normalt upptas lån för att finansiera anskaffning av 
anläggningstillgångar. När bidrag har erhållits för att 
anskaffa utrustning ska inte och behöver inte heller 
lån tas upp. Rutin finns för att skilja på detta, men 
följs inte helt tillfredsställande. Åtgärder kommer att 
vidtas för att få detta att fungera bättre. 

GU Holding AB
Göteborgs universitet övertog den 1 januari 1998 
holdingbolaget Göteborgs universitets utveckling AB 
från Näringsdepartementet. I årsredovisningen redo-
visas uppgifter om andelar i dotterföretag och resul-
tatandel enligt kapitalandelsmetoden. Innehavet 
redovisas i balansräkningen under posterna andelar i 
dotterföretag, statskapital samt resultatandelar i dot-
terföretag. Påverkan på universitetets kapitalföränd-
ring framgår av resultaträkningsposten resultat från 
andelar i dotterföretag. GU Holding AB har under 
2014 fått en miljon kronor i kapitaltillskott från 
regeringen. Kapitaltillskottet ska finansiera upp-
byggnaden av så kallade idébanker.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar är upptagna till det belopp, som de beräk-
nas inflyta med. Skulder i utländsk valuta har omräk-
nats till balansdagens kurs.

Skuld för inarbetad tid. I bokslutet för 2014 redo-
visas en skuld för inarbetad mer- och övertid med 26 
miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Skulden 
består dels av institutionernas och enheternas redovi-
sade övertidsskuld, dels av en övergripande beräknad 
skuld. Universitetet har under 2014 inte vidtagit spe-
cifika åtgärder för att kunna presentera ett mer 
genomarbetat underlag då systemmässiga förutsätt-
ningar till stor del fortfarande saknas. Frågan är upp-
märksammad sedan tidigare och arbete pågår med 
att införa systemstöd och utarbeta rutiner för tjänst-



100

Finansiell redovisning

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2014

göringsplanering och rapportering av tid inom ramen 
för projektet ”IT-stöd för bemanning, individuell 
tjänstgöringsplanering och tjänstgöringsuppföljning”. 
Under 2014 har systemet succesivt implementerats i 
verksamheten.

Rättelse av fel har skett av Avsättning för pensio-
ner och liknande förpliktelser. Felet består av att 
pensionernas finansiering ingick i avsättningen. 
Beloppet har bokats mot myndighetskapitalet. Under 
posten Övriga avsättningar redovisas kompetensut-
vecklingsåtgärder enligt avtal samt beräknade kost-
nader för uppsagt hyresavtal avseende Vasagatan 33.

Värdering av varulager
Varulagren är värderade till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och återanskaffningsvärdet. Avdrag för 
bedömd faktisk inkurans har gjorts.

Värdering av bankmedel i utländsk valuta
Behållning på EUR-konto per 2014-12-31 har värde-
rats till balansdagens kurs.

Upplupna och oförbrukade bidrag
Externt finansierade forskningsprojekt redovisas på 
institutionsnivå. Intäkterna för pågående projekt 
bokförs med motsvarande belopp som kostnaderna. 
Om inte bidrag enligt kontrakt utbetalats, redovisas 
det som upplupna bidragsintäkter. Mottagna medel 
från bidragsgivare som ännu inte har använts redovi-
sas som oförbrukade bidrag. För projekt, som avslu-
tats under året, redovisas återstående medel som 
över- respektive underskott i resultaträkningen. För-
brukningstakt avseende oförbrukade medel från stat-
liga givare har redovisats i enlighet med av SUHF 
rekommenderad schablonmetod.

Enligt regleringsbrev kan samfinansiering ske av 
anslagsmedel till bidragsfinansierade projekt. Vid 
Göteborgs universitet sker löpande samfinansiering 
i samma takt som bidragsmedel inbetalas. Detta kan 
leda till att balansposterna oförbrukade bidrag och 
upplupna bidragsintäkter innehåller interna medel 
avsedda för samfinansiering. Denna konsekvens sam-
manhänger med tillämpningen av ”SUHF-modellen” 
varför problematiken för en lösning har hänförts till 
SUHF (HfR:s redovisningsråd).

Moderbolaget GU Holding AB

Aktieinnehav Andel i %

Dotterbolag

Biomatcell AB 100

Gastrolink AB 100

GU School of Executive Education AB 100

Mivac Development AB 75

Mindary AB 59

Toleranzia AB 57

Psilox 50

Cervrite AB 49

Again Nutrient Recovery AB 46

Alzinova AB 40

Tendera AB 30

Marine Biofouling Research i Göteborg AB 30

RoadIT AB 30

Gothenburg Sensor Devices AB 28

PExA AB 26

Strongbone AB 25

Luxbright AB 25

Talkamatic AB 22

Kocken och jag AB 21

GotImmune AB 20

Kaponjären 1 AB 20

Crop Tailor AB 19

Vigor Wave Energy AB 18

Cereno Scientific AB 18

MetaboGen AB 15

Cereduce AB 14

Cewatech AB 13

Oncorena Holding AB 11

SeaTwirl AB 11

InventiveBoard AB 10

Mymo AB 10

Profundus AB 10

Smartster Group AB 8

Ortoma AB 7

Sixera Pharma AB 6

Blue Mobile Systems AB 4

Surgical Science Sweden AB 4

AppSpotr AB 2

LC-Tech Holding AB 1

I-Tech AB 0

Intressebolag till portföljbolag

Intressebolag till MIVAC Development AB

Alzinova AB1 39

Toleranzia AB2 48

Intressebolag till Biomatcell AB

Psilox 45

1.  Direktägande i GU Holding är 9,97% och indirekt ägande via MIVAC AB 
29,62%=39,59%

2.  Direktägande i GU Holding är 8,66% och indirekt ägande via MIVAC AB 
36,37%=45,03% men där klassificering blir 48,43%+8,66%=57,09% i koncernen
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Förordning om årsredovisning och budgetunderlag 
(FÅB), 7 kap. 2 §

Till grund för redovisningen av ersättningar och andra förmåner ligger 

uppgifter från Göteborgs universitets kontrolluppgifter 2014.

 

Styrelsen tkr

Ordförande 

Cecilia Schelin Seidegård 66

Regeringens särskilda utredare i jämställdhet

Folkhälsomyndigheten

ALMI Företagspartner Gotland AB

Global Health Partner AB

Rektor 

Pam Fredman 1 440

Arbetsgivarverket

Göteborg & Co

Stiftelsen Korsvägen/Universeum

Länsstyrelsens insynsråd

Företrädare för allmänna intressen

Tomas Brunegård 28

World Association of Newspapers and News Publishers

Mentor Medier A/S, Norge

Svenska Mässan AB

Räddningsmissionen

Stena Line BV, Nederländerna

Skäreleja AB 

Medieinstitutet Fojo

Kerstin Brunnberg 28

Kulturrådet

Nordisk Kulturfond

Migrationsverket

Story AB

Bror Rudi AB

Kommittén för migrationsstudier

Ulrika Fjällborg Media AB

Andreas Carlgren 28

Carin Götblad 28

Specialfastigheter

Interpeace

Eva Halvarsson 37

Norrporten AB

Vasakronan AB

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning

FinanskompetensCentrum

Stiftelsen Handelshögskolans 80-årsfond

Styrelsen tkr

Lauritz B. Holm-Nielsen 28

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

EU/ESFRI

Ulf P. Lundgren 55

Regionala Etiknämnden, Uppsala

Utdanningsvitenskpelig fakultetsstyre, Oslo Universitet, Norge

Företrädare för verksamheten

Börje Haraldsson 775

Soinial AB

Oncorena AB

Lisbeth Larsson 696

Angela Wulff 657

Lars Lindkvist (ersättare)  605

Röda sten, Göteborg

Företrädare för de studerande

Mikael Benserud 93

Marie Norman 14

Nils Rudqvist 381

Nicolai Slotte 20

Malin Henriksson (ersättare) 35

Akademihälsan i Göteborg AB
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1  Intäkter av anslag

2014 2013

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 857,3 1 822,6

Forskning och utbildning på forskarnivå 1 456,5 1 367,1

Ersättning för kininisk utbildning och forskning 504,7 490,9

Övriga anslag 22,5 19,5

Summa intäkter av anslag 3 841,0 3 700,1

Anslag från staten, enligt regleringsbrev 3 862,5 3720,6

Avgår medel som erhållits från statens 
 budget för finansiering av transfereringar –21,5 –20,5

Summa 3 841,0 3 700,1

För specifikation av enskilda anslag, se anslagsredovisning.

2  Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2014 2013

Avgifter enligt regleringsbrev

Uppdragsforskning 159,5 169,1

Uppdragsutbildning 64,8 63,4

Upplåtande av bostadslägenhet 26,2 23,0

Beställd utbildning 19,9 18,2

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 12,9 11,5

Högskoleprov 3,5 2,9

Biljett- eller programintäkter inom 
 konstnärlig utbildning 0,2 0,3

Summa intäkter av avgifter enligt 
 regleringsbrev 287,0 288,4

Intäkter enligt §4 Avgiftsförordningen

Resurssamordning 39,1 98,9

Uthyrning av lokaler, parkeringsplatser 32,8 34,9

Kurser och konferenser 26,9 26,6

Tidskrifter och publikationer 6,6 6,2

Informations- och kursmateriel 4,4 5,0

Uthyrning av utrustning 2,0 3,2

Rådgivning och annan liknande service 2,3 2,4

Tjänsteexport (som inte ingår i Avgifter  
enligt regleringsbrev) 1,8 3,9

Summa intäkter enligt §4 
 Avgiftsförordningen 115,9 181,1

Reavinster försäljning av 
 anläggningstillgångar 0,1 0,9

NOTER

Övriga intäkter

Utredningsarbete och administrativa tjänster 17,6 13,8

Måltider 6,2 6,2

Analysarbete 4,8 5,4

Djurhållning 4,3 4,3

Patientavgifter 1,4 1,5

Övrigt 8,0 5,2

Summa övriga intäkter 42,3 36,4

Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 445,3 506,8

Tjänsteexport ingår i ovan,  
med följande belopp:

Avgifter enligt regleringsbrev:

Uppdragsutbildning 0,4 1,8

Studieavgiftsskyldiga studenter 12,9 11,5

Uppdragsforskning 20,7 8,6

Beställd utbildning 0,2 0

Intäkter enligt §4 Avgiftsförordningen: 1,8 3,9

Summa tjänsteexport 36,0 25,8

I Avgifter enligt regleringsbrev ingår även försäljningsavgifter. I upp-

dragsutbildning och uppdragsforskning ingår även intäkter enligt §4 

Avgiftsförordningen. Under §4 Avgiftsförordningen redovisas reste-

rande intäkter enligt denna grupp. Resurssamordning bokas som 

bidrag från 1 juli 2014 avseende ersättning från Västra Götalands-

regionen. Nya avtal ska klassificeras som bidrag eller uppdrag.

3  Intäkter av bidrag

2014 2013

Forskningsråd (Vetenskapsrådet, Forte, 
 Formas, Vinnova) 683,0 641,1

Övriga svenska organisationer och ideella 
föreningar 369,6 353,5

Övriga statliga myndigheter 172,9 140,0

Svenska företag och affärsdrivande verk 37,1 96,5

EU:s institutioner 128,1 89,7

Övriga utländska organisationer 58,2 46,1

Kommuner och landsting 62,1 25,7

Periodisering av bidragsfinansierade 
anläggningar 3,0 –9,5

Periodisering av pågående projekt –75,8 –11,8

Summa intäkter av bidrag 1 438,2 1 371,3

Beloppet för 2013 har fördelats på givare för bidragsinkomster som använts för 
transferering. Periodiseringsposterna är i redovisningen inte möjliga att hänföra till 
givare.

forts. Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Belopp i miljoner kronor om inget annat anges
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4  Finansiella intäkter

2014 2013

Ränteintäkter på räntekonto hos 
 Riksgäldskontoret 13,1 26,3

Avkastning på universitetets fonder 6,3 2,7

Valutakursvinster 0,7 0,8

Ränteintäkter på banktillgodohavande m.m. 1,0 0,5

Reavinst vid försäljning av finansiella 
 anläggningstillgångar 0,8 0,2

Summa finansiella intäkter 21,9 30,5

5  Kostnader för personal

2014 2013

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och avgifter –2 303,5 –2 224,5

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier  
och avgifter –1 132,5 –1 066,8

Övriga personalkostnader (utbildnings-
bidrag, företagshälsovård, friskvård, 
 skattefria traktamenten m.m.) –93,8 -85,4

Summa kostnader för personal –3 529,8 –3 376,7

Egna pensionskostnader har flyttats från lönekostnader till arbetsgivar-

avgifter m.m. under 2014.

6  Kostnader för lokaler

2014 2013

Hyror exkl. mediakostnader –597,7 –585,2

Avsättning för uppsagda lokaler –9,0 —

Mediakostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) –27,5 –28,0

Lokalvård (externt utförd), renhållning, 
bevakning och övriga lokalkostnader –14,9 –15,1

Summa kostnader för lokaler –649,1 –628,3

7  Övriga driftkostnader

2014 2013

Ersättning för klinisk utbildning  
och forskning –504,7 –490,9

Övriga tjänster –132,6 –131,3

Ersättning för tjänster vid annan huvudman –109,3 –89,1

Datatjänster –102,8 –111,6

Resor –102,8 –96,5

Övriga varor –88,5 –88,4

Konsulttjänster –64,3 –74,4

Ersättning för utbildningstjänster –62,4 –64,3

Böcker, tidskrifter och övriga publikationer –46,8 –44,2

Laboratoriekemikalier –31,1 –32,7

Korttidsinvesteringar (livslängd 1–3 år/
anskaffningsvärde lägre än 500 EUR) –24,3 –22,4

Tryckning –12,9 –12,6

Post- och fraktkostnader –12,6 –13,9

Hyra av utrustning m.m. samt  
service- och underhållsavtal –12,3 –15,2

Telekostnader, abonnemang  
och samtalsavgifter –8,5 –8,7

Ersättning till Botaniska trädgården –6,7 –6,6

Summa driftkostnader –1 322,6 –1 302,8

8  Finansiella kostnader

2014 2013

Räntekostnad för lån på 
 anläggningstillgångar –2,3 –4,9

Valutakursförluster –4,2 –1,6

Övrigt –1,0 –0,4

Summa finansiella kostnader –7,5 –6,9
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9  Immateriella anläggningstillgångar

2014 2013

Balanserade utgifter för utveckling

IB anskaffningsvärde 240,1 215,3

Årets anskaffningar 9,9 24,8

Avgår anskaffningsvärde på utrangerade 
 tillgångar 0,0 0,0

UB anskaffningsvärde 250,0 240,1

IB ack avskrivningar –188,0 –172,3

Årets avskrivningar –37,4 –15,7

Avgår årets avskrivningar på utrangerade 
tillgångar 14,2 0,0

UB ack avskrivningar –211,2 –188,0

Bokfört värde för balanserade utgifter 
för utveckling 38,8 52,1

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

IB anskaffningsvärde 38,2 34,1

Årets anskaffningar 2,9 4,7

Avgår anskaffningsvärde på utrangerade 
 tillgångar –0,7 –0,6

UB anskaffningsvärde 40,4 38,2

IB ack avskrivningar –30,0 –25,1

Årets avskrivningar –4,9 –5,4

Avgår årets avskrivningar på utrangerade 
tillgångar 0,7 0,5

UB ack avskrivningar –34,2 –30,0

Bokfört värde för rättigheter och andra 
immateriella anläggningstillgångar 6,2 8,2

Bokfört värde immateriella  
anläggningstillgångar 45,0 60,3

10  Byggnader

2014 2013

IB anskaffningsvärde 28,4 28,3

Årets anskaffningar 0,7 0,1

Avgår anskaffningsvärde på utrangerade 
 tillgångar

UB anskaffningsvärde 29,1 28,4

IB ack avskrivningar –14,2 –13,6

Årets avskrivningar –1,8 –0,6

UB ack avskrivningar –16,0 –14,2

Bokfört värde byggnader 13,1 14,2

Byggnader avser Ågrenska villan och Studenternas hus. När det gäller 

Studenternas hus har universitetet ett regeringsbeslut daterat 2010-05-20 

innebärande rätt att sälja fastigheten, vilket universitetet avser att göra 

under 2015. Med anledning av detta har värdering gjorts av fastigheten, 

men denna värdering har inte inneburit någon uppskrivning av bokfört 

värde, i enlighet med ESV:s föreskrifter till FÅB, 5 kap. 6 §.

Beloppet för 2013 är justerade p.g.a omklassificering av objekt mellan 

byggnader, förbättringsutgifter på annans fastighet samt maskiner, 

inventarier och installationer.

11
   Förbättringsutgifter på annans fastighet samt repara-

tioner och underhåll över 100 tkr på annans fastighet

2014 2013

IB anskaffningsvärde 300,5 293,9

Årets anskaffningar 20,0 20,1

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade 
inventarier –9,6 –13,5

UB anskaffningsvärde 310,9 300,5

IB ack avskrivningar –183,9 –171,4

Årets avskrivningar –24,9 –26,0

Avgår årets avskrivningar på utrangerade 
inventarier 9,5 13,5

UB ack avskrivningar –199,3 –183,9

Bokfört värde förbättringsutgifter på 
annans fastighet 111,6 116,6

Beloppet för 2013 är justerade p.g.a omklassificering av objekt mellan 

byggnader, förbättringsutgifter på annans fastighet samt maskiner, 

inventarier och installationer.

12  Maskiner, inventarier och övriga anläggningar

2014 2013

IB anskaffningsvärde 2 001,5 1 948,4

Årets anskaffningar 144,3 122,7

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade 
inventarier –56,6 –69,6

UB anskaffningsvärde 2 089,2 2 001,5

IB ack avskrivningar –1 594,4 –1 531,8

Årets avskrivningar –130,6 –131,0

Avgår avskrivningar på utrangerade  
inventarier 56,3 68,4

UB ack avskrivningar –1 668,7 –1 594,4

Bokfört värde maskiner, inventarier 
och övriga anläggningar 420,5 407,1

Beloppet för 2013 är justerade p.g.a omklassificering av objekt mellan 

byggnader, förbättringsutgifter på annans fastighet samt maskiner, 

inventarier och installationer.

13  Pågående nyanläggning

2014 2013

IB anskaffningsvärde 27,0 0,7

Årets anskaffningar 55,1 26,3

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade 
inventarier

UB anskaffningsvärde 82,1 27,0

Bokfört värde pågående nyanläggning 82,1 27,0

Den pågående nyanläggningen avser anskaffning av ett fartyg.
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9–13  Summa årets avskrivningar

2014 2013

Summa årets avskrivningar –185,5 –178,7

14  Resultat från andelar i hel- och delägda företag

2014 2013

Resultat från andelar i hel- och  
delägda företag –1,3 –5,5

Angivet belopp avser hela koncernens redovisade resultat. Det som är 

hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgår till ett underskott om 

0,9 mnkr. 

15  Transfereringar

2014 2013

Övriga erhållna medel för  
finansiering av bidrag

Övriga svenska givare 60,7 22,6

EU 0,8 12,0

Övriga utländska givare 5,7 5,6

Svenska företag 2,4 1,6

Statliga myndigheter 1,3 0,3

Kommuner och landsting 0,2 0,1

Summa övriga erhållna medel 71,1 42,2

Lämnade bidrag

Statliga myndigheter 58,2 73,6

Stipendier 42,8 38,7

Utländska 30,8 26,8

Övriga svenska 30,5 20,9

Svenska företag 12,3 13,7

Kommuner och landsting 19,1 11,3

Summa lämnade bidrag 193,7 185,0

16  Årets kapitalförändring

Stats-
kapital1)

Uppskriv-
ningskapital

Donations-
kapital2)

Resultat-
andelar i 
hel- och 
delägda 
företag

Balanserad 
kapital-

förändring, 
anslags- 

finansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring, 
avgifts-

finansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring, 
bidrags-

finansierad-
verksamhet

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-

räkningen Summa

Utgående balans 2013 8,3 8,3 5,7 722,7 34,4 87,6 109,7 976,7

Ändrad redovisningsprincip 0,0

Rättelse av fel 18,8 7,7 26,5

A Ingående balans 2014 8,3 0,0 8,3 5,7 741,5 34,4 95,3 109,7 1 003,2

Föregående års 
 kapitalförändring –5,5 73,5 13,5 28,2 –109,7 0,0

Balanserat kapital 8,3 0,0 8,3 0,2 815,0 47,9 123,5 0,0 1 003,2

Utdelning från hel- och 
 delägda företag

Omfördelning av balanserat 
kapital för stödverksamhe-
ten, flyttning mellan anslags-
finansierad och bidragsfinan-
sierad verksamhet –6,7 –2,4 9,1 0,0

Kapitaltillskott 1,0 1,0

Ianspråktagande av  
donationskapital –0,3 –0,3

Årets kapitalförändring 50,6 50,6

B Summa årets 
 förändring 1,0 0,0 –0,3 –5,5 66,8 11,1 37,3 50,6 161,0

C Utgående balans 2014 9,3 0,0 8,0 0,2 808,3 45,5 132,6 50,6 1 054,5

1) Avser konst som disponerats av Statens Konstråd samt kapitaltillskott till universitetets holdingbolag
2) Avser universitetets fastigheter (Ågrenska villan och Studenternas hus)
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Redovisning av kapitalförändring enligt regleringsbrev

Verksamhet

Balanserad
kapitalför-

ändring (A)

Årets
kapitalför-

ändring (B)
Summa 

(A+B)

Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev 407,5 17,7 425,2

Uppdragsverksamhet 20,4 2,0 22,4

Summa 427,9 19,7 447,6

Forskning och utbildning  
på forskarnivå

Forskning och utbildning  
på forskarnivå 531,2 38,9 570,1

Uppdragsverksamhet 27,2 –8,0 19,2

Summa 558,4 30,9 589,3

Omföringar av balanserat kapital mellan verksamhetsgrenar har utförts 
under året i syfte att korrigera felaktigheter från föregående år.

17  Finansiella anläggningstillgångar

2014 2013

Andelar i hel- och delägda företag 

IB anskaffningsvärde 6,6 9,7

Årets resultatandel –1,3 –5,5

Årets anskaffningar – kapitaltillskott 1,0 2,4

UB anskaffningsvärde andelar 6,3 6,6

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

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Aktier och andelar:

IB anskaffningsvärde 29,7 29,6

Årets anskaffningar 0,1

Årets försäljningar –1,9

Delsumma UB anskaffningsvärde  
aktier och andelar 27,8 29,7

Marknadsvärde aktier och andelar 36,8 35,8

Obligationer och andra värdepapper:

IB anskaffningsvärde 30,4 29,4

Årets anskaffningar 4,0 1,0

Årets försäljningar 0,0

Delsumma UB anskaffningsvärde 
 obligationer och andra värdepapper 34,4 30,4

Marknadsvärde obligationer och  
andra värdepapper 34,0 30,0

UB andra långfristiga värdepapper 62,2 60,1

Värdepapprens sammanlagda  marknadsvärde 70,8 65,8

Andra långfristiga fordringar  
(avser Akademiska Hus)

Ingående balans 110,4 115,2

Årets återbetalningar –4,8 –4,8

UB andra långfristiga fordringar 105,6 110,4

Summa finansiella anläggningstillgångar 174,1 177,1

Beloppet för årets försäljningar av aktier under 2013 är korrigerat.

18  Varulager

2014 2013

Varulager och förråd 3,2 3,5

Summa varulager 3,2 3,5

19  Kundfordringar

2014 2013

Fordringar på svenska kunder 36,4 71,2

Fordringar på utländska kunder 7,9 9,4

Osäkra fordringar 2,1 1,3

Summa kundfordringar 46,4 81,9

20  Fordringar hos andra myndigheter

2014 2013

Fordran avseende mervärdeskatt 71,2 62,1

Övriga kundfordringar hos statliga 
 myndigheter 25,9 20,4

Summa fordringar hos andra myndigheter 97,1 82,5

21  Övriga fordringar

2014 2013

Övriga fordringar 1,7 4,8

Summa övriga fordringar 1,7 4,8

22  Förutbetalda kostnader

2014 2013

Förutbetalda hyror 131,9 132,9

Övriga förutbetalda kostnader 24,5 16,3

Summa förutbetalda kostnader 156,4 149,2

forts. Årets kapitalförändring
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23  Upplupna bidragsintäkter

2014 2013

Upplupna bidragsintäkter,  
icke statliga givare 167,8 156,6

Upplupna bidragsintäkter,   
statliga myndigheter 44,6 42,4

Summa upplupna bidragsintäkter 212,4 199,0

24  Övriga upplupna intäkter

2014 2013

Upplupna uppdragsintäkter 7,4 7,1

Övriga interimsfordringar 14,5 6,0

Upplupna ränteintäkter 0,2 0,1

Summa övriga upplupna intäkter 22,1 13,2

25  Avräkning med statsverket

2014 2013

Ingående balans

Redovisat mot anslag 3 862,5 3 720,6

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –3 862,5 –3 720,6

Fordringar/skulder avseende  
anslag i räntebärande flöde 0,0 0,0

26  Kortfristiga placeringar

2014 2013

Statsskuldväxlar m.m. hos Riksgäldskontoret 0,0 0,0

Summa kortfristiga placeringar 0,0 0,0

27  Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret

2014 2013

Behållning på universitetets räntekonto 2 848,9 2 679,1

Summa tillgodohavande hos  
Riksgäldskontoret 2 848,9 2 679,1

Behållningen består i huvudsak av eget kapital och oförbrukade 

externa bidrag.

28  Kassa och bank

2014 2013

Banktillgodohavande avseende 
 fondförvaltningen 21,0 0,3

Övriga banktillgodohavanden (EUR-konton) 16,1 42,1

Summa kassa och bank 37,1 42,4

29  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  

2014 2013

Ingående avsättning 24,6 29,1

Årets pensionskostnad 15,7 10,1

Årets pensionsutbetalningar –13,1 –14,6

Utgående avsättning: 27,2 24,6

varav:

Pensionsersättning 7,3 2,4

Delpensioner 19,9 22,2

Summa avsättning för pensioner  
och liknande förpliktelser 27,2 24,6

Avsättningen är korrigerad för 2013 då finansieringen av avsättningen 

ingick. Beloppet har bokats om mot Balanserat kapital.

30  Övriga avsättningar

2014 2013

Ingående avsättning 30,1 32,0

Årets förändring 18,3 –1,9

Utgående övriga avsättningar: 48,4 30,1

varav:

Kompetensutvecklingsåtgärder 39,4 30,1

Hyresavtal, uppsagda 9,0 —

Summa övriga avsättning 48,4 30,1

Under 2015 bedöms kompetensutvecklingsåtgärder att disponeras 

med 5,0 miljoner kronor. Avsättningen för hyresavtalet kommer att 

 disponeras i sin helhet 2015.
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31  Lån i Riksgäldskontoret

2014 2013

Lån vid årets början 471,5 480,2

Nyupptagna lån 184,7 158,1

Årets amorteringar –155,8 –166,8

Summa lån hos Riksgäldskontoret 500,4 471,5

Beviljad låneram 655,0 650,0

Beviljad kreditram på räntekonto 279,2 279,2

Utnyttjad kredit 0,0 0,0

32  Skulder till andra myndigheter

2014 2013

Skuld avseende arbetsgivaravgifter m.m. 61,7 59,2

Leverantörsskulder andra statliga myndigheter 39,1 35,9

Skuld mervärdesskatt 14,1 20,9

Summa skulder till andra myndigheter 114,9 116,0

33  Leverantörsskulder

2014 2013

Svenska leverantörsskulder 172,6 133,2

Utländska leverantörsskulder 18,4 30,7

Summa leverantörsskulder 191,0 163,9

34  Övriga skulder

2014 2013

Personalens källskatt 55,8 55,4

Koordinatorsmedel EU-projekt 16,1 42,0

Diverse avräkningskonton 10,4 5,4

Externa bidrag under utredning 3,5 3,1

Summa övriga skulder 85,8 105,9

35  Depositioner 

2014 2013

Depositioner 0,5 0,5

Summa depositioner 0,5 0,5

Avser depositionsavgifter från studenter för nycklar/kodkort.

36  Upplupna kostnader

2014 2013

Semesterskuld inkl. löneomkostnadspålägg 257,8 245,3

Upplupna löner inkl. löneomkostnadspålägg 55,6 70,6

Övriga upplupna kostnader 22,6 29,0

Upplupna kostnader gentemot Chalmers 11,4 8,3

Summa upplupna kostnader 347,4 353,2

37  Oförbrukade bidrag

2014 2013

Oförbrukade bidrag från statliga givare 691,4 634,4

Oförbrukade bidrag från icke statliga givare 686,6 646,6

Oförbrukade bidrag tillhörande donations-
förvaltningen 187,1 174,0

Avsättningar för avskivningar avseende 
bidragsfinansierade anläggningar 167,7 170,3

Summa oförbrukade bidrag 1 732,8 1 625,3

Förbrukningstakt för oförbrukade 
bidrag från statliga givare

Förbrukningstakt

0–3 mån 213,7 206,6

3–12 mån 477,7 427,8

1–3 år 0,0 0,0

3 år– 0,0 0,0

Summa 691,4 634,4

Beräkningen har gjorts enligt HfR:s rekommendationer för schablonbe-

räkning av omsättningshastigheten, vilken enligt denna metod är 1,24.

 

38  Övriga förutbetalda intäkter

2014 2013

Oförbrukade uppdragsmedel 161,3 156,2

Förutbetalda intäkter 7,5 7,5

Summa övriga förutbetalda intäkter 168,8 163,7
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41   Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrev

Verksamhet

Över/ 
underskott, 

 2012

Över/ 
underskott, 

2013
Intäkter 

20141)
Kostnader 

2014

Över/ 
underskott, 

2014

Ack. över/
underskott, 

utg 2014

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beställd utbildning –2,4 0,1 19,9 20,0 –0,1 –3,8

Uppdragsutbildning 10,6 2,6 64,8 62,7 2,1 26,2

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter –0,1 –0,7 12,9 15,4 –2,5 –6,0

Delsumma 8,1 2,0 97,6 98,1 –0,5 16,4

Forskning och utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning –0,3 12,3 159,5 167,5 –8,0 20,8

Delsumma –0,3 12,3 159,5 167,5 –8,0 20,8

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet –0,7 –0,9 3,5 5,0 –1,5 –6,0

Upplåtande av bostadslägenhet –1,6 0,1 26,2 24,8 1,4 –1,9

Delsumma –2,3 –0,8 29,7 29,8 –0,1 –7,9

Summa avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrev 5,5 13,5 286,8 295,4 –8,6 29,3

1. I intäkter ingår avgifter, bidrag och finansiella intäkter.

39  Ansvarsförbindelser

2014 2013

Ansvarsförbindelser 111,2 104,2

Ansvarsförbindelserna är kopplade till hyreskontrakt med självkostnads-

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 19,7 mnkr. 

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

belopp 84,5 mnkr.

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

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

svårt att skatta.

• Skånegatan. Om avtalet avslutas innan 20 år erläggs restbelopp 

enligt särskilda villkor beroende på när avtalet bryts erläggs ett  

restbelopp på 7,0 mnkr

40  Redovisning enl 25a § Avgiftsförordningen

2014 2013

Ackumulerat överskott i avgiftsfinansierad 
verksamhet (a) 29,3 38,2

Årets totala omsättning i avgiftsfinansierad 
verksamhet (b) 445,3 506,8

a i procent av b 6,6 7,5

2014 2013

Gästbostäder

Antal lägenheter 110 90

Beläggningsgrad, helår 65% 70%

Studentbostäder

Antal lägenheter 477 463

Beläggningsgrad, hösttermin 99% 100%

Beläggningsgrad, vårtermin 90% 85%

Beläggningsgrad, sommaren 5% 10%
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Redovisning av takbelopp

REDOVISNING AV TAKBELOPP
BILAGA 3, REGLERINGSBREVET 

Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 

Utfall avseende perioden 2014-01-01 – 2014-12-31   

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 3 845 2 806 111 163 55 059 166 222

Teologi 0 1 0 20 20

Juridik 1 132 992 32 727 19 465 52 192

Samhällsvetenskap 7 255 5 982 209 749 117 379 327 128

Naturvetenskap 3 709 2 914 190 442 126 179 316 621

Teknik 6 1 308 43 351

Farmaci 256 243 13 145 10 522 23 667

Vård 1 668 1 549 91 053 73 235 164 288

Odontologi 544 534 24 557 28 080 52 638

Medicin 2 205 2 132 134 505 158 190 292 695

Undervisning 1 777 1 713 57 893 65 726 123 619

Verksamhetsförlagd utbildning 371 342 15 864 17 223 33 087

Övrigt 370 328 15 257 10 987 26 244

Design 455 455 66 203 40 335 106 538

Konst 115 115 23 755 10 198 33 953

Musik 390 366 48 956 29 049 78 004

Opera 23 24 6 880 4 295 11 175

Teater 30 30 8 678 4 322 13 000

Media 20 20 5 904 4 729 10 633

Dans 0 0 0 0 0

Idrott 16 14 1 696 687 2 383

Summa 24 187 20 561 1 058 735 775 725 1 834 460

Takbelopp (tkr) 1 871 951

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 37 491

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga  områden

Totalt antal utbildade helårsstudenter är 552 inom design. Högst får 455 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom design har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter är 262 inom konst. Högst får 115 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom konst har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter är 407 inom musik. Högst får 390 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom musik har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter är 23 inom opera. Högst får 24 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom opera har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter är 72 inom teater. Högst får 30 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom teater har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter är 44 inom media. Högst får 20 

avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 

inom media har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter är 0 inom dans. Högst får 0 

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 1 871 951

+ Ev. ingående anslagssparande 0

Summa (A) 1 871 951

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 7 710

Utfall total ersättning enligt tabell 1 1 834 460

+ Ev. utnyttjande av tidigare överproduktion 29 781

Summa (B) 1 871 951

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) 0

– Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående anslagssparande 0

Tabell Överproduktion

Total utgående överproduktion 73 164

– Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2

Utgående överproduktion 73 164

2.  Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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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 20 februari 2015
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