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REKTORS 
INLEDNING

Göteborgs universitet är ett lärosäte på 
stark frammarsch. Det menar rankning
företaget Times Higher Education, THE, 
som i höstas lyfte upp vårt universitet till  
en niondeplats på en internationell topp 
30lista av effective publishers. Efter drygt 
ett halvår som ny rektor är det också min 
upplevelse att vi är ett lärosäte ”på gång”. 
Inte minst är den universitetsgemensamma 
utvecklings och byggplan som växte fram 
under 2017 – Vi bygger för framtiden – ett 
gott exempel på detta.

utveckling gav oss en topposition i Universitets
kanslers ämbetets granskning av hållbarhetsarbetet 
bland landets lärosäten. Vi utnyttjade flera möjlig
heter att vara med och påverka i sammanhang 
där FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, 
diskuterades. Vi deltog vid den stora havs och 
klimatkonferens som Sverige och Fiji arrangerade 
på uppdrag av FN i New York. Vi medverkade 
också vid en samverkanskonferens i Zimbabwe, 
där universitet från Norden och södra Afrika 
diskuterade hur vi tillsammans kan ta oss an 
regionala och globala utmaningar inom forskning, 
utbildning och innovation, och bidra till att realisera 
FN:s hållbarhetsmål. 

Göteborgs universitet har potential att bli mer 
internationellt än idag. Det såg vi flera tecken på 
under året. Antalet sampubliceringar har ökat.  
På utbildningssidan steg söktrycket på avancerad 
nivå, vilket tyder på ökat internationellt intresse. 
Men för att flytta fram våra positioner internationellt 
behöver vi veta var vi står idag. Under hösten 
inleddes en kartläggning av mobilitet, forskar sam
arbeten och avtal. Tanken är att under 2018 påbörja 
en universitetsgemensam internationaliserings
strategi.

Även 2017 kunde vi glädjas åt stora bidragsökningar. 
Från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, 
erhöll universitetet ett rekordstort anslag på  
188 miljoner kronor, en tredjedel av KAW:s totala 
projektanslag för året. Vi hade stor framgång med 
antalet forskare som blev utsedda till Academy 
Fellows. Genom den unika satsningen UGOT 
Challenges, stärkte universitetet sin profil som 
tillskyndare av tvärvetenskaplig forskning. För att 
underlätta beredningen av strategiska forsknings 
och samverkansfrågor beslutades om en särskild 
forskningsnämnd med representanter från alla 
fakulteter. 

De senaste årens intensiva arbete för att stärka vår 
forskningsinfrastruktur fick bra utdelning. Inom det 
marina området skapades en ny samarbetsarena 
där Sven Lovén centrum agerar tillsammans med 
Lysekils kommun, Chalmers, forskningsinstituten 
RISE, IVL Svenska miljöinstitutet och KTH. 

Vårt strategiska styrdokument Vision 2020, lanserat 
2013, har utan tvekan haft stor betydelse för 
universitetets utveckling. Jag är imponerad av hur 
verksamheten, på samtliga nivåer, har anammat 
visionen och det systematiska arbete med handlings 
och verksamhetsplaner som följt i dess spår. Det 
har lagt grunden till ett mer strategiskt arbets och 
förhållningssätt, nödvändigt i en värld av växande 
utmaningar och ständig förändring. 

För att stärka vår strategiska förmåga ytterligare, 
började vi under 2017 att planera för en genom
lysning av universitetets berednings och besluts
processer. Vi tog också fram en policy för uni ver
sitetets samlade verksamhetsstöd. En annan 
kvalitetshöjande åtgärd var påbörjandet av en ny 
forskningsutvärdering, RED19. Tillsammans med 
vår policy för kvalitetssäkring av utbildningen,  
som reviderats och nu inbegriper även forskar
utbildningen, kommer RED19 att ge oss en bra 
beredskap inför Universitetskanslersämbetets 
kommande utvärderingar. 

Det ligger tveklöst högkvalitativa insatser bakom 
Göteborgs universitets framgångar under året. Vårt 
systematiska och tålmodiga arbete inom hållbar 
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Vetenskapsrådet beslutade att fortsätta fi nansiera 
Svensk nationell datatjänst (SND), med Göteborgs 
universitet fortsatt som huvudansvarig men i delvis 
ny skepnad genom ett konsortium med ett antal 
andra lärosäten. 

De senaste årens högskolepedagogiska satsningar 
fortsatte. Universitetet har nu 16 excellenta lärare. 
De bidrar till att höja kvaliteten på det pedagogiska 
arbetet och är nyckelpersoner i arbetet med att 
bygga vidare på den pedagogiska akademi som 
universitetet beslutade om i Vision 2020.

Men om mycket gick vår väg 2017 var det samtidigt 
ett dystert år för oss inom akademin. Det var ett år 
då respekten för demokrati och mänskliga fri och 
rättigheter utmanades å det grövsta, då fakta och 
vetenskap ifrågasattes, då samhällssprickorna blev 
allt tydligare och polariseringen mellan människor 
och åsikter ökade. Samtidigt fi ck vi genom #MeToo 
och dess kraftiga reaktioner mot sexuella trakasserier 
uppleva en av de starkaste gräsrotsrörelserna som 
världen skådat. Min slutsats är att vi som universitet 
har en viktig roll i att motverka den negativa 
utveckling vi ser nu. 

För att stärka och utveckla universitetet som 
arbetsgivare skapade vi en ny struktur för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ska vara lätt 
att göra rätt både som medarbetare och chef, 
enkelt att trivas och må bra, tryggt och rättssäkert 
när problem uppstår. Det innebar bland annat en 
starkare koppling mellan den centrala arbetsmiljö
kommittén och de lokala arbetsmiljökommittéerna. 
En nyckelfaktor för att minimera risken för trakasserier 
har varit att skapa tydligare karriärvägar. Arbetet 
med jämställdhetsintegrering, där Göteborgs 
universitet har en ledarroll, resulterade i en handlings
plan som  lägger grund för det fortsatta arbetet.

Studentinfl ytande var ett annat område som stod 
högt på agendan under året. Studenterna är vår 
framtid. Som ett sätt att värna och bevaka deras 
intressen, inte minst när det gäller att säkerställa en 
högkvalitativ och forskningsanknuten utbildning, 
beslutades att studenterna ska ha en förstärkt roll i 
alla beredande och beslutande organ.

Även om mycket av det som hände 2017 påbörjades 
långt innan jag tillträdde, var bytet av universitets
ledning något som till stor del präglade året som 
gick. Vid ingången av 2018 är ledningen fulltalig 
och har också kompletterats med en vicerektor för 
samverkan. Bakom det beslutet ligger inte bara en 
ökad press på ett utvecklat strategiskt samverkans
arbete från regeringen och från EU. Samverkan är 
en viktig framgångsfaktor och måste främjas, inom 
universitet och med det omgivande samhället.

Att stänga böckerna för 2017 innebär även att 
blicka framåt. Det krävs ingen kristallkula för att se 
både glädjeämnen och utmaningar under 2018. 
En spännande utmaning är det stora ledarskifte 
som kommer att ske när ett stort antal prefekter 
och dekaner ska bytas ut. Det blir intressant att 
följa utredningen om framtidens styrning och 
fi nansiering av universitet och högskolor – Styrning 
för starka och ansvarsfulla lärosäten – som leds av 
universitetets förra rektor Pam Fredman. Oavsett 
hur utredningens förslag tas emot ser jag fram 
emot att vi på allvar diskuterar hur vi inom sektorn 
tar ett större gemensamt ansvar för vår autonomi, 
samtidigt som vi på ett mer fördjupat sätt diskuterar 
universitetens roll i samhället.

Eva Wiberg

REKTORS INLEDNING

Studentinfl ytande var ett annat 
område som stod högt på agendan under året. 
Studenterna är vår framtid.

universitet har en ledarroll, resulterade i en handlings

Eva Wiberg
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ÅRET I SIFFROR

1 819 miljoner kronor  
i externa forskningsbidrag

Forskning

Ekonomi

Personal

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

10 % INTERNATIONELLA

90 % NATIONELLA

39 % UTBILDNING

61 % FORSKNING

6 135 
examina

6 435 miljoner kronor i intäkter 

6 220 anställda
(motsvarande 5 647 årsarbetare)

66 % KVINNOR38 426 
STUDENTER 34 % MÄN

26 153  
helårsstudenter

21 858  
helårsprestationer 

Utbildning på forskarnivå

36 % EXTERNA MEDEL

41 % MÄN

59 % KVINNOR

42 % MÄN

58 % KVINNOR

64 % ANSLAG

1 776 aktiva forskarstuderande
(varav 327 nyantagna forskarstuderande)

271 
examina

52  
miljoner kronor i 

verksamhetsutfall
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Vision 2020: 
Vårt mål är att Göteborgs 
universitet år 2020 har 
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.
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FORSKNING
SOM PÅVERKAR

KVALITETSDRIVEN  
FORSKNING

Universitetsstyrelsen har beslutat att inrätta 
en forskningsnämnd. Nämnden ska vara ett 
beredande och rådgivande organ till rektor och 
ha som huvudsakligt uppdrag att behandla 
strategiska forsknings och samverkansfrågor. 
Därigenom ska den bidra till att utveckla forskning 
med hög internationell kvalitet. I nämndens 
uppdrag ingår också att bevaka och aktivt stödja 
forskningens internationalisering.

INTRESSEVÄCKANDE 
FORSKNING
Göteborgs universitet kännetecknas av en stor 
vetenskaplig spännvidd. Här presenteras ett antal 
uppmärksammade forskningsresultat från 2017.
• Ett forskarlag vid Sahlgrenska akademin har 

lyckats skapa broskvävnad genom att skriva ut 
stamceller med en 3Dprinter. Att stamcellerna 
överlevde att skrivas ut på detta sätt är en 
framgång i sig. Dessutom kunde cellerna 

Forskningen vid Göteborgs universitet bedrivs vid 
institutioner och centrumbildningar. I kapitlet beskrivs 
kvalitetsarbete och strategiska satsningar. Här ges 
exempel på forskningsresultat och nyttiggörande av 
forskning under året. Kapitlet innehåller även information 
om vetenskapliga publikationer, forskningsinfrastruktur, 
forskningskommunikation, rekrytering och utveckling av 
nya campusområden.

Göteborgs universitet arbetar kontinuerligt 
med kvalitetsutveckling och med att omsätta 
lärdomarna i åtgärder och nya prioriteringar. 
Universitetet har inlett arbetet med en kommande 
utvärdering av forskning och forskningsmiljöer  
– RED19 (Research Evaluation for Development). 
Projektplanen beslutades av rektor i slutet av 
året. Utvärderingen ska identifiera förutsättningar 
och strategier som möjliggör och skapar 
goda forskningsmiljöer. På så sätt ska RED19 
bidra till kvalitetsutveckling av universitetets 
forskning och fungera som ett viktigt lednings 
och styrningsinstrument. RED19 tar hänsyn till 
Universitetskanslersämbetets uppdrag att utveckla 
det nationella systemet för kvalitetsutvärdering så 
att det blir mer sammanhållet, samt att granska 
högskolans hela verksamhet: forskning, utbildning 
och samverkan. Göteborgs universitet arbetar 
tillsammans med ett flertal andra lärosäten för att 
integrera samverkan i kvalitetssystemet.
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FORSKNING
SOM PÅVERKAR

Målet för professor Jonas 
Nilsson, till vänster, är 
att en dag kunna bota 
cancer, och att hitta nya 
behandlingar med så få 
biverkningar som möjligt. 
Till höger doktorand 
Valerio Belgrano, som 
också jobbar som 
kirurg på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

föröka sig och differentiera till brosk i den 
utskrivna strukturen.

• En forskare vid institutionen för tillämpad 
informationsteknologi prisbelönades under året 
för en publicerad studie om sociala mediers 
inverkan på politisk aktivism. Forskningsartikeln 
presenterar en ny modell för hur nya medier 
både stabiliserar och utmanar värdegrunden 
hos sociala rörelser och organisationer – i det 
undersökta fallet Amnesty International. 

• En doktorand vid Högskolan för scen och 
musik har tillsammans med Centrum för 
person centrerad vård vid Göteborgs universitet 
undersökt hur sceniska tillvägagångssätt kan 
användas för att synliggöra och utveckla metoder 
inom personcentrerad vård. Det handlar om 
partnerskap i vårdmötet och om det som sker 
och kan ske i mötet mellan vårdtagare och 
vårdgivare.

• Forskning vid institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik visar att organisering för skol-
framgång understöds av att skolledare och lära-
re skapar ett samförstånd kring att anpassa un-
dervisningen för att främja elevernas lärande och 
att de samtidigt bygger en tydlig organisation 
som underlättar ett sådant samarbete. Organise-
ringen av undervisningen kännetecknas bland 
annat av fokus på uppföljning och resultat,  
kart läggning av elevernas kunskaper, höga för-
väntningar på eleverna samt ett tydligt lärar -
ledarskap i klassrummet.

• Forskare från flera institutioner vid Naturveten-
skapliga fakulteten har lyckats visa att mareldens 
ljusintensitet styrs av hur många fiender det 
finns i vattnet. Mareldsorganismerna upptäcker 
sina fiender med hjälp av luktsinnet och skruvar 
upp ljuset när risken är stor att bli uppäten, vilket 
skyddar dem från angrepp. 
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• Länder och regioner som tillämpar meritokratiska 
rekryteringsprocesser inom offentlig sektor visar 
högre effektivitet och lägre grad av korruption 
jämfört med länder och regioner där offentliga 
tjänstepersoner får sina poster tack vare politiska 
kontakter. Det är resultatet av forskning vid 
statsvetenskapliga institutionen. En uppskattning 
visar att EU:s regeringar skulle kunna spara in 
13–20 tusen miljarder euro årligen om alla 
europeiska regioner vore lika meritokratiska 
som tyska delstaten Baden-Württemberg.

• Det flervetenskapliga projektet Maskininlärning 
och hällristningar utvecklar och använder dator-
program för att automatisera klassificering, 
analys och tolkning av hällristningar. 
Inledningsvis arbetar projektet specifikt med 
hällristningar i området runt Tanum i Bohuslän. 

• Forskare vid juridiska institutionen undersöker 
utifrån rättsvetenskap olika perspektiv på 
utbildning och lärande i en föränderlig värld som 
ställer nya krav på individer, institutioner och 
system. Projektet En skola för alla? inkluderar 
frågor om EU-medborgares rättigheter och 
möjligheter att få tillgång till utbildning, oavsett 
medborgarskap eller bosättning.

VETENSKAPLIGA 
PUBLIKATIONER 
Genom vetenskapliga publikationer gör forskare 
sina resultat och resonemang tillgängliga för vidare 
diskussioner i forskarsamhället, såväl nationellt som 
internationellt. Forskare vid Göteborgs universitet 
publicerade under 2017 drygt 7 000 publikationer 
och bidrog på så sätt till ny kunskap inom en mängd 
områden (se tabell 1). Samtliga publikationer från 
2017 är inte registrerade ännu. Därför är det rimligt 
att anta att antalet kommer att stiga och vara i nivå 
med föregående år.

Antalet gånger en publikation citeras av andra 
forskare brukar ses som ett mått på arbetets 
genomslag. De artiklar som citerats flest gånger 
antas då ha haft störst betydelse inom sitt fält. 
Tabell 2 visar hur stor andel av publikationerna från 
universitetet som ligger i toppskiktet när det gäller 
antalet citeringar. Dessa har citerats så ofta att 
de tillhör den högst citerade tiondelen inom sina 
respektive ämnesområden. Universitetet ligger över 
15 procent under samtliga år.

Internationella forskningssamarbeten kan avspeglas 
i publikationer där forskare från Göteborgs univer-
sitet publicerar tillsammans med internationella 
forskare. Andelen publikationer som samförfattats 
med forskare från andra länder ökar, vilket indikerar 
att forskningen vid Göteborgs universitet blir allt 
mer internationell. Under femårsperioden ökade 
andelen internationella sampubliceringar med  
åtta procentenheter, från 49 procent år 2012 till  
57 procent år 2016 (se diagram 1).

FORSKNING SOM PÅVERKAR

Professor Inger Pramling 
Samuelsson forskar om 
små barns lärande. Sedan 
2008 innehar hon en 
Unescoprofessur i Early 
Childhood Education and 
Sustainable Development. 
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Tabell 1. Antal 
ej fraktionerade 
publikationer.

Uppgifter om antalet 
publikationer kan förändras 
då komplettering av icke-
rapporterad publicering görs 
löpande. Fraktionering innebär 
att publikationen fördelas på 
antalet författare. 

1Artiklar i övriga tidskrifter, 
rapporter, recensioner, 
konstnärliga arbeten etc.

antal 2017 2016 2015 2014 2013

Artikel i vetenskaplig tidskrift 3 715 3 736 3 467 3 276 3 234

Forskningsöversiktsartikel 81 58 73 82 70

Bok 105 116 126 100 145

Kapitel i bok 802 883 821 1 024 978

Paper in proceeding 225 304 298 300 316

Samlingsverk (redaktörskap) 86 92 104 131 120

Doktorsavhandling 175 194 227 205 182

Licentiatsavhandling 17 17 29 33 33

Övriga publikationer1 1 844 2 245 2 322 2 183  2 000

Totalt 7 050 7 645 7 467 7 334 7 078

Tabell 2. Andel publikationer som tillhör de tio procent mest 
citerade på världsbasis.

Data från Web of Science, bearbetad och levererad under oktober 2017  
av Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Leiden University.  
Omfattar publikationstyperna Article och Review. Utfall för 2017 redovisas  
inte på grund av för kort citeringsintervall. Uppgifterna för tidigare år har 
uppdaterats då citeringarna kontinuerligt ökar.

Publikationsår Andel (%)

2016 15,4

2015 16,5

2014 17,2

2013 15,8

2012 17,1

Tabell 3. Kostnad per vetenskaplig publikation.

1 Uppgifter om antalet publikationer (artiklar, forskningsöversikter) kan förändras 
då komplettering av icke-rapporterad publicering görs löpande. Avläsning av 
uppgifterna görs årligen. Fraktionering innebär att publikationen fördelas på antalet 
författare.

tkr 2017 2016 2015

Kostnad per ej fraktionerad 
refereegranskad publikation1 1 022 979 1 033

Diagram 1. Andel 
publikationer med 
internationellt 
samarbete.

Data hämtad från Web of 
Science, Core Collection 
2017-12-06. Omfattar 
publikationstyperna Article  
och Review. Avläsning av 
uppgifterna görs årligen för att 
inkludera publikationer som 
har rapporterats in i efterhand.

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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Många gånger realiseras ambitionerna om sam 
verkan genom universitetets centrumbildningar.  
En centrumbildning fungerar som en mötesplats  
för studenter och forskare, men också för närings
liv och offentlig sektor.

Ett exempel är Centrum för global migration som 
startade 2017 för att främja och stödja forskning, 
utbildning och nyttiggörande inom global migration 
och integration. Samtliga fakulteter vid Göteborgs 
universitet är representerade i centrumet. Global 
migration är idag en viktig del av samtiden, med 
två motsatta trender som centrumet vill uppmärk
samma. Den ena består i ett ökat tryck av immigra
tion på grund av politiska eller militära konflikter, 
fattigdom och miljökatastrofer. Den andra utgörs 
av den allt strängare immigrationspolitik och negativa 
attityd mot invandring som råder.

TVÄRVETENSKAPLIG 
FORSKNING OM GLOBALA 
SAMHÄLLSUTMANINGAR
Mångvetenskaplig forskning, gränsöverskridande 
samarbeten och ömsesidig samverkan ökar 
förutsättningarna för att lösa globala samhälls
utmaningar och stärker samtidigt de enskilda 
disciplinerna. För att förverkliga visionen om 
samhällsansvar har Göteborgs universitet avsatt 
300 miljoner kronor i den unika satsningen UGOT 
Challenges, som ska bidra till lösningar för globala 
samhällsutmaningar. Under 2016 inrättades sex 
tvärvetenskapliga centrum som är kraftsamlingar 
kring antibiotikaresistens, kulturarv, kemikalier 
i miljön, kollektivt handlande, marint vattenbruk 
samt åldrande och hälsa. UGOT Challenges nyttjar 
universitetets hela vetenskapliga bredd som 
grogrund för mångsidiga och idérika angreppssätt. 
Satsningen har bland annat uppmärksammats av 
regeringen, som i FN:s politiska högnivåforum lyfte 
UGOT Challengescentrumet SWEMARC (marint 
vattenbruk) som ett gott exempel på hur Sverige 
uppfyller de globala målen för hållbar utveckling.

FÖRSÖKSVERKSAMHET 
MED SAMVERKAN KRING 
PRAKTIKNÄRA FORSKNING 
Göteborgs universitet har regeringens uppdrag  
att tillsammans med universiteten i Karlstad, Umeå 
och Uppsala bedriva en försöksverksamhet med 
samverkan mellan lärosäten och skolhuvud män 
kring praktiknära forskning under perioden 2017–
2021. Syftet är att bidra till en stärkt vetenskaplig 
grund i lärar och förskollärar utbildningarna och i 
skolväsendet. 

Det första året har uppstartsarbete nationellt och 
lokalt prioriterats. Den nationella samordnings
gruppen har inlett en dialog om genomförande  
och långsiktiga målsättningar med företrädare  
för skolhuvudmännen och lärarnas fackliga 
organisationer. Lokalt utgör Lärarutbildningens 
samverkansråd med representanter för universitetet, 
Göteborgsregionens kommunalförbund och 
Göteborgs Stad ledningsorgan för försöks verk
samheten. 

WALLENBERGCENTRUM 
FÖR MOLEKYLÄR OCH 
TRANSLATIONELL MEDICIN 
Wallenbergcentrum för molekylär och translationell 
medicin (WCMTM) är del av en nationell 
satsning för att befästa Sveriges position som 
en världsledande nation inom livsvetenskaperna. 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse investerar 
tillsammans med Göteborgs universitet, 
AstraZeneca och Västra Götalandsregionen 
minst 620 miljoner kronor under en tioårsperiod. 
Liknande centrum byggs samtidigt upp i 
Lund, Umeå och Linköping. Rekryteringar av 
internationellt lovande forskare inom molekylär 
medicin är en huvuduppgift. WCMTM är nu 
halvvägs i rekryteringsprogrammet med fem 
experimentella gruppledare och tre kliniska 
gruppledare på plats. Ett antal associerade 
forskare som stärker miljöer inom universitetet, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
AstraZeneca har också anställts. Ett stort arbete 
har lagts ner för att länka centrumets forskare 
till sjukhusmiljöer och AstraZeneca för att skapa 
starka translationella miljöer. WCMTM stödjer 
vidare specifika translationella projekt och 
infrastrukturer som överbryggar forskning och  
klinik för att säkerställa bredden inom WCMTM. 

KREATIV SAMVERKAN 

Göteborgs universitets mång
facetterade verksamhet skapar 
förutsättningar för givande möten 
mellan skilda kunskapsvärldar och 
vetenskapssyner – och därmed 
också för ökad samhällsnytta. 

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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HAVSMILJÖINSTITUTET
Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Göte-
borgs, Stockholms och Umeå universitet samt 
Linnéuniversitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 
Institutet ska bistå myndigheter inom havsmiljö-
området med vetenskaplig kompetens, analys och 
syntesverksamhet, samt kommunikation. Som en 
gemensam resurs för samarbetet finns ett kansli 
vid Göteborgs universitet. En aktiv samverkan i 
regionen och inom universitetet sker också genom 
den regionala enhet som finns placerad vid  
Centrum för hav och samhälle. Enheten är samman-
kallande i nätverket Kontaktgrupp Västerhavet,  

en sammanslutning av forsknings institutioner, 
myndigheter och fristående organisationer längs 
västkusten, samt har huvud ansvaret för produktionen 
av den populärveten skapliga tidskriften Västerhavet. 
Därutöver tar enheten vid universitetet ett allt större 
ansvar i arbetet att utvärdera och förbättra den 
marina miljöövervakningen. Under 2017 har ett nytt 
övervakningsprogram för vegetationsklädda bottnar 
utvecklats i samverkan med Havs- och vatten-
myndigheten och en utbildning för myndigheter och 
företag som utför övervakningen har genomförts. 

FORSKNING SOM PÅVERKAR

Från vänster: Professor 
Thomas Nyström forskar 
om cellernas åldrande, 
professor Johan Boman 
forskar om luftföroreningar 
och Louise Jenninger,  
biomedicinsk analytiker, 
ansvarar för ett av labora-
torierna vid institutionen 
för biomedicin.
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För att vidareutveckla arbetet med nyttiggörande 
har universitetet bland annat deltagit i Vinnovas 
utlysning Utveckling av lärosätenas samverkans
kapacitet. Utfallet var lyckat, nio ansökningar har 
beviljats finansiering eller är i slutfasen av för
handlingar om beviljande. Göteborgs universitet 
koordinerar två av dessa, Medborgarforskning och 
Agenda2030. Projekten genomförs på institutions, 
fakultets och universitetsledningsnivå och stöttas 
av Forsknings och innovationskontoret. 

MÅNGSIDIG SAMVERKAN
Olika typer av ömsesidiga samarbeten och aktiviteter 
med det omgivande samhället är en naturlig del av 
många medarbetares och studenters vardag. 
Samverkan uppstår, och samhällsansvar tas, i de 
akademiska miljöernas praktiska genomförande av 
universitetets huvuduppgifter: utbildning och 
forskning. Nedan följer ett axplock av universitetets 
mångsidiga samverkan.

Forskare vid institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik har under året ansvarat för 
kommande läsförståelsedel av PISA (Programme 
for International Student Assessment) i samverkan 
med PISAkonsortiet, OECD och Skolverket. 
Bedömare har utbildats, en pilotstudie har genom
förts och resultaten följts upp med statistiska 
analyser till exempel reliabilitetsanalyser, och 
proven har därefter genomgått revidering. 

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi har 
startat upp Ryggmärgsskadecentrum Göteborg i 
samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Västra Götalandsregionen, Region Halland, 
primärvård, kommuner och intresseorganisationer. 

UTVECKLAT ANSVAR  
FÖR NYTTIGGÖRANDE  
AV FORSKNING

Göteborgs universitets nyttiggörande av forskning sker i 
samklang med visionen om samhällsansvar. Ett ökat deltagande 
i samverkansprojekt stärker universitetets samarbete med andra 
lärosäten och med aktörer utanför akademin.

En ryggmärgsskada medför ofta permanenta 
förändringar i styrka, känsel och andra kropps
funktioner. Satsningen omfattar forskning och 
utbildningar för patienter, anhöriga och personal  
för att ge de drabbade ökad frihet i livet.

Vid institutionen för data och informationsteknik, 
som är integrerad mellan Chalmers och Göteborgs 
universitet, drivs Software Center. Centrumet 
omfattar även Linköpings universitet, Malmö 
universitet, Mälardalens högskola och elva företag: 
Axis Communications AB, Bosch, Ericsson AB, 
Grundfos Holding A/S, Jeppesen Systems AB, 
Qamcom, Saab AB, Siemens AG, Tetra Pak, Volvo 
Car Corporation och Volvo Truck Corporation. 
Genom att företag involveras i forskningsarbetet 
kan forskarna försäkra sig om att forskningen är 
relevant och får dessutom direkt tillgång till den 
kunskap och expertis som finns inom företagen.

Ett mer lokalt exempel på samverkan är ett 
nystartat projekt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 
som handlar om att ge röst åt de som inte hörs. 
Forskare vid statsvetenskapliga institutionen har 
startat en webbsurveypanel med boende i Hjällbo 
och andra utsatta områden. En central del i 
projektet är att fortlöpande förse lokalpolitiker med 
information om resultaten, vilket i förlängningen 
kan leda till att åtgärder genomförs. 

STÖD TILL NYTTIGGÖRANDE
Forsknings och innovationskontoret vid Göteborgs 
universitet ger ett anpassat stöd kring extern 
forskningsfinansiering, juridik och innovation/
nyttiggörande. Stöd till nyttiggörande handlar 
i vissa fall om rent kommersialiseringsstöd för 

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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UTVECKLAT ANSVAR  
FÖR NYTTIGGÖRANDE  
AV FORSKNING

innovationer, i andra fall om olika typer av stöd 
för annan kunskapsspridning utanför akademin. 
Experter inom affärsjuridik, innovationsrådgivning 
och forskningsfinansiering samarbetar för att ge 
varje vetenskapsområde och fakultet anpassat 
stöd. Grunden i det integrerade stödet är att erbjuda 
ett mer fullständigt stöd till kompletta akademiska 
miljöer. Enheten arbetar även med verktygs- och 
processutveckling inom nyttiggörande.

Göteborgs universitet samverkar och samarbetar 
med en mängd aktörer utanför lärosätet. När 
det gäller nyttiggörande och innovation finns ett 
särskilt samarbete med science parks som bland 
annat bidrar med stöd till idégivare och forsknings-
baserade företag, utvecklingsmiljöer och nätverk. 
Bland dessa samarbeten kan särskilt Sahlgrenska 
Science Park, Lindholmen Science Park och 
Johanneberg Science Park framhållas.

Holdingbolaget GU Ventures kommersialiserar nya 
idéer kopplade till Göteborgs universitet. Det sker 
genom en inkubations- och en investeringsprocess. 
GU Ventures bidrar därigenom till vidareutveckling 
och nyttiggörande av forskning, utveckling och 
tillväxt. UBI Global Index har topprankat verksam-

heten och bolagets företrädare har fått flera ut-
märkelser. Under 2017 har GU Ventures behandlat 
69 nya idéer och valt att satsa på tio nya objekt 
med eget kapital som består av medel från 
av yttringar samt så kallade idébanksmedel från 
regeringen. GU Ventures ägde vid årsskiftet 54 
företag och projekt. Därutöver har ett trettiotal  
nya projekt stöttats i samarbete med entreprenörs-
skolorna. Under året har GU Ventures drivit  
strategiska utvecklingsprojekt inom sociala 
inno vationer, styrelsearbete, internationalisering 
samt verifiering. Det senare drivs i samarbete 
med Forsknings- och innovationskontoret. GU 
Ventures har även startat ett nytt projektsamarbete 
för att genomföra ett kvalitetshöjande arbete 
tillsammans med regionens sju andra inkubatorer. 

FORSKNING SOM PÅVERKAR

So�a Serholt, till höger, 
disputerade i september i 
ämnet tillämpad informa-
tionsteknologi med inrikt-
ning utbildningsvetenskap. 
Avhandlingens titel är 
Child-Robot Interaction in 
Education. 
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VÄL FUNGERANDE 
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

En avancerad och funktionell 
infrastruktur är en förutsättning 
för att utveckla forskningen. Det 
kan till exempel röra sig om stora 
forskningsanläggningar för studier 
inom materialvetenskap eller fysik, 
eller om distribuerade databaser 
för forskning inom humaniora, 
samhällsvetenskap och medicin.

nationell datatjänst (SND), Språkbanken inklusive 
Swe-Clarin samt Utvärdering genom uppföljning 
(UGU). I den nationella diskussionen som förs 
tillsammans med andra svenska lärosäten och 
Vetenskapsrådet har fokus under året varit fram-
tida utveckling av SNIC (hantering och beräkning 
av omfattande forskningsdata) och MAX IV.

Sven Lovén centrum för marin infrastruktur vid 
Göteborgs universitet erbjuder flera fartyg och 
mindre båtar samt två stationer för forskning och 
utbildning. Båda stationerna är belägna i unika 
miljöer vid den svenska västkusten: Kristineberg 
vid Gullmarsfjorden och Tjärnö vid Kosterfjorden. 
Under året har representanter från Göteborgs 
universitet, Chalmers, KTH, IVL Svenska miljö in-
stitutet, RISE och Lysekils kommun arbetat gemen-
samt för att omvandla Kristinebergs forsknings-
station till ett centrum för marin forskning och 
innovation. Universitetet väntar på leveransen av 
ett nytt forskningsfartyg som är kraftigt försenat, 
men fartyget är så gott som färdigställt. Genom  
det nya fartyget får universitetet ett avancerat 
laboratorium till havs med modern utrustning. 

I december signerades det nya uppdraget för 
Svensk nationell datatjänst (SND) för perioden 
2018–2022 av rektor och Vetenskapsrådets 
general direktör. SND åtar sig att bygga en ny tjänst 
för dokumentation, tillgängliggörande och lagring 
av forskningsdata från alla vetenskapsdiscipliner 
vid landets lärosäten och andra forskande myndig-
heter. Det nya ägarkonsortiet består av sju av 
Sveriges största universitet. Totalt har 27 svenska 
lärosäten beslutat att gå med i SND-samarbetet för 
att ge sina forskare tillgång till en effektiv och säker 
hantering av forskningsdata. Året har präglats av 
omställningsarbete inför de nya förutsättningarna 
och ett utökat ansvar där utbildning av lokala 
stödfunktioner runt om på lärosätena har varit en 
viktig komponent. Den ordinarie verksamheten 
har också fortgått under året där SND:s sökportal 
möjliggjort framsökning och nedladdning av mer 
än 3 000 dataset av forskare och allmänhet. SND 
är den svenska tjänsteleverantören i Consortium of 
European Social Science Data Archives som under 
året ombildades av EU till en ERIC (European 
Research Infrasctructure Consortium), vilket 
innebär ett mycket gott betyg på verksamheten.

FORSKNING SOM PÅVERKAR

Forskningsinfrastruktur är verktyg för forskning 
som kan vara mycket kostsam, omfattande och 
kräva stora långsiktiga investeringar. Därför 
kan forskningsinfrastrukturer inte alltid drivas 
av enskilda forskargrupper, institutioner eller 
lärosäten. Göteborgs universitet var under 
året med i 14 ansökningar som beviljades 
infrastrukturmedel av Vetenskapsrådet. Dessa 
forskningsinfrastrukturer är av tydligt nationellt 
intresse och delfinansieras av Vetenskapsrådet. 
För tre av dessa är universitetet värd: Svensk 

Michael Schöll, är docent 
och leder en forskargrupp 
inom molekylär 
hjärnavbildning.
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UTBILDNINGSANKNUTEN 
FORSKNING MED BÅDE  
BREDD OCH SPETS 

Göteborgs universitet arbetar sedan länge med att skapa 
kompletta akademiska miljöer. Grunden för de kompletta 
akademiska miljöerna är en växelverkan mellan forskning, 
utbildning och samverkan. Det innebär att all utbildning ska 
vara forskningsanknuten, liksom att all forskning ska vara 
utbildningsanknuten. 

Den kompletta akademiska miljön vid Göteborgs 
universitet ska bidra till gränsöverskridande 
forsknings- och utbildningssamarbeten samt 
kännetecknas av samverkan med offentliga och 
privata aktörer i samhället. Genom kompletta 
miljöer skapas en helhet som stimulerar dynamisk 
samverkan mellan å ena sidan utbildning och 
forskning, å andra sidan näringsliv och samhälle. 

Ett exempel kommer från universitetets starka 
ämnesövergripande forskningsmiljö kring marin/
maritim verksamhet. Utvecklingen mot en mer 
integrerad marin profil vid Göteborgs universitet  

leds av Centrum för hav och samhälle. Detta har 
huvudsakligen skett genom att stimulera forsknings-
samverkan mellan forskare från olika discipliner och 
genom att medverka till bildandet av Maritima 
klustret för samverkan mellan akademi, industri, 
myndigheter och andra i Västra Götalandsregionen. 
Under 2017 har universitetet tagit steget vidare i 
andan av kompletta akademiska miljöer genom att 
utveckla en ny tvärvetenskaplig masterutbildning, 
Sea and Society, som spänner över fyra fakulteter. 
Den nya utbildningen fasas in gradvis med flera  
nya kurser under 2018 och planeras att starta i sin 
helhet 2019. 

FORSKNING SOM PÅVERKAR

Göteborgs universitets 
nya forskningsfartyg 
Skagerak byggs på ett 
varv i Gdansk.
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BEVILJADE FORSKNINGSBIDRAG
Totalt uppgick de externa forskningsbidragen till  
1 819 miljoner kronor under 2017 (se diagram 2). 
Det är en ökning med drygt 50 miljoner kronor, 
mot svarande tre procent, jämfört med 2016. Mer-
parten av bidragen kommer från nationella givare. 
Övriga svenska givare är nu större än forsknings-
råden som största bidragsgivare. I kategorin finns 
Wallenbergstiftelserna som väsentligt har ökat sin 
bidragstilldelning till flera av landets lärosäten 
under de senaste åren, i synnerhet till lärosäten 
med medicinsk fakultet. Inom EU är det framför allt 
bidrag inom Horisont 2020 som står för ökningen. 

Bland de bidrag som beviljas finns varje år de  
som väcker särskild uppmärksamhet. Det kan 
exempelvis vara sådana som erhålls i mycket hög 
konkurrens och därmed kan ses som ett kvitto på 
vetenskaplig excellens, sådana som befäster forsk-
ningens samhällsrelevans eller som stödjer en 
särskilt angelägen grupp, exempelvis unga forskare. 

Under hösten erhöll Göteborgs universitet fem 
projektbidrag från Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse på totalt 188 miljoner kronor. Stiftelsen 
beviljar främst medel till grundforskning inom 
medicin, teknik och naturvetenskap. De fem  
projekten inom medicin och naturvetenskap vid 

universitetet tilldelas mellan 29 och 45 miljoner 
kronor vardera. Bidragen ger forskarna en möjlig-
het att satsa på riskfyllda och långsiktiga projekt.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsar 
också särskilt på yngre framstående forskare. 
Under 2017 utsågs ytterligare tre forskare från 
Göteborgs universitet till Wallenberg Academy 
Fellows och erhöll mellan 5 och 7,5 miljoner 
kronor vardera. Deras forskningsområden, som 
spänner från lysdioder via läkemedel mot fettlever 
till graviditetens effekter på politisk uppfattning, 
passar väl in Göteborgs universitets strävan att 
bidra till att lösa olika typer av samhällsutmaningar. 

Maureen McKelvey, professor på Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet, erhöll 50 miljoner kronor 
inom ramen för Vetenskapsrådets Rådsprofessor-
program. Därigenom förverkligas programmet 
Entreprenöriella ekosystem: kunskap, innovation 
och entreprenörskap som medel för samhälls-
omvandling som ska driva fram en förnyelse av  
den teoretiska och empiriska förståelsen av hur 
kunskapsbaserade entreprenöriella ekosystem kan 
etableras och vidmakthållas för att kunna möta 
framtida samhällsutmaningar. Sedan starten av 
Rådsprofessorsprogrammet har endast tre bidrag 
beviljats inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Diagram 2.  
Externa inkomster av 
forskningsbidrag per 
givargrupp.
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FORSKNINGSDIALOG 

Under året ordnade universitetet ett fyrtiotal 
seminarier och andra arrangemang på Jonsereds 
herrgård för att skapa, vårda och utveckla 
relationer med omvärlden. Göteborgs universitet 
bjuder även in till en rad större evenemang som 
vänder sig till det omgivande samhället. Bland de 
universitetsgemensamma aktiviteterna kan nämnas 
deltagande i Vetenskapsfestivalen, Internationella 
kvinnodagen, West Pride, Bokmässan, Forskar
fredag och Almedalsveckan.

MÖTESPLATSER 
Lokaler är en strategisk resurs för Göteborgs 
universitet och ett redskap för att skapa en komplett 
akademisk miljö och en inspirerande arbetsmiljö. 
Flera stora, fakultetsöverskridande bygg och 
verksamhetsprojekt pågår vid universitetet och 
nästan samtliga fakulteter kommer att beröras av 
ny och ombyggnationer de kommande tio åren.

På campus Medicinareberget pågår planering för 
ett utvecklat samarbete mellan Naturvetenskapliga 
fakulteten, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och andra aktörer 
inom livsvetenskaper. Genom att geografiskt 
sammanföra naturvetare och medicinare stimuleras 
förutsättningarna för att utveckla och stärka 
forskning och utbildning inom området. Under 2017 
har en förstudie för ett nytt hus, Naturvetenskap 
Life, presenterats och planerna för byggnaden 
konkretiserats. Samtidigt samarbetar universitetet 
och Västra Götalandsregionen i projektet 
Sahlgrenska Life för att skapa en internationellt 
ledande translationell miljö med fysiskt nära 
koppling mellan vård och akademi. Under 2017 
färdigställdes en förstudie inklusive lokalprogram.

Campus Näckrosen ska bli en kreativ mötesplats 
för humaniora, kultur och konst i Göteborg. Under 
2017 avslutades Projekt Campus Näckrosen 
och en utvecklingsplan för området togs fram 
i samarbete med universitetets fastighets och 
serviceenhet och Akademiska Hus. Planen ger 
utgångspunkterna för Universitetsbibliotekets 
och Konstnärliga fakultetens byggprojekt, de 
funktionella och rumsliga sambanden i området 
och utformningen av stråk och grönytor. En 
samverkansgrupp för området har inrättats med 
deltagande från Konstnärliga och Humanistiska 
fakulteten samt Humanistiska biblioteket.

Universitetet tar ansvar 
för att forskning görs 
tillgänglig för olika grupper 
i samhället och har fått 
allt större betydelse som 
forskningsbaserad, opartisk 
kunskapskälla.

FORSKNINGSKOMMUNIKATION 
OCH FOLKBILDNING
Varje dag nås människor i Sverige och internationellt 
av forskningsnyheter från Göteborgs universitet. 
Bakom det ligger ett intensivt arbete där många 
delar av universitetet bidrar. Drygt 330 press
meddelanden har skickats ut från universitetet, och 
många översätts till engelska för att nå internationella 
media. Arbetet ger resultat, universitetet syns ofta i 
media och framförallt är det forskningsnyheter som 
får uppmärksamhet. Många nyheter publiceras 
digitalt och blir delningsbara via sociala medier 
som Facebook och Twitter och når på så sätt fler. 
Antalet följare på sociala medier fortsätter att öka. 
Ett arbete med att få fler forskare att medverka 
med sin expertis på Wikipedia har inletts med 
utbildningar och workshops. 

Inom universitetet finns flera etablerade podcaster 
där forskare samtalar om aktuella forskningsresultat. 
Ett exempel är Sahlgrenska akademins podcast 
Akademiliv där forskare pratar om kroppen, vård 
och hälsa. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten arrangerade en 
serie afterworkföreläsningar där forskare från olika 
ämnesdiscipliner samtalade om aktuella frågor i 
den offentliga debatten. Många besökare kom och 
deltog i samtalen. Fakulteten arrangerade också 
lunchföreläsningar i samarbete med Folkuniversitetet. 
Handelshögskolan har haft Kunskapsluncher där 
forskning presenterats för en bred målgrupp under 
en lunch. Föreläsningarna har filmats och finns 
tillgängliga via Youtube.

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten anordnades 
seminarieserien En timme på Pedagogen, ett öppet 
format med möjlighet till vetenskapliga samtal.  
Där organiserades också den årligen återkommande 
konferensen Forskning pågår, där forskare 
presenterade samhällsrelevanta resultat.

333 
PRESS 
MEDDELANDEN

Universitetet har 
under 2017 skickat ut 
pressmeddelanden, 
varav många översätts 
till engelska, för att 
uppmärksamma bland 
annat forskningsnyheter.

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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GLOBALT ENGAGEMANG 
Verksamheten vid Göteborgs universitet ska bygga 
på ett globalt engagemang som ständigt påminner 
oss alla om vår roll i världen. Ambitionen utgör 
hörnstenar i den strategiska forskningssatsningen 
UGOT Challenges och det nystartade Centrum 
för global migration som båda beskrivs i avsnittet 
Kreativ samverkan. Det globala engagemanget är 
även en viktig drivkraft för många medarbetare och 
studenter som på olika sätt genomför såväl större 
som mindre projekt.

Forskare vid Akademin Valand utforskar 
tillsammans med Hasselbladsstiftelsen drönar-
teknikens påverkan på och konsekvenser för 
krigföring, övervakning och motstånd. Av särskilt 
intresse är hur drönartekniken inverkar på 
föreställningar om mänskliga rättigheter. Projektet 

har genererat en rad aktiviteter i Pakistan,  
Cypern och Sverige och skapade ett nytt nätverk 
av utställande organisationer och kuratorer.

En forskargrupp vid institutionen för historiska 
studier har under året arrangerat en tvär veten-
skaplig workshop med internationella forskare 
från en mängd discipliner för att integrera insikter 
från arkeologi för att öka matsäkerheten i städer 
globalt. Mötet resulterade bland annat i fortsatt 
arbete tillsammans med stadsodlare på Kuba för 
att kunna förändra förutsättningarna för stads-
odling i landet i framtiden. 

Göteborgs universitet leder projektet Inclusive 
Internationalisation – fast track for university 
teachers and researchers som startade 2017 med 
finansiering från Stiftelsen för internationalisering 
av högre utbildning och forskning (STINT). 
Genom utbildningsaktiviteter, karriärvägledning 
och akademiskt mentorskap ska samtliga 
lärosäten i Västra Götaland hjälpa nyanlända med 
påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta 
sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. 
Universitetets satsningar inom internationalisering 
beskrivs vidare i Internationell pro�l i kapitlet 
Utbildning som förnyar.

FORSKNING SOM PÅVERKAR

Professor Bo Rothstein 
talade vid Jonsered-
seminariet Demokrati och 
tillit i en globaliserad värld  
i september.
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Svenskt lärosäte

AKTIV REKRYTERING 
SKAPAR KVALITET 

Med framsynt och framåtsträvande rekrytering stärks 
Göteborgs universitet. Det utgör grunden för hög 
kvalitet i såväl forskning som utbildning och stimulerar 
utbytet med omvärlden. 
 

månader. Programmet handlade om olika företeelser 
som hotar mänsklighetens existens, exempelvis 
kärnvapenkrig och klimatförändringar, men också 
artificiell intelligens och genetiskt modifierade  
organismer. 

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
– FORSKNINGENS VILLKOR
Göteborgs universitet har, liksom andra lärosäten, 
tagit fram en handlingsplan för jämställdhets-
integrering. Planen har under året konkretiserats 
vilket inneburit ett nytt samordningsuppdrag och 
ett tydligare ägandeskap för frågan. Åtta pilot-
institutioner, en från varje fakultet, har bland annat 
genomfört probleminventeringar, kartläggningar, 
systematiska genomgångar av styrdokument och 
analyser av löner för att identifiera och synliggöra 
befintliga problem och agera i enlighet med dessa. 
De aktiviteter som är knutna till forskning har vid en 
institution bland annat inneburit kartläggning av 
eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors 
förutsättningar för att meritera sig forskningsmäs-
sigt. Dessutom har diskussioner förts om och hur 
det är möjligt att mäta även oavlönade arbetsupp-
gifter. Några institutioner har ordnat workshopar 
kring härskartekniker för att belysa den upplevelse 
av osynliggörande som ofta nämns i kollegie-
diskussionerna, samt ge redskap för att hantera 
situationen. För universitetets arbete med jäm-
ställdhetsintegrering se även Kvalitetsdrivet arbets-
miljöarbete i kapitlet Arbetsmiljö som inspirerar.

Diagram 3.  
Nyrekryterade fördelat 
på tjänstekategori och 
lärosäte för avlagd 
doktorsexamen 1.

1 Här inkluderas endast de  
personer som fått ett tills-
vidareförordnande samt de  
som anställts på meriterings-
anställning enligt högskole-
förordningen 4 kap § 12a 
samt avtal om postdoktor.
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Extern rekrytering, inte minst internationell, bidrar 
till att skapa en mångskiftande och nyansrik 
verksamhet. Andelen externa rekryteringar bland 
forskande och undervisande personal uppgick 2017 
till 52 procent (avser nyanställda med doktorsexamen 
från ett annat lärosäte till anställning som professor, 
lektor, forskare, forskarassistent och biträdande 
lektor). Av dessa hade 61 procent disputerat vid ett 
utländskt lärosäte (se diagram 3). Arbetet med att 
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen beskrivs vidare 
i En lärande organisation – kompe tens försörjning i 
kapitlet Arbetsmiljö som inspirerar. 

Genom att ta emot gästforskare kan universitetet 
öka internationaliseringen av verksamheten på 
hemmaplan. Det stora flertalet institutioner tog emot 
gästforskare under året. Sahlgrenska akademin 
startade ett gästprofessorsprogram – Sahlgrenska 
Academy Visiting Professorship. Efter nomineringar 
och bedömning via sakkunniggranskning utsågs fem 
internationellt högt rankade forskare till att vistas vid 
akademin i upp till tre år. En andra utlysning inom 
programmet kommer att ske 2019. 

Gothenburg Chair Programme for Advanced Studies 
(GoCAS) är en gemensam satsning mellan Göteborgs 
universitet och Chalmers som ska stimulera sam-
verkan mellan forskare från olika fält med ett intresse 
för grundläggande frågeställningar. Under 2017 
genomfördes bland annat gästforskar programmet 
Existential risk to humanity som samlade ett trettio-
tal forskare från olika delar av världen under två 

Utländskt lärosäte Göteborgs universitet

Professor ForskareLektor Meriteringsanställning
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FORSKNING FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING

Göteborgs universitet 
har en lång tradition av 
forskning och utbildning 
inom hållbar utveckling 
och bedriver sedan länge 
många forskningsprojekt 
som rör klimatförändringar, 
krig, migration, korruption 
och andra globala 
samhällsutmaningar.

SAMVERKAN KRING BIOLOGISK 
MÅNGFALD
Antalet växt- och djurarter har minskat kraftigt de 
senaste femtio åren. Samtidigt har många svenskar 
dålig kunskap om vikten av biologisk mångfald. 
För att öka kunskapen grundades Göteborgs 
centrum för globala biodiversitetsstudier i januari. 
Centrumet är ett samarbete mellan Göteborgs 
universitet och tolv andra aktörer, bland annat 
Göteborgs botaniska trädgård, Nordens Ark, 
Universeum och Chalmers. Centrumet ska utöka 
och vidareutveckla forskningen om biologisk 
mångfald, länka samman forskare, beslutsfattare 
och allmänhet samt lyfta biologisk mångfald på 
den politiska agendan. Verksamheten ska bygga 
på fyra pelare: upptäcka, lära sig, forska och skydda.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) 
arrangerade under året forskarluncher kring 
de globala målen för hållbar utveckling. Före-
ståndaren för Göteborgs centrum för globala 
biodiversitetsstudier Alexandre Antonelli var 
inbjuden talare kring det globala målet nummer 
15: Ekosystem och biologisk mångfald. Syftet med 
lunchen var att knyta nya kontakter mellan forskare 
från olika ämnesområden och diskutera framtida 
forskningssamverkan inom biodiversitet.

Alexandre Antonelli,  
professor inom systematik 
och biodiversitet, under-
söker hur klimat och  
geografi påverkar arters 
bildning, sprdning och  
utdöende.

Fysioterapeuterna Josefin 
Yman och Marcus Idoff 
arbetar i ett forsknings-
projekt om rehabilitering 
av korsbandsskador vid 
institutionen för kost och 
idrottsvetenskap. 

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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ETIK OCH 
ANTIBIOTIKARESISTENS
Antibiotikaresistens är enligt världshälso orga nisa-
tionen WHO en global utmaning som allvarligt hotar 
människors hälsa. Under november arrangerade 
Christian Munthe, professor i praktisk filosofi 
till sammans med bland andra Joakim Larsson, 
professor och föreståndare för Centrum för anti-
biotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet 
(CARe) en internationell konferens om etik och  
antibiotikaresistens. Arbetet med att bromsa 
resistensutveckling, och även att hantera problem 
när resistens uppstår, aktualiserar många svåra 
etik- och värdefrågor som människor dagligen 
ställs inför på alla nivåer, från sjukvårdens personal 
till politiker världen över. Värdekonflikterna handlar 
om svåra avvägningar mellan mänskliga och 
samhälleliga hänsynstaganden: individ-samhälle, 
nutid-framtid, affärsintressen-hälsointressen. 
Filosofin erbjuder sofistikerade tankemodeller som 
kan hjälpa till att bättre förstå och komma förbi 
oenigheter som bygger på att vi har olika värderingar, 
och att bättre motivera viktiga beslut.

PLASTEN PÅVERKAR ALLT 
MARINT LIV
Hur vi ska lyckas minska plasten i haven var en av 
de stora frågorna som diskuterades när världsledare 
möttes på FN:s The Ocean Conference i New York i 
juni. Det är första gången en stor FN-konferens kraft-
samlar om haven och det globala målet nummer 14: 
Hav och marina resurser. Göteborgs universitet var 
med och arrangerade ett seminarium i anslutning till 
konferensen med uppdraget att hitta lösningar på 
problemet med plastavfall i haven. Konferensen 
föregicks av att Sustainable Development Solutions 

Network (SDSN) Northern Europe utvecklade The 
Ocean Solutions Report för att belysa att lokala och 
praktiska lösningar är möjliga för att skydda den 
marina miljön. Rapporten överlämnades till Sveriges 
minister för internationellt utvecklingssamarbete och 
klimat inför FN-konferensen. SDSN Northern Europe 
koordineras av GMV och är ett nätverk som initierats 
av FN.

IMMIGRATION OCH ARBETE
I november samlades forskare och praktiker på 
konferensen Conference on Immigration and 
Labour Market Integration – A European Challenge 
for the 21st Century för att diskutera forsknings-
resultat och integrationsprojekt inom området 
immigration och arbetsmarknad, kopplat till det 
globala målet nummer 8: Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt. Konferensen arrangerades 
av Centrum för forskning om arbete och syssel-
sättning, en centrumbildning vid Göteborgs 
universitet och Chalmers som främjar forskning, 
utbildning, innovation och nyttiggörande inom 
området hållbart arbete och sysselsättning. 
Konferensen gav forskare insikter om den kom-
plexitet som praktikerna har att hantera. Vid en 
panel diskussion lyftes också olika modeller för 
lycko sam integrering. Särskilt betonades vikten av 
att jobb, yrkesutbildning och språkträning sker 
parallellt.

Diagram 4.  
Antal vetenskapliga 
artiklar inom hållbar 
utveckling.

Under 2017 publicerade 
universitetet 328 
vetenskapliga artiklar 
inom hållbar utveckling, 
en ökning med 6 procent 
sedan 2016. 

En ny utsökning för den 
senaste femårsperioden 
görs varje år för att inkludera 
publikationer som har 
rapporterats in i efterhand. 
Med vetenskaplig artikel 
avses publikationstyperna: 
artikel i vetenskaplig tidskrift, 
artikel i övriga tidskrifter samt 
forskningsöversiktsartikel.
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SÄRSKILDA  
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

FORSKNINGS- OCH 
INNOVATIONSKONTORET
Universitetets innovationsstöd bidrar till att öka 
det samhälleliga genomslaget för forsknings-
baserad kunskap. Stödet innefattar analys av 
kunskapstillgångar, positioneringsanalys,  
IP-strategi, samt expertkunskaper inom strategiskt 
och praktiskt nyttiggörande. Se tabell 4 för 
kvantifiering av arbetet.

Kommersiella och samhällsnyttiga perspektiv, 
som social innovation, samverkan med offentlig 
sektor och stöd till akademiska miljöer med 
inriktning på samhällsutmaningar är också i fokus. 
Kommersiella projekt verifieras för att undersöka 
behov, användbarhet, marknadsförutsättningar 
med mera. Verifiering för tillväxt (VFT) och 
fördjupad kommersiell verifiering inom Life Science 
(LSV) används sammanhängande för att optimera 
utvecklingen mot tillämpbarhet inom respektive 
projekt. En utveckling har inletts för att bredda 
arbetet med verifiering för att också innefatta icke-
kommersiellt nyttiggörande. Stödinsatser riktas till 
forskare, chefer och strategiska forskningscentrum, 
exempelvis inom UGOT Challenges, Wallenberg-
centrum för molekylär och translationell medicin 
och kursen the Research Leader Inititative för yngre 
framstående forskare. 

Under 2017 genomfördes ett peer review-projekt 
tillsammans med övriga svenska lärosätens 
innovationskontor. Syftet var erfarenhetsutbyte, 
metod-, verktygs- och verksamhetsutveckling.
Ett särskilt fokus under året har varit att engagera 
studenter i entreprenörskap och nyttiggörande av 
idéer. Projektet Utmaningsbaserad kunskapsdriven 
innovation (Black Dot) beviljades sju miljoner kronor 
i projektmedel och har under året samlat över 200 
studenter från mer än 160 olika utbildningsområden i 
hela regionen för att ta fram lösningar på utmaningar 
från drygt 40 företag och forskare. Projektet utarbetar 
en metod för samverkan baserat på utmaningar 
och studenters driv och kunskap. Black Dot har 
blivit nationellt och internationellt uppmärksammat. 

Studentidéer hanteras främst i samarbete med 
Drivhuset och Venture Cup. Under 2017 har Driv-
huset rapporterat att de hanterat 200 idéer och haft 
450 vägledningsmöten med 591 klienter. 100 företag 
startades under året. Dessutom levererades delar 
i sex poänggivande kurser på universitetet och 70 
aktiviteter som lockade omkring 3 000 deltagare. 
Venture Cup är en tävling för entreprenörer som vill 
utveckla affärsidéer och starta företag. Under 2017 
inkom 69 unika idéer och 61 tävlingsbidrag från 
sammanlagt 90 tävlande med koppling till Göteborgs 
universitet till Venture Cup.

antal 2017 2016 2015

1. Totala Idéer 196 198 146

A. Kommersiella idéer1 91 80 64

 Inkomna idéer under året 64 44 38

 Avslutade idéer 10 10 9

 Idéer till verifiering2  
(antalet verifieringsaktiviteter3) 29 (71) 44 (90) 47 (118)

 Idéer som har gått vidare 304 10 17

B. Sociala idéer 105 118 82

 Inkomna idéer under året 45 81 64

 Avslutade idéer 16 16 -

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

 Idéer som har gått vidare 25 7 -

2. Utvecklings-/ 
kvalitetssäkrande projekt 43 33 14

3. Aktiviteter (disseminering/
uppsökande verksamhet) 47 30 13

Totala ärenden 286 261 173

Tabell 4. Idéflöde, Forsknings- och innovationskontoret

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

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

3 Varje idé till verifiering kan inkludera flera verifieringsaktiviteter. Här redovisas totalt antal 
aktiviteter som genomförts under 2017.

4 Varav 4 idéer har gått vidare till inkubatorer.

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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NATIONELLA SEKRETARIATET 
FÖR GENUSFORSKNING
Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar 
med att öka genomslaget för forskning och kunskap 
om genus och jämställdhet inom akademin och i 
samhället som helhet. Under året har sekretariatet 
förberett överföringen av verksamhet till Jämställd-
hets myndigheten. Samtidigt pågår arbetet med att 
utveckla och etablera sekretariatet som uppdragsor-
ganisation. Uppdrag från regeringen och Nordiska 
ministerrådet har tillkommit och det finns ett fortsatt 
stort intresse för sekretariatets särskilda kompetens 
både i Sverige och utomlands. 

Sekretariatet har anlitats för utbildningar, utredningar 
och analyser. Exempel är utbildning av personal på 
Nordens välfärdscenter i Tallinn, processtöd och 
utbildning åt Försvarsdepartementet, analysuppdrag 
åt Forte och kompetenshöjande insatser för statsråd, 
statssekreterare, sakkunniga och kommunikations-
ansvariga på regeringskansliet. Sekretariatet är 
samarbetspart i Nätverket för kulturarv och tvär-
vetenskaplig genusforskning som pågår 2017–2019.

Genom medverkan i expertgrupper, konferenser 
och rådgivande organ har sekretariatet bidragit till 

att stärka betydelsen av genus i EU:s ramprogram 
för forskning Horisont 2020. Sekretariatet är även 
ledamot i regeringens expertgrupp för jämställd-
het i akademin. 

På webbplatserna genus.se, nikk.no och jämställ.nu, 
samt i sociala medier förmedlas forsknings resultat, 
kartläggningar och analyser samt bevakning av 
forskningspolitik. Sekretariatet har lämnat forsknings-
politiska inspel genom möten och remissvar på flera 
utredningar och aktivt deltagit i offentlig debatt om 
genusforskning.

Sekretariatet har varit gästredaktör för Tidskrift för 
genusvetenskap, gett ut ett nummer av tidningen 
Genus och tagit fram en kommunikationsplattform, 
grafisk profil samt webbplats till Jämställdhets-
myndigheten. Konferensen (O)medveten kommuni-
kation anordnades i mars för kommunikatörer i  
offentlig verksamhet, med cirka 300 deltagare. 

I anslutning till EU-toppmötet i Göteborg i november 
arrangerade sekretariatet tillsammans med Social-
departementet en konferens för jämställdhets-
ministrar och statssekreterare i EU. Det hölls även 
en medborgardialog på samma tema i Angered, 
med jämställdhetsminister Åsa Regnér.

FORSKNING SOM PÅVERKAR

Till vänster: Docent  
Karolina Skibicka, forskar 
om hur hjärnan styr vårt 
matintag. Hon tillhör  
Wallenberg center för  
molekylär och translationell 
medicin, WCMTM.

Till höger: Jacob Thomas, 
institutionen för kulturvård, 
forskar om vilken ljusteknik 
som kan användas för att 
skydda föremål på museer.

Nederst: Utgrävning vid 
den tusenåriga kyrkoruinen 
i Varnhem har gett forskarna 
ytterligare belägg för att det 
kristna gravskicket infördes 
mycket tidigt i Västergötland. 
Arkeologer har påträffat 
nästan 70 gravar, varav 
många barngravar, närmast 
ruinen.
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Regeringsuppdragen att stödja arbetet med 
jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) samt  
i högskolor och universitet (JiHU) har utvecklats 
vidare. Inom JiHUuppdraget har en modell för 
problembaserad jämställdhetsintegrering av 
högskole sektorn tagits fram och inom JiMuppdraget 
ett omfattande handledningsmaterial. Uppdragen 
JiM och JiHU samt webbplatsen jämställ.nu 
överlämnas den 1 januari 2018 till Jämställdhets
myndig heten. Stöd för jämställdhetsintegrering  
i Göteborgs universitet (JiGU) utförs även fortsatt  
av sekretariatet. 

Samarbetsorganet Nordisk information för kunskap 
om kön (NIKK), ett uppdrag från Nordiska minister
rådet, har varit placerat på sekretariatet sedan 2012. 
Projektet Hat och hot på nätet slutfördes i år med en 
nordisk rapport och NIKK hanterade en årlig utlysning 
av projektmedel från Nordisk jämställdhetsfond. 

NORDICOM
Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie 
och kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i 
den akademiska forskningen insamlar, bearbetar 
och förmedlar Nordicom kunskap till olika användare 
i Norden, Europa och övriga världen. Nordicom 
genomför flera datainsamlingar och analyser under 

ett år. Vissa av dessa är specifikt svenska, andra är 
nordiska. Synergieffekterna mellan den svenska och 
nordiska verksamheten är stora. 

Mediebarometern belyser människors konsumtion 
av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett 
distributionsteknik. Undersökningen genomfördes 
första gången 1979 och har sedan dess gjorts  
varje år. Under 2017 gjordes datainsamlingen till 
Mediebarometern under hela året för att få 
årsspridning på intervjuerna. Rapporten Medie
barometern 2016 publicerades våren 2017. 
Kostnaderna för insamlingsarbetet uppgick till  
1,5 miljoner kronor och försäljningsintäkterna var 
0,5 miljoner kronor. Den totala verksamhets
kostnaden var 3,7 miljoner kronor.

Nordicom bedriver också en ständig insamling av 
data från olika källor för publicering online, där 
statistiken kontinuerligt uppdateras. Det gäller alla 
medieformer och aspekter, som struktur, ägande, 
ekonomi, innehåll, tillgång och användning. 

Under hösten 2016 inleddes ett arbete med att 
kvalitetssäkra Mediebarometern, som i likhet med 
andra telefonundersökningar har allt svårare att få 
människor att svara. Samarbete pågår med LORE vid 

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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SOM-institutet, Göteborgs universitet och företaget 
CMA Research AB som genomför undersökningen. 
Analyser av bortfallets betydelse över tid fortsatte 
under 2017 och rapporteras kontinuerligt. En över-
gripande metodstudie har arbetats fram av LORE och 
kommer tillsammans med en fördjupad metod studie 
att publiceras under 2018. 

Information och material från Nordicom sprids bland 
annat genom deltagande i seminarier och konferenser 
och genom myndighets- och departementssamarbete. 
Andra viktiga kanaler är Nordicoms webbplats och 
aktivitet på sociala medier. Nordicom har under året 
utvecklat aktiviteten på sociala medier med fler 
konton och större aktivitet. Sedan 2016 är alla 
Nordicoms publikationer fritt tillgängliga online. 

SEGERSTEDTINSTITUTET
I Segerstedtinstitutets uppdrag och anslagstilldelning 
ingår att utveckla och sprida kunskap och metoder 
för att minska rekrytering av människor till vålds-
bejakande ideologier och rörelser samt till rasistiska 
organisationer. Det innebär att aktuell och relevant 
forskning kontinuerligt sammanställs och görs 
tillgänglig för såväl forskare som praktiker. Under 
året har flera publikationer och rapporter publicerats, 
bland annat om vilka platser och orter i Sverige 

som har störst representation av rasistiska organisa-
tioner, om våldsextremism, nationell säker het och 
prevention med utgångspunkt i skolans verksamhet 
samt om demokratiseringens dilemma i nordiska 
handlingsplaner mot våldsam extremism.

Av särskild betydelse under året var anordnandet av 
den nordiska konferensen Risks, roots and responses 
som samlade internationella forskare från flera olika 
samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner 
som bedriver forskning kring extremism, radikalisering, 
rasism och terrorism.

En annan betydelsefull verksamhet var gäst-
professuren till Torgny Segerstedts minne.  
I samarbete med Torgny Segerstedtstiftelsen och 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten har Segerstedt-
institutet varit värd för gästprofessuren under läsåret 
2016–2017. Innehavaren av professuren var  
Sami Adwan, docent vid University of Hebron. 
Adwans forskning rör hur utbildning kan bidra till 
fredlig samexistens och demokrati genom ett 
ömsesidigt lyssnande på varandras berättelser 
och historieskrivning.

FORSKNING SOM PÅVERKAR

Jonas Ohlsson, medie-
forskare och tillförordnad 
föreståndare på Nordicom, 
presenterar studien 
Kampen om reklamen på 
Nordiske Mediedager i 
Bergen 2017.
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Vision 2020: 
Vårt mål är att utbildningen vid 
Göteborgs universitet år 2020 
kännetecknas av hög veten
skaplig och konstnärlig kvalitet, 
med pedagogisk excellens och 
en uttalad internationell profi l. 
Parallellt med utvecklingen av 
utbildningsprogram ska 
universitetet ta ansvar för bildning 
och livslångt lärande, genom ett 
brett utbud av fristående kurser.
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UNIVERSITETETS  
UTBILDNINGSUTBUD  
– BÅDE BREDD  
OCH SPETS

UTBILDNING 
SOM FÖRNYAR
Ett av Göteborgs universitets 
kännetecken är det breda 
utbildningsutbudet. Kapitlet 
beskriver och analyserar 
universitetets utbildnings
utbud. Här finns uppgifter  
om söktryck, examina och 
utbildning på forskarnivå. 
Kapitlet innehåller också 
information om lärosätets 
kvalitetsarbete, internationella 
profil, samverkan inom 
utbildningsområdet och de 
särskilda återrapporterings
kraven, exempelvis vad gäller 
integrationssatsningar.

Göteborgs universitet erbjöd drygt 200 utbildnings
program och nära 2 200 fristående kurser under 
2017. Den stora valfriheten, vad gäller såväl 
pedagogiska undervisningsformer som studietakt, 
gör det möjligt för studenterna att lägga upp sina 
studier på många olika sätt. 

Universitetet strävar efter att skapa ett dynamiskt 
utbud. Under året har en handbok för fakultets
överskridande samarbete kring utbildningsprogram 
arbetats fram, för att underlätta och stödja 
utvecklingen av program som spänner över 
fakulteternas traditionella ämnesområden. Det nya 
masterprogrammet Utbildning i hållbar utveckling 
(se även Utveckling av nya utbildningar) är ett 
exempel där flera fakulteter gemensamt bidrar med 
olika kunskaper. Ett annat exempel på samarbete 
är Riksidrottsuniversitetet (RIU) där Göteborgs 
universitet, Chalmers och Riksidrottsförbundet 
samverkar för att ge elitidrottande studenter möjlighet 
att anpassa universitetsstudierna utifrån specifika 
förutsättningar. 

Antalet helårsstudenter vid Göteborgs universitet 
2017 uppgick till 26 153, vilket är en ökning med 
ungefär 160 helårsstudenter jämfört med föregående 
år (se tabell 5). Även helårsprestationerna har ökat 
jämfört med föregående år, från 21 697 till 21 858. 
Den genomsnittliga prestationsgraden ligger på  
84 procent, vilket är i nivå med tidigare år.
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Fördelningen av antalet helårsstudenter mellan 
universitetets fakulteter åskådliggörs i diagram 5. 
Flest helårsstudenter finns vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten följt av Sahlgrenska akademin, minst 
antal vid IT-fakulteten och Konstnärliga fakulteten.

Könsfördelningen bland studenterna är relativt 
konstant den senaste treårsperioden. År 2017 
ökade andelen kvinnor med en procentenhet 
från 65 till 66 procent av helårsstudenterna. 
Överrepresentationen av kvinnliga studenter kan 
bland annat förklaras med att studentpopulationen 
vid de två största fakulteterna är kvinnodominerad, 
vilket i stor utsträckning speglar traditionellt köns-
bundna utbildningsval. IT-fakulteten är den fakultet 
som har en högre andel manliga än kvinnliga 
studenter, men har samtidigt lärosätets minsta 
utbildningsuppdrag räknat till antal helårsstudenter. 
Göteborgs universitet saknar även en teknisk 
fakultet, där andelen män ofta är hög.

PRIORITERINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR INOM 
UTBILDNINGSUTBUDET
Vid Göteborgs universitet ska studenterna erbjudas 
många utbildningsingångar på samtliga nivåer. 
Med utgångspunkt i lärosätets vision ska modeller 
utvecklas för att integrera programkurser och 
fristående kurser för att skapa fler ingångar till 
studier. Flera fakulteter arbetar aktivt med att öka 
samläsning mellan programstudenter och studenter 
på fristående kurser, vilket skapar en mer blandad 
studentgrupp samtidigt som studentunderlaget blir 
större. Samläsning är ett viktigt verktyg för att hålla 
en hög utbildningskvalitet samtidigt som det bidrar 
till en minskad ekonomisk sårbarhet.

Ökad samläsning är en strategi som innebär större 
fokus på vikten av att kunna behålla ett fortsatt 
brett utbildningsutbud, snarare än att fokusera på 

Överst vänster: Övnings-
situation på Biomedicinska 
analytikerprogrammet.

Överst höger: Rektors-
utbildning vid Utbildnings-
vetenskapliga fakulteten.

Nedre höger: Studenter i 
Biomedicinska biblioteket.
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Tabell 5.  
Utbudet i helårs-
studenter och 
helårsprestationer.

Helårsstudenter Helårsprestationer

antal 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Program 18 442 18 116 17 621 16 631 16 329 15 862

Kvinnor/män (%) 68/32 68/32 68/32 69/31 69/31 69/31

Fristående kurs 7 711 7 880 7 776 5 226 5 367 5 552

Kvinnor/män (%) 61/39 59/41 60/40 62/38 62/38 62/38

Totalt 26 153 25 996 25 397 21 858 21 697 21 414

Kvinnor/män (%) 66/34 65/35 65/35 67/33 67/33 67/33

Tabell 6. 
Kostnad per helårs-
student och 
helårsprestation.

1 Exklusive uppdrags-
utbildning och beställd 
utbildning.

tkr 2017 2016 2015

Kostnad per helårsstudent1 91,9 91,4 86,7

Kostnad per helårsprestation1 109,9 109,6 102,9

Kvinnor

Män

Diagram 5.  
Helårsstudenter 2017 
fördelat per fakultet.

Uppgifterna omfattar hela 
universitetets utfall exklusive  
285 helårsstudenter för 
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Diagram 6.  
Helårsstudenter på 
program och fristående 
kurs fördelat per nivå.

I utfallet ingår endast helårs-
studenter från kurser och 
program på grundnivå och 
avancerad nivå.
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andelen helårsstudenter som läser på fristående 
kurs i förhållande till program. När programkurser 
och fristående kurser integreras och studenterna 
läser tillsammans kan det leda till att antalet 
helårsstudieplatser som kategoriseras som 
fristående minskar. Samtidigt gör integreringen 
att utbildningarna ofta fyller sina platser och 
institutionen kan behålla ett brett utbud. Andelen 
helårsstudenter på fristående kurser har minskat 
de senaste åren och utgjorde 29 procent av det 
totala antalet 2017, vilket primärt avspeglar en 
minskad efterfrågan. 

Andelen helårsstudenter på avancerad nivå 
fortsätter att öka något. År 2017 utgjordes  
25 procent av helårsstudieplatserna av utbildning 
på avancerad nivå, vilket är en ökning med en 
procentenhet jämfört med 2016. Vid Handelshög
skolan pågår sedan tidigare ett arbete med att 
gradvis expandera utbildningen på avancerad 
nivå. Sahlgrenska akademin ser också ett behov 
av ett större utbildningsutbud på avancerad nivå 
exempelvis när det gäller utbildning till fysiotera
peut, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, 
dietist och audionom. Ett av skälen är att säkra 
rekrytering av framtida doktorander. 

Göteborgs universitet fortsätter att satsa på en 
utbyggnad av en gemensam infrastruktur för 
blended learning (se även Pedagogisk Excellens). 
Satsningen har bland annat inneburit investeringar i 
Active Learning Classrooms (ALCsalar), inspelnings
studior och annan pedagogisk utrustning. Utbudet 
av kurser med inslag av blended learning går inte 
enkelt att följa upp genom universitetets system. 
Andelen helt nätbaserade kurser har minskat något 
sedan föregående år. En förklaring kan vara att 
utbudet går mot ökade inslag av blended learning, 
snarare än rent nätbaserad undervisning. Humanis
tiska fakulteten konstaterar att utbildningar med 
nätbaserade inslag, det vill säga blended learning, 
ökar årligen. Fakulteten har samtidigt beslutat om 
interna utvecklingsmedel för att främja undervisnings
former av detta slag. 

För att bidra till ökad förnyelse av utbildnings utbudet 
och samtidigt utnyttja universitetets tilldelade 
tak belopp på ett mer effektivt sätt, beslutade 
universitetsstyrelsen 2016 om principer för omför
delning av utbildningsplatser vid under produktion. 
Under året har principerna justerats. Förändringen 
innebär att modellen bättre stämmer överens  
med fakulteternas möjlighet till anslags sparande. 
Till följd av viss underproduktion 2017 kommer 
utbildningsplatser att omfördelas i enlighet med de 
justerade principerna. Under hösten uppmanades 
därför fakulteterna att ansöka om ett ökat utbild
ningsuppdrag. Varje fakultet erbjuds att föreslå ett 
prioriterat utbildningsprogram med möjlig start 
2019. Programmet ska vara nytt, fakultetsöver
skridande och verka inom en miljö med ett väl
fungerande samspel mellan utbildning, forskning 
och samverkan, det vill säga en komplett akademisk 
miljö. Beslut om tilldelning av platser kommer att 
fattas under 2018. 

Lärarutbildningens nya organisation har allt mer 
funnit sina former. Samordningsnämnden för 
lärarutbildning (SOL), där samtliga fakulteter och 
studentrepresentanter ingår, har bland annat 
initierat ett arbete med förnyade riktlinjer för verk
samhetsförlagd utbildning. Nämnden har också 
beslutat om områden och former för årlig kvalitets
uppföljning av lärarutbildningen, inom ramen för 
universitetets kvalitetspolicy för utbildning.  
Samtidigt finns vissa kvarstående frågor som rör 
administrativa processer. Rektor har därför tillsatt 
en implementeringsgrupp med uppdrag att föreslå 
konkreta lösningar för att fullfölja intentionerna 
bakom den nya organisationen.

UTVECKLING AV NYA 
UTBILDNINGAR
Under året har flera utbildningar utvecklats och 
inrättats, såväl på grundnivå som på avancerad 
nivå. Tre av dessa utbildningar är:

Utbildning för hållbar utveckling: Masterprogrammet 
är distansbaserat och ges i form av nätbaserade 
kurser på engelska. Programmet är unikt i Sverige 
och utmärker sig genom den vetenskapliga bredd 
som blir möjlig genom fakultetsöverskridande 
samarbete. Studenterna kommer att utveckla sin 
förmåga att kritiskt reflektera över hållbar utveckling 
i ett utbildningssammanhang samtidigt som utbild
ningen stärker deras förmågor att utveckla, utforma 
och utvärdera utbildningsinsatser som kan bidra till 
hållbar utveckling. Programmet är både yrkes och 
forskningsförberedande.

Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning: 
Programmet utgör ett viktigt steg mot att skapa en 
komplett miljö kring ämnet litterär gestaltning och 
ska ge studenterna möjlighet att utveckla litterära 
praktiker på konstnärlig grund. Genom ett själv
reflexivt och självständigt förhållningssätt ska 
studenterna ges möjlighet att utvecklas till skrivande, 
läsande, förmedlande och skapande aktörer inom 
litteraturen. En målsättning är att utbilda studenter 
för att kunna arbeta inom och påverka den litterära 
offentligheten också i andra roller än författarens. 

Masterprogram i arbetsvetenskap: Göteborgs 
universitet är det enda lärosätet i landet som 
erbjuder ett sammanhållet masterprogram i arbets
vetenskap. Utbildningen är inriktad mot utredning 
och analys. Den ska utveckla studenternas förmåga 
att på vetenskaplig grund analysera arbetslivets 
problem samt visa utvecklingsmöjligheter på 
arbetsmarknads, organisations och individnivå. 
Fem av de sammanlagt sju kurserna inom pro
grammet kommer även att erbjudas som fristående 
kurser. Utbildningen bedrivs i samarbete med 
Karlstads universitet, Högskolan i Borås och Hög
skolan i Halmstad.

SÖKTRYCK
Söktrycket till Göteborgs universitets utbildningar 
beskrivs med hjälp av antal förstahandssökande till 
program i anslutning till sista ordinarie anmälningsdag. 
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Det övergripande söktrycket till Göteborgs univer-
sitets utbildningsprogram är fortsatt högt, men 
påverkas för andra året i rad av minskade årskullar 
i åldersgruppen 19–25 år. Även det goda arbets-
marknadsläget bidrar till att färre unga söker högre 
utbildning. Antalet förstahandssökande till program 
på grundnivå vid universitetet minskade med sex 
procent, från 23 400 sökande 2016 till 21 900 
sökande 2017. Samtidigt ökar antalet förstahands-
sökande till program på avancerad nivå med  
13 procent, från 8 900 sökande 2016 till 10 000 
sökande 2017. Av de program som vänder sig till 
internationella sökande har Master Programme in 
Strategic Human Resource Management and Labour 
Relations flest antal förstahandssökande. På 
motsvarande sätt har Specialpedagogprogrammet 
flest antal första hands sökande av de program som 
vänder sig till nationella sökande. Söktrycket till den 
avancerade nivån påverkas mindre av demografiska 
förändringar. Utvecklingen pekar på ett ökat intresse 
för studier på avancerad nivå samt en ökad kunskap 
internationellt om möjligheterna att studera i Sverige.

Göteborgs universitets samlade utbildningsutbud 
omfattar många stora program som traditionellt 
attraherar kvinnor. Fördelningen mellan kvinnliga 
och manliga sökande ligger därför stabilt kring  

65 procent kvinnor och 35 procent män. Störst 
andel kvinnliga sökande har program på grundnivå 
med 67 procent, att jämföra med 58 procent 
kvinnliga sökande till program på avancerad nivå. 
Andelen förstahandssökande män till program på 
avancerad nivå vid Göteborgs universitet fortsätter, 
för tredje året i rad, att öka med 18 procent från  
3 600 sökande 2016 till 4 200 sökande 2017. 

Åldersfördelningen bland de sökande till utbildningar 
på grundnivå är i stort sett densamma som 2016, 
med cirka 60 procent sökande i åldern 24 år eller 
yngre, 30 procent sökande i åldern 25–34 år och  
10 procent sökande i åldern 35 år eller äldre. Mot-
svarande åldersfördelning för sökande till utbildningar 
på avancerad nivå är knappt 20 procent sökande i 
åldern 24 år eller yngre, knappt 50 procent sökande i 
åldern 25–34 år och drygt 30 procent sökande i åldern 
35 år eller äldre. 

Äldre sökande har sannolikt i högre grad någon 
form av fort- och vidareutbildningsskäl för sin 
ansökan till högre utbildning. Ur det perspektivet 
kan programutbudet på avancerad nivå attrahera 
fler äldre sökande än motsvarande utbud på 
grundnivå. Färre sökande i åldern 35 eller äldre 
läser en helt ny grundutbildning, snarare söker de 

Läkarstudenter i 
laboratorieövning på 
Medicinareberget, 
Sahlgrenska akademin.
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en utbildning baserad på den grund de redan har. 
Betydelsen av förkunskaps krav till utbildningar på 
avancerad nivå är viktiga, då de styr de sökandes 
möjligheter att byta riktning eller fortsätta och 
fördjupa eller specialisera sig på ett redan påbörjat 
utbildningsspår. Att fortlöpande se över förkunskaps-
kraven är därför viktigt.

EXAMINA
Antalet utfärdade examina vid Göteborgs universitet 
har ökat med två procent sedan föregående år och 
uppgår 2017 till drygt 6 100. Ökningen finns fram-
förallt på avancerad nivå. 

På grundnivå minskar antalet examina, trots att 
antalet yrkesexamina och högskoleexamina ökar. 
Förklaringen är att utfärdade kandidatexamina 
minskar. Utfallet skiljer sig dock åt mellan olika 
utbildningar, exempelvis har de konstnärliga 
kandidatexamina ökat markant och uppgår till  
cirka 150 examina, vilket är en ökning med drygt 
70 procent jämfört med 2016. En förklaring kan 
vara att studenterna i större utsträckning än tidigare 
ansöker om kandidatexamen för att bli behöriga till 
Konstnärliga fakultetens masterprogram.

Diagram 7.  
Förstahandssökande till 
program per nivå.
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På avancerad nivå ökar antalet magisterexamina 
med 13 procent, från cirka 350 utfärdade 2016 till 
nästan 400 utfärdade 2017. Flest antal magister-
examina utfärdas vid Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten, merparten inom huvudområdet special-
pedagogik. Antalet masterexamina fortsätter att öka. 
För 2017 utfärdades nästan 1 020 masterexamina, 
vilket är en ökning med åtta procent. Flest antal 
masterexamina utfärdades vid Handelshögskolan 
och Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Det totala antalet yrkesexamina ökar marginellt 
jämfört med föregående år. Skillnaderna mellan olika 
utbildningar är dock stor. För tandläkarexamen och 
specialistsjuksköterskeexamen har antalet utfärdade 
yrkesexamina ökat med 45 procent respektive  
22 procent jämfört med 2016. Även antalet lärar-
examina ökar 2017 där examina enligt 2011 års 
lärarutbildning stadigt ökar, samtidigt som examina 
enligt äldre lärarutbildningar som väntat minskar. 
Största ökningarna finns för förskollärarexamen som 
ökar med nästan 40 procent, grundlärarexamen 
med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 
4–6 som ökar med 70 procent och ämneslärarexamen 
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan som ökar 
med nästan 120 procent.

2017 2016 2015

antal Totalt
Kvinnor/
män (%) Totalt

Kvinnor/
män (%) Totalt

Kvinnor/
män (%)

Grundnivå 3 337 69/31 3 366 74/26 4 004 70/30

 Högskoleexamen 20 56/44 18 60/40 72 64/36

 Kandidatexamen 2 094 62/38 2 138 69/31 2 703 64/36

 Yrkesexamen 1 223 81/19 1 210 82/18 1 229 83/17

Avancerad nivå 2 798 72/28 2 643 69/31 2 941 67/33

 Magisterexamen 399 83/17 354 79/21 681 68/32

 Masterexamen 1 017 63/37 945 60/40 902 62/38

 Yrkesexamen 1 382 76/24 1 344 73/27 1 358 69/31

Totalt 6 135 71/29 6 009 72/28 6 945 69/31

Tabell 7.  
Examina.

Avläsning av uppgifterna 
görs varje år för att inkudera 
eventuella examina som 
rapporterats in i efterhand.
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UTBILDNING PÅ 
FORSKARNIVÅ

Följande fyra områden är exempel på frågor som 
har haft särskilt fokus under 2017.

Dimensionering av forskarutbildningen 
avseende kvalitet och kvantitet
Göteborgs universitet arbetar aktivt med insatser 
för att stärka de minsta forskningsmiljöerna. Som 
exempel kan nämnas att Naturvetenskapliga 
fakulteten satt upp institutionsspecifika mål för 
institutionernas dimensionering av utbildning på 
forskarnivå för en fyraårsperiod.

Breddad rekrytering
Samtliga utlysningar till nya utbildningsplatser 
görs på både svenska och engelska och genom 
informella samarbeten och relevanta nätverk för 
spridning av information. Konstnärliga fakulteten 
har under året prövat en ny sammansättning av en 
antagningsgrupp där även en disputerad forskare 
utan anknytning till fakulteten deltog i urvalsarbetet, 
för att säkerställa att inte en viss grupp av sökande 
sorteras bort i ett tidigt skede. Erfarenheterna 
upplevdes mycket positiva.

Utökad mobilitet nationellt  
och internationellt
Doktorander vid Göteborgs universitet uppmuntras 
att delta på internationella konferenser och andra 
typer av internationella nätverksmöten. Vid flera 
fakulteter finns riktade resebidrag för doktorander 
som kan användas till den typen av resor samt för 
andra typer av utbyten vid lärosäten både inom 
och utom Sverige (se även Internationalisering inom 

Utbildning på forskarnivå är central för 
rekrytering av framtidens kvalificerade 
forskare men också för att universitetet  
ska kunna bidra till att förse samhället  
med avancerad kompetens. 

forskarutbildning). Andelen internationellt rekryterade 
forskare samt internationella gästforskare har ökat 
under året och bidrar till ett utökat internationellt 
nätverk. 

Karriärplanering
Universitetet har under året diskuterat karriär-
planering för doktorander. Det pågår olika typer 
av karriärplaneringsaktiviteter vid samtliga 
fakulteter. Det kan vara som en del i en obligatorisk 
kurs, en fakultetsgemensam karriärplaneringsdag 
eller coachning i att skriva konkurrenskraftiga 
ansökningar. 

UTFALL FÖR UTBILDNING  
PÅ FORSKARNIVÅ
Nyantagna till forskarutbildningen fortsätter att öka 
och under 2017 antogs 327 nya forskarstuderande, 
en ökning med sju procent. Flest doktorander 
antogs inom forskningsämnesområdet medicin  
och hälsovetenskap som står för 57 procent av  
alla nyantagna, följt av 20 procent antagna i det 
samhällsvetenskapliga forskningsämnesområdet. 
Mest jämn könsfördelning har forskningsämnes-
områdena humaniora och konst samt naturvetenskap 
där hälften är kvinnor och hälften är män.  
För universitetet som helhet fortsätter andelen 
nyantagna kvinnor att öka, vilket beror på fler 
kvinnor i de största forskningsämnesområdena.

Antalet aktiva forskarstudenter fortsätter att minska. 
År 2017 har Göteborgs universitet 1 776 aktiva 
forskarstuderande vilket är en minskning med två 

Tabell 8.  
Utbildning på forskar-
nivå per nationellt  
forskningsämnes-
område.

1 Aktivitetsgraden är minst en 
procent.

Avläsning av uppgifterna görs 
varje år för att inkludera  
eventuell rapportering i efter-
hand. Färre än fem individer 
redovisas i grupp.
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procent från 2016. Antalet utfärdade licentiat- och 
doktorsexamina har i år brutit tidigare års minskande 
trend och visar istället på en svag ökning.

Genom uppgifter om nyantagna forskarstuderandes 
utbildningsbakgrund skapas en övergripande bild 
av universitetets nationella och internationella 
rekrytering. Den metod som har använts bygger på 
registerdata från Ladok och en kompletterande, 
uppdaterad schablon1 som fördelar utbildnings-
bakgrunden för de individer där uppgifterna inte är 
tillräckliga för klassificering. Schablonen används 
för 21 procent av de nyantagna 2017 vilket är fem 
procentenheter mindre än 2016. Den vanligaste 
behörighetsgivande utbildningsbakgrunden 2017 
är en examen eller motsvarande från Göteborgs 
universitet. Dessa motsvarar 55 procent och följs 
av de som har en utbildningsbakgrund från ett 
annat svenskt lärosäte, 24 procent, och av de som 
har en utbildningsbakgrund från utländskt lärosäte, 
21 procent. 

Tabell 9.  
Nya forskarstuderandes behörighetsgivande 
utbildningsbakgrund.

1 Eller motsvarande kunskaper för att bli behörig till 
forskarutbildningen.

Uppgifterna för tidigare år har uppdaterats då metoden för 
fördelning  via schablon av de individer som inte varit möjliga 
att klassificera via registerdata har utvecklats.

2017 2017 2016 2015

antal
Natur- 

vetenskap Teknik
Medicin och 

hälsovetenskap
Samhälls- 
vetenskap

Humaniora 
och konst Totalt Totalt Totalt

Nyantagna 45 0 187 65 30 327 306 287

 Kvinnor/män (%) 51/49 0/0 65/35 60/40 50/50 61/39 57/43 52/48

Aktiva forskarstudenter1 225 <5 883 453 215 1776 1813 1881

 Kvinnor/män (%) 47/53 100/0 60/40 59/41 58/42 58/42 57/43 58/42

Licentiatexamina 8 0 <5 5 <5 19 15 40

 Kvinnor/män (%) 38/62 0/0 100/0 80/20 100/0 68/32 53/47 53/47

Doktorsexamina 34 0 123 61 34 252 250 282

 Kvinnor/män (%) 44/56 0/0 63/37 62/38 50/50 59/41 58/42 53/47

procent 2017 2016 2015

Examen1 från utländskt lärosäte 21 24 25

 Kvinnor/män (%) 59/41 55/45 41/59

Examen1 från Göteborgs universitet 55 56 53

 Kvinnor/män (%) 63/37 57/43 56/44

Examen1 från annat svenskt lärosäte 24 20 22

 Kvinnor/män (%) 57/43 58/42 52/48

Summa 100 100 100

Andelen rekryterade från annat svenskt lärosäte 
ökar något, samtidigt som andelen rekryterade från 
utländskt lärosäte och från Göteborgs universitet 
minskar i motsvarande grad. Mätt i antal sker den 
största ökningen av antalet nyantagna forskar-
studerande inom det samhällsvetenskapliga 
forskningsämnesområdet följt av forskningsämnes-
området humaniora och konst. Fler kvinnor än män 
finns i samtliga tre behörighetsgivande utbildnings-
bakgrundskategorier. 

Fördelningen mellan de tre kategorierna för 
nyantagna forskarstuderande kvinnor respektive 
nyantagna forskarstuderande män är i stort 
likvärdig.

1 Schablonen fördelar  
33 procent till kategori examen 
från utländskt lärosäte,  
37 procent till kategori examen 
från Göteborgs universitet och 
30 procent till kategori examen 
från annat svenskt lärosäte.
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PEDAGOGISK 
EXCELLENS

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt 
lärande (PIL) stöttar verksamheten med universitets-
pedagogisk utveckling genom såväl konsultativa 
projekt som genom mer riktade universitets-
gemensamma projekt. Enheten erbjuder även ett 
stort utbud av kurser.

EXCELLENT LÄRARE
Under året har ytterligare en lärare utsetts till 
excellent lärare, vid Naturvetenskapliga fakulteten. 
Totalt har 16 lärare utnämnts till excellenta lärare 
vid Göteborgs universitet. Möten har arrangerats 
med de excellenta lärarna för att inspirera till sam -
verkan och nätverksbyggande samt till att inleda 
diskussioner kring den pedagogiska akademin.  
Under 2017 har också tre av de excellenta lärarna 
ansökt och beviljats interna medel för pedagogiska 
utvecklingsprojekt. 

PEDAGOGISK AKADEMI
Under våren fick de excellenta lärarna i uppdrag  
att påbörja utvecklingsarbetet av den pedagogiska 
akademin som rektor beslutat om. Inledningsvis 
var PIL en diskussionspartner, men har därefter 
alltmer lämnat över uppgiften till de excellenta 
lärarna. I slutet av året genomfördes ett studiebesök 
vid Umeå universitet, som har ett hundratal excellenta 
lärare, för att tillsammans utbyta erfarenheter.

BLENDED LEARNING 
Som ett led i arbetet med att uppfylla målen i 
Vision 2020 om ett ökat inslag av blended learning 
i universitetets kurser och program har arbetet med 
projektet Infrastruktur för nätburen undervisning 
och Blended Learning (INU) fortsatt. Under året har 
delprojektet Active Learning Classroom (Rum för 
aktivt lärande) avslutats genom en utvärdering som 
visade att såväl studenter som lärare har positiva 
erfarenheter och upplevelser av undervisning i 
ALC-salarna. Vid universitetet har också ett nätverk 
bildats för att fortsätta arbetet med att vidareut-
veckla universitetets rum för lärande. Fast AV- och 
videoutrustning har installerats i ytterligare sex 
stora salar. Universitetet har nu totalt 14 videosalar 
fördelade över samtliga fakulteter. Under hösten 
levererades även mobil videoutrustning till olika 

Engagerande högskolepedagogik är avgörande  
för att kunna möta framtidens studenter. 
Göteborgs universitet fortsätter därför att utveckla 
den högskolepedagogiska kompetensen. 

fakulteter och flera inspelningsrum håller på att 
installeras. Utbildning och supportmaterial för de 
olika tekniker och system som införts utvecklas 
parallellt. 

Delprojektet Digital salstentamen har arbetat med 
att utrusta den stora universitetsgemensamma 
tentamenssalen. Det finns nu möjlighet att ta 
emot 420 studenter samtidigt för digital tentamen. 
Under året har också ett intensivt arbete pågått 
för att inom ramen för ett nationellt samarbete 
ta fram goda förutsättningar för införandet av en 
ny lärplattform, Canvas. Den nya lärplattformen 
kommer att rullas ut successivt vid universitetets 
fakulteter mellan 2018–2020. 

FRÄMJANDET AV AKADEMISK 
INTEGRITET 
Under året ökade antalet integritetsanmälningar  
till universitetets disciplinnämnd. Bakgrunden är 
att universitetet fått bättre kunskap och verktyg för 
att exempelvis stävja fusk och plagiat. Projektet 
Akademisk integritet har pågått sedan 2014 för att 
ta fram ett kursmaterial om akademisk integritet 
och plagiat samt se hur verksamhetens företrädare 
förhåller sig till Urkund som ett verktyg för test av 
skrivet material ur ett plagiatperspektiv. 

Bland annat har en interaktiv nätkurs för lärare och 
studenter tagits fram. Kursen tar upp akademisk 
integritet och plagiering samt hur studenter kan 
undvika plagiering genom att exempelvis skriva 
korrekta källhänvisningar. Nätkursen kommer att 
bearbetas och överföras till den nya lärplattformen 
Canvas. Kursen och universitetets arbetssätt 
har fått stor uppmärksamhet både nationellt och 
internationellt. Det har bland annat inneburit besök 
från Serbien och från Europarådet. Den så kallade 
Göteborgsmodellen kommer att presenteras i 
Strasbourg inför Europarådet och för EU:s samtliga 
utbildningsministrar vid ETINED-konferensen1, 
samt vid konferenser om akademisk integritet i 
Kosovo, USA och Turkiet.

1 ETINED står för Council of 
Europe Platform on Ethics, 
Transparency and Integrity in 
Education

Övre vänster: Virklektion 
vid slöjdlärarutbildningen, 
Högskolan för design 
och konsthantverk.

Övre höger: Övnings-
situation på Biomedicinska 
analytikerprogrammet.

Undre vänster: 
Tandläkarstudent övar  
på docka.

Undre höger: 
Musikstudent vid 
Högskolan för scen  
och musik.
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KVALITETSDRIVEN 
UTBILDNING

KVALITETSSÄKRING  
OCH KVALITETSUTVECKLING

Policy för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av utbildningen
Arbetet med att implementera universitetets policy 
för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av 
utbildningen har varit intensivt under hela året. 
Policyn slår bland annat fast förutsättningar och 
kriterier för fakulteternas löpande kvalitetsarbete 
vad gäller utbildningen, samt att all utbildning vart 
sjätte år ska genomgå utvärdering med externa 
bedömare. Fakulteterna inkom under våren med 
sexårsplaner för utbildningsutvärderingar perioden 
2017–2023. Under vårens verksamhetsdialoger 
följdes rektorsuppdraget att inventera utbildnings
kvaliteten upp. Fakulteternas sammanfattande 
bedömning och huvudsakliga åtgärder diskuterades 
och fastslogs utgöra en god grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

Under året har de nio utvärderingar som initierades 
som pilotprojekt avslutats. Projektens process 
och effekt har följts genom återkommande 
rapportering och diskussion i universitetets kvalitets
utskott och utbildningsnämnd samt genom 
intervjuer och ett flertal workshopar för fakulteter, 
institutioner, bedömare och studentrepresentanter. 
Pilotprojekten har visat att modellen fungerar bra 
och leder till utveckling av utbildningarna. 

Smärre justeringar i policyn beslutades i augusti  
för att ge en tydligare prägel när det gäller att även 
innefatta forskarutbildningen. Samtidigt fastställdes 
två relaterade handböcker för kvalitetsarbete i 
forskarutbildningen: Verktyg för inventering och 
utveckling av forskarutbildningskvalitet och Väg
ledning för utbildningsutvärdering på forskarnivå med 
extern bedömning. Under hösten har samman lagt 
tolv ytterligare utbildningsutvärderingar påbörjats, 
varav tre gäller forskarutbildning.

Benchmarking 
Sedan ett tiotal år är benchmarking ett av univer
sitetets mest utvecklade verktyg i det kontinuerliga 
kvalitetsarbetet. Under hösten har ett nytt bench
markingprojekt initierats inom ramen för den modell 
som använts vid universitetet sedan 2005. Temat 
är arbetslivsanknytning i utbildningen, vilket anknyter 
till kriterier såväl i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) 
nationella utvärderingssystem som till universitetets 
egen kvalitetspolicy. Åtta institutioner från fyra olika 
fakulteter deltar i projektet som avslutas 2018. 

Universitetskanslersämbetets 
utvärderingar
Den nationella utvecklingen vad gäller kvalitets
säkring och utvärdering av utbildning, inte minst 
vad gäller UKÄ:s vidare arbete med att skapa ett 
sammanhållet system för utvärdering av utbildning 
och forskning, har följts och diskuterats i olika 
interna och nationella forum.

UKÄ har genomfört en pilotutvärdering av grund
lärarutbildning, årskurs 4–6 samt utvärdering av 
utbildning på forskarnivå för sex av universitetets 
forskarutbildningsämnen. Arbetet med själv
värderingsrapporterna var tidskrävande men 
genomfördes ambitiöst. Ett flertal seminarier hölls 
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under självvärderingsperioden för att diskutera 
innehållet samt sprida lärande och erfarenheter, 
vilket har fortsatt när UKÄ:s yttranden har 
meddelats. Yttranden har under hösten beslutats 
för grundlärarutbildning årskurs 4–6 samt 
utvärdering av utbildning på forskarnivå för konst- 
och bildvetenskap. Båda fick omdömet ”hög kvalitet” 
av UKÄ. 

Under hösten har också självvärderingsarbete 
initierats för kommande UKÄ-utvärderingar 
inom forskarutbildning i litteraturvetenskap, 
forskarutbildning i design, förskollärarutbildning 
samt grundlärarutbildning inriktning fritidshem 
respektive årskurs F-3. 

UKÄ har också under året genomfört en tematisk 
utvärdering inom området hållbar utveckling (se 
även Nationell utvärdering av hållbar utveckling i 
utbildningen). Samtliga fakulteter bidrog i själv-
värderingsarbetet. Av 47 utvärderade lärosäten 
fick endast tolv omdömet ”väl utvecklad process”. 
Göteborgs universitet var ett av dem.

KVALITETSEFFEKTER SOM 
FÖLJD AV HÖJD ERSÄTTNING 
TILL HUM-/SAMOMRÅDET
Statens höjning av ersättningsbeloppen till huma-
niora, teologi, juridik, samhällsvetenskap, under-
visning och verksamhetsförlagd utbildning har vid 
samtliga berörda fakulteter lett till en tydlig kvalitets-
förstärkning av flera utbildningar. 

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten har den 
särskilda höjningen exempelvis bidragit till att 
resurserna för lärarledd undervisning har ökat. 
Resursförstärkning har också getts till den 
verksamhetsförlagda utbildningen, vilket medfört 
att studenter har fått möjlighet till individuell 
handledning och en mer rättssäker bedömning 
genom samverkan mellan kurslärare och lokal 
lärarutbildare på praktikplatsen. 

Vid Humanistiska fakulteten har de höjda 
ersättningsbeloppen använts till såväl en generell 
förstärkning av antalet lärartimmar per kurs, som till 
specifika satsningar på seminarier, gruppövningar, 
workshopar och handledning. Förstärkningen 
har också använts för att, i enlighet med det 
pedagogiska idéprogrammet, utveckla en mer 
studentcentrerad pedagogik. Medel har avsatts 
för att utveckla och variera undervisningsformer 
samt finansiera merkostnader för till exempel 
exkursioner och studiebesök. De kvalitetshöjande 
åtgärderna får positiv respons av studenterna i 
kursvärderingar. Även förbättrad prestationsgrad 
och retention, det vill säga studenters möjlighet 
att slutföra sina studier, har noterats. Fler gäst-
föreläsare/adjungerade lärare har också genom 
samverkansavtal kunnat ges plats på utbildningen. 

Även vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har  
de höjda ersättningsbeloppen medfört bibehållen 
eller utökad andel lärarledd tid i undervisningen.
Dess utom har resurserna använts för att öka 
ersättningen för kursledarskap samt bidragit till att 
undervisningen kan genomföras i mindre student-
grupper. Ersättningen har också använts till utökning 
av timmar till metodkurser och uppsats kurser, 
vilket bidrar positivt till kvaliteten på studenternas 
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Universitetslektor Ulf 
Axberg undervisar 
studenter vid psykologiska 
institutionen. 
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examensarbeten. Pedagogiska medel med inriktning 
mot blended learning har kunnat utlysas och lärare 
har fått större möjlighet att delta i pedagogiska 
konferenser.

Förstärkning av ersättningsbeloppen vid Handels
högskolans utbildningar har möjliggjort ökad 
kontakttid mellan student och lärare, bland annat 
genom fler övningstillfällen, räknestugor och 
seminarier samt genom förstärkt handledning av 
uppsatser. En annan åtgärd är att formativ exami
nation, vilket innebär att studenten examineras 
kontinuerligt genom seminarieuppgifter och får 
individuell feedback av läraren, har kunnat genom
föras i större utsträckning. Lärarna har också 
erhållit mer förberedelsetid, vilket inte hade kunnat 
finansieras utan den förstärkta prislappen. En 
institution har infört en mer resurskrävande modell 
med betygskommitté, vilket medfört att legitimiteten 
för examinationsprocessen har ökat och att hand
ledarna nu helt kan fokusera på sin stödjande roll. 
Genom betygskommitténs arbete bedöms också 
alla uppsatser på ett mer likvärdigt sätt.

STUDENTINFLYTANDE
En av rektors viktigaste prioriteringar har varit att 
öka studentinflytandet. Hur studentinflytandet kan 
utvecklas har varit en stående punkt på rektors 
verksamhetsdialoger under hösten. Rektors strategi
 möte i november, där universitetsledningen, dekaner, 
prefekter och studentkårerna deltog, hade rubriken 
Studentmedverkan som en del i kvalitetsutvecklingen. 
Syftet var att utbyta erfarenheter för att utveckla 
studentmedverkan och öka studenternas enga ge
mang. 

Studenterna har under året varit representerade i 
alla universitetsgemensamma organ, fakultets
styrelser och institutionsråd. Samtliga fakulteter 
och institutioner har erbjudit representation i 
beredande och beslutande organ samt i arbets
grupper och beslutsmöten. I de flesta fall har 
posterna tillsatts, men det finns exempel där 
student kårerna haft svårt att tillsätta posterna. 
Studentrepresentationen inom universitetet  
upplevs fungera bra och studenterna är aktiva i 
utvecklingsarbetet. Många fakulteter och institutioner 
arbetar kontinuerligt med att stärka studentinflytan
det i utbildningen, som en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Aktiviteter för ökad studentmedverkan genomförs 
vid flera fakulteter. Vid Sahlgrenska akademin 
anordnade studentkåren en workshop för program
ansvariga och studenter tillsammans med akademins 
utbildningsråd för att rekrytera fler engagerade 
studenter. Handelshögskolan har arbetat med 
avstämningsmöten och dialoger för att uppmuntra 
studenterna till engagemang om utbildning, men 
också med styrdokument för att säkerställa student
inflytandet inom fakulteten.

Studenternas arbetsmiljö är central för utbildningens 
kvalitetsutveckling och studenterna är representerade 
i de lokala arbetsmiljökommittéerna. Sahlgrenska 

akademin har under året följt upp den samlade 
undersökning om studiemiljöns betydelse vad 
gäller upplevd stress och hälsa bland studenterna 
som genomfördes 2016. Resultatet visade att  
delar av studiemiljön behöver utvecklas. Arbetet 
med olika åtgärder har påbörjats i samarbete med 
studentkåren. 

Kursvärderingar är viktiga för att ta del av studen
ternas synpunkter och utveckla utbildningarna. 
Svarsfrekvensen upplevs dock i flera fall vara för 
låg. Till följd av detta har flera delar av universitetet 
arbetat för att utveckla formerna för kursuppföljning. 

BREDDAD REKRYTERING OCH 
BREDDAT DELTAGANDE
Universitetets policy och handlingsplan har skapat 
en plattform för arbetet med att studentsamman
sättningen ska spegla det omgivande samhället. 
Det är också ett underlag för arbetet med att ge 
alla studenter likvärdiga förutsättningar genom 
universitetsövergripande språkhandledning och 
pedagogiskt stöd till studenter med funktions
nedsättning. En arbetsgrupp för breddad rekrytering 
har bildats med uppdrag att ge systematiskt stöd 
till genomförandet av specifika åtgärder i handlings
planen. Under året startades en serie universitets
gemensamma seminarier för att skapa ett forum för 
kontinuerlig dialog kring de olika aspekterna av 
processerna rekrytering, antagning och inkluderande 
studier. 

Arbetet med breddad rekrytering tar sig många 
olika uttryck. Universitetet har bland annat inlett  
ett samarbete med fritidsgårdarna i Angered för  
att inspirera ungdomar och väcka intresse för 
universitetsstudier genom en serie workshopar 
med lärare/forskare och studentambassadörer från 
olika delar av universitetet. Två gånger per termin 
anordnar universitetet även särskilda informations 
och vägledningsinsatser för nyanlända inom 
Etableringsreformen. En gång per termin startar 
mentorprogrammet Universitetsvän med universi
tetets studenter och doktorander som mentorer 
och nyanlända som adepter. Mentor och adept går 
tillsammans en introduktionsutbildning med fokus 
på interkulturell kompetens. Institutionerna har 
också utarbetat modeller för exempelvis uppsökande 
verksamhet och samarbete med valda skolor. 
Elever på Svartedalsskolan i Biskopsgården sam
verkar med studenter från Sahlgrenska akademin 
och Handelshögskolan, samt erbjuds läxhjälp en gång 
i veckan av Utbildningsvetenskapliga fakulteten. 
Konstnärliga fakulteten fortsätter att satsa på bland 
annat förberedande kurser, designfestivalen Open 
week med evenemang i flera stadsdelar, och 
samverkan med El Sistema för att stimulera musik
intresse från tidig ålder.

Bedömning av reell kompetens och tillämpning av 
alternativt urval är viktiga verktyg i arbetet med 
breddad rekrytering. Universitetet samarbetar med 
andra lärosäten för att skapa en varaktig struktur 
för bedömning av reell kompetens (se även 
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JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Göteborgs universitet arbetar sedan 2015 med att 
jämställdhetsintegrera verksamheten (se även 
Kvalitetsdrivet arbetsmiljöarbete i kapitlet Arbetsmiljö 
som inspirerar). Det samlade arbetet med 
jämställdhetsintegrering inom utbildningsområdet 
har under 2017 bedrivits genom pilotverksamhet 
vid åtta institutioner, en per fakultet. Resultaten 
från arbetet kommer bland annat att ligga till grund 
för det universitetsgemensamma arbetet 
kommande år. Exempel på aktiviteter som genom-
förts vid institutionerna är:

• Undersökning av studenters könsbundna 
studie- och yrkesval samt genomströmning, 
för att bredda rekryteringen av studenter. 
I arbetet ingår även att arbeta med att få 
befintlig studentgrupp att känna sig inkluderad 
i utbildningen och på så sätt minimera antalet 
avhopp. Studenternas studiemiljö har också 
följts upp i samband med detta.

• En kurs har skapats inom de konstnärliga och 
pedagogiska fälten som vänder sig till studenter 
på år ett och två, med målet att kritiskt granska 
och redogöra för makthierarkier och rådande 
normer för ett hållbart samhälle.

• Kvalitetssäkring av dokument och processer 
som styr utbildningens innehåll och utformning 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

• En utökad användning av anonym examination.

Bedömning av reell kompetens). Psykologiska 
institutionen har undersökt möjligheten, och ska 
tillämpa, alternativt urval baserad på arbetslivs-
erfarenhet för antagning till psykologprogrammet. 

För att skapa en inkluderande lärmiljö fortsätter 
universitetet att arbeta med utveckling av examina-
tions- och undervisningsformer, studie vägledning, 
introduktion av nya studenter samt kompetensut-
veckling av medarbetare i bland annat jämställdhet 
och likabehandling, normkritik och normkritisk 
pedagogik. Samhällsvetenskapliga fakulteten har 
utvecklat mottagandet av nya studenter genom 
studieverkstäder och relevant information i olika 
former. Mentorverksamhet bedrivs som ordinarie 
verksamhet vid fyra institutioner på Humanistiska 
fakulteten. De särskilda lärarutbildningarna Vidare-
utbildning av obehöriga lärare (VAL) och Utländska 
lärares vidareutbildning (ULV) har satsat på kurs-
utveckling vad gäller språkstöd och digitalt lärande. 
Genom systematisk uppföljning av studentgrupper 
har flera institutioner kunnat utforma effektivare 
stöd och mer inkluderande pedagogiska upplägg.

Under 2017 fick totalt 992 studenter med 
funktionsnedsättning pedagogiskt stöd, vilket är en 
ökning med nästan 30 procent. Av dessa studenter 
har drygt var fjärde någon form av neuropsykiatrisk 
funktionsvariation. För att ytterligare stärka arbetet 
med att göra studiesituationen tillgänglig för den här 
studentgruppen har en mentorskoordinator anställts. 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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HÅLLBARHETSPERSPEKTIV  
I UTBILDNINGEN

Universitetets arbete med 
integrering av hållbar 
utveckling i utbildningen 
har fortsatt att utvecklas. 
Hållbarhetsmärkning 
används för att synliggöra 
för studenter vilka kurser 
och utbildningsprogram som 
behandlar frågeställningar 
kring hållbar utveckling. 

NATIONELL UTVÄRDERING  
AV HÅLLBAR UTVECKLING  
I UTBILDNINGEN
Under året genomförde Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) på uppdrag av regeringen en utvärdering  
av universitets och högskolors arbete med att 
främja en hållbar utveckling enligt högskolelagen. 
UKÄ valde att fokusera på integrering av hållbar 
utveckling i utbildningen. Totalt genomförde  
47 lärosäten en självvärdering av sitt arbete. 
Göteborgs universitet var ett av tolv lärosäten som 
fick omdömet ”har en väl utvecklad process för 
arbetet med hållbar utveckling inom utbildning”.  
Universitetet har under lång tid arbetat med hållbar 
utveckling och får i utvärderingen godkänt på alla 
tre bedömningspunkter: ”Styrning och organisation”, 
”Miljö, resurser och område” samt ”Utformning, 
genomförande och resultat”. En av styrkorna som 
lyfts fram av UKÄ är att det finns mål för hållbar 
utveckling i utbildningen i centrala styrdokument, 
vilka är väl etablerade och implementerade i 
verksamheten på alla nivåer. Uppföljning av 
måluppfyllelse när det gäller hållbar utveckling i 
utbildningen görs kontinuerligt inom miljölednings
systemet. En annan framgångsfaktor som UKÄ 
lyfter är systemet för hållbarhetsmärkning av kurser 
och program vilket utgår från kriterier som alla i hög 
grad speglar det mångdimensionella begreppet 
hållbar utveckling. UKÄ:s utvärdering har under 
hösten följts upp av universitetets utbildningsnämnd. 

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)  
har under året samarbetat med Universitets och 
högskolerådets verksamhet Den globala skolan, 
Universeum och Världskulturmuseet kring 
fortbildning för lärare. Lärarfortbildningen erbjuder 
fördjupad och breddad kunskap om de globala 
målen för hållbar utveckling. I seminarier med 
forskare från Chalmers och Göteborgs universitet 
samt vid efterföljande workshopar får lärarna 
verktyg för att arbeta vidare med de globala målen 
i skolan. Seminariet Hållbara städer och samhällen 
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resulterade i att det bildades ett nätverk av lärare, 
pedagoger och akademiker som är intresserade  
av hållbar stadsutveckling. Nätverkets första träff 
gästades av Arjen Wals som är professor i socialt 
lärande och hållbar utveckling vid Wageningen 
University & Research i Nederländerna, UNECSO-
ordförande inom samma område samt gäst-
professor vid Göteborgs universitet. 

Under hösten har Arjen Wals även arbetat med 
integrering av hållbar utveckling i utbildningen och 
genomfört workshopar för lärare på Göteborgs 
universitet och Chalmers. En plattform för Integration 
of Sustainability in Education, initerades också med 
en workshop i november. Plattformen ska underlätta 
för studenter och lärare att mötas och involvera 
studenter i högre utsträckning än idag. Workshopen 
arrangerades av de studentkoordinatorer som,  
vid sidan av sina studier, är anställda vid GMV för  
att bidra med studentperspektiv i universitetets 
hållbarhets arbete. 

UNGAS ENGAGEMANG FÖR 
HÅLLBAR UTVECKLING
SDSN Youth in Northern Europe, som koordineras 
av GMV, är en del av Sustainable Development 
Solutions Network med fokus på ungas engage-
mang och bidrag till de globala målen. Bland annat 
har nätverket under året drivit ett projekt kring 
hållbarhetscoacher som sammanför universitets-
studenter med gymnasieelever som läser ”Ung 
Företagsamhet”. Studenterna tränas i att stödja 
och utbilda gymnasieelever som i sin tur får kunskap 
och idéer kring hållbara affärslösningar kopplade 
till de globala målen. Nätverket arrangerade också 
en paneldiskussion under Almedalsveckan på 
temat ungas möjlighet att påverka lokal och global 
matproduktion. I panelen deltog bland annat  
Sidas generaldirektör och en ung entreprenör som 
grundat matsvinnsföreningen Food2Change.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

En grupp forskare vid 
Göteborgs universitet tog 
fram det återvinningsbara 
hindret Ecoestrian som 
innehåller tidningspapper, 
textil och musselskal. Maria 
Sundin, astronom och 
docent i teoretisk fysik, 
ingick i teamet som vann 
en tävling om ett miljösmart 
hinder vid Gothenburg 
Horse Show 2017.
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INTERNATIONELL 
PROFIL

Arbetet med internationalisering har förnyats och 
stärkts på flera olika sätt. Ett arbete har inletts med att 
genomlysa befintliga utomeuropeiska samarbetsavtal 
och universitetsgemensamma nätverk, som start för att 
ta fram en internationaliseringsstrategi. 

Ytterligare tecken på ett förstärkt internationaliserings
arbete är att universitetet tillsammans med en rad 
andra svenska lärosäten engagerat sig i internationella 
samarbetsprojekt. Flertalet av dessa finansieras av 
Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning 
och forskning (STINT). Här kan nämnas MIRAI som 
ska öka forsknings och utbildningsutbytet mellan 
Sverige och Japan med fokus på forskare i tidiga 
karriären och South Africa Sweden University Forum 
(SASUF) som fokuserar på att öka samarbetet 
mellan forskare i Sverige och Sydafrika. Universitetet 
koordinerar också det STINTfinansierade projektet, 
Inclusive Internationalisation – fast track for university 
teachers and researchers (se även Forskningsdialog 
i kapitlet Forskning som påverkar).

Internationaliseringsarbetet har också förstärkts 
genom ett tydligare engagemang i ett antal 
internationella nätverk, framförallt inom det 
nybildade europeiska nätverket AURORA. Inom 
ramen för nätverket har universitetet bland annat 
drivit workshopar på temat forskningskvalitet och 
påverkan på det omgivande samhället.

SYSTEMATISK 
INTERNATIONALISERING
Universitetet arbetar systematiskt med att öka 
möjligheterna för internationalisering inom olika 
utbildningar och flera institutioner har någon typ av 
gästforskarprogram. Ett exempel är improvisations 
och världsmusikprogrammen där kontinuerliga 
utbytesprojekt av studenter och lärare genomförs, 
med avslutande konsert i den stad de besöker.

Ett annat sätt att öka internationaliseringen är att 
skapa internationella utbildningsprogram. Sedan 
hösten 2017 är alla masterprogram vid ITfakulteten 
engelskspråkiga. Vid Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten inrättades under året ett nytt master
program på engelska som ges på distans (se  
även Utveckling av nya utbildningar). Institutionen 
för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid 
Humanistiska fakulteten startade under året ett  
nytt internationellt masterprogram och vid 
Handelshögskolan antogs i höstas den första 
kullen på det nyinrättade masterprogrammet 
Master of science in Accounting and Financial 

management. Även Konstnärliga fakulteten har 
fortsatt att arbeta för en ökad internationalisering 
genom att göra två av kandidatprogrammen  
vid Högskolan för design och konsthantverk vid 
Steneby engelskspråkiga.

Ett led i att skapa internationellt inriktade 
utbildningsmiljöer är att rekrytera internationella 
studenter. Universitetet arrangerade under året  
en rekryteringsresa med fokus på Indonesien,  
där bland annat Sahlgrenska akademin och  
ITfakulteten deltog. Målet var att resan ska bidra 
till ett ökat söktryck. 

SIDA OCH EU-FINANSIERADE 
UTBILDNINGSPROJEKT  
OCH PROGRAM
Sida finansierade under året sju projekt inom 
programmet för LinnaeusPalme varav två  
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, två vid 
Sahlgrenska akademin och ett vardera vid 
Humanistiska, Konstnärliga och Naturveten
skapliga fakulteterna. 

Under året beviljades också tre projektansökningar 
inom Erasmus+ programmet, varav två koordineras 
från Göteborgs universitet. Institutionen för biologi 
och miljövetenskap koordinerar Virtual Interactive 
Resource and Tool for Universal Education of the 
Sea (VIRTUEs) och institutionen för kulturvård 
koordinerar Sustainable Management of Cultural 
Landscape (SUMCULA). Därutöver är företags
ekonomiska institutionen partner i University and 
business learning for new employability paths in 
food and gastronomy (FOODBIZ) som koordineras 
av universitetet i Macerata, Italien.

PRAKTIK OCH MINOR  
FIELD STUDIES
Under 2017 genomförde 82 studenter praktik 
inom Erasmus+, vilket är något färre jämfört med 
föregående år. Däremot var det 28 procent fler 
som gjorde praktik efter sin examen (Recent 
Graduate). De mest populära länderna för praktik 
var Tyskland, Belgien och Storbritannien.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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Hanteringen av det Sida-finansierade stipendie-
programmet Minor Field Studies (MFS) har 
centraliserats inom universitetet. I årets ansökan 
beviljades Göteborgs universitet 63 stipendier. 
Under 2017 sökte 38 studenter MFS, varav 25 
beviljades stipendier. Minskningen jämfört med 
föregående år kan förklaras av att hantering 
på central nivå inte ger lika stora möjligheter 
till flexibilitet som hantering på institutionsnivå. 
Därutöver har programperioden förkortats och 
förskjutits, vilket försämrat möjligheten att lysa ut 
stipendier i god tid. 

STUDENTMOBILITET INOM 
UTBYTESAVTAL
Universitetet hade 1 142 aktiva utbytesavtal 
under 2017, vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. En orsak kan vara att bland annat 
Handelshögskolan sett över sina utbytesavtal under 
året. Universitetet hade i slutet av året 690 avtal 
inom programmet för Erasmus+, varav 30 med 
länder utanför EU. Dessutom fanns 210 bilaterala 
avtal med tredje land, tre av dessa var utbytesavtal 
inom program som leder till dubbla examina, vilket 
innebär att studenten kan ta examen både vid 
Göteborgs universitet och vid partnerlärosätet. 
Utöver dessa typer av avtal fanns också 27 avtal 
inom programmen för Nordlys, 206 avtal inom 
Nordplus och nio avtal inom Linnaeus-Palme.

Närmare hundra fler studenter har gjort utbyte 
2017 jämfört med de senaste två åren. Även 
antalet inresande utbytesstudenter har ökat något. 
Den största ökningen var studentutbyten till och 
från länder inom EU/EES. Utvecklingen av antalet 
inresande och utresande utbytesstudenter samt 
inkommande avgiftsskyldiga studenter de senaste 
tre åren redovisas i tabell 10.

STUDIEAVGIFTER 
Antalet avgiftsskyldiga studenter ökade med  
28 procent från föregående år och uppgick till 
431 unika individer, varav 61 procent var kvinnor. 
En bidragande faktor till ökningen kan vara att 
Adlebertska stiftelsen och Svenska institutet 
tillsammans beviljat 30 fler stipendiater jämfört 
med läsåret innan. 

individer 2017 2016 2015

Utresande utbytesstudenter 565 473 461

 Kvinnor/män (%) 62/38 58/42 65/35

 Varav till tredje land1 250 252 191

Inresande utbytesstudenter 1 197 1 121 1 141

 Kvinnor/män (%) 64/36 62/38 63/37

 Varav från tredje land1 334 304 330

Avgiftsskyldiga studenter 431 336 282

 Kvinnor/män (%) 61/39 59/41 65/35

Tabell 10.  
Internationell mobilitet. 

1 Avser land som inte är 
medlem i EU eller EES (Island, 
Lichtenstein, Norge).

Större delen av de avgiftsskyldiga studenterna 
läste tvååriga internationella masterprogram. 
Samhällsvetenskapliga fakulteten lockade flest 
studenter och hade även flest studenter registrerade 
på utbildningsprogram inom Erasmus Mundus. 
Programmen vid Handelshögskolans Graduate 
School och IT-fakulteten hade också stor andel 
avgiftsskyldiga studenter. Universitetet antog inga 
avgiftsskyldiga studenter genom separat antagning. 
Antalet helårsstudenter ökade från 175 år 2016 till 
215 år 2017.

Långa ledtider hos Migrationsverket vid förlängning 
av uppehållstillstånd eller statusbyte för interna-
tionell personal och studenter har fortsatt varit ett 
problem under året. Det har bland annat medfört 
begränsade möjligheter för många internationella 
forskare att resa, delta i konferenser eller göra 
andra utbyten. Mot slutet av året har en förbättring 
skett. Ledtiderna har minskat, men försvårar 
fort farande rekryteringen av internationell personal 
och gästforskare.

INTERNATIONALISERING INOM 
FORSKARUTBILDNING
Universitetet strävar efter att utveckla internatio-
nalisering och utbytesprogram för studerande på 
forskarnivå. Arbetet har intensifierats under året, 
bland annat genom diskussioner i utskottet för 
utbildning på forskarnivå och Göteborgs universitets 
doktorandkommitté . Universitetet har även tagit 
fram en webbplats med information om utbytes-
möjligheter för doktorander. 

Informationsmöten har arrangerats för att stimulera 
internationalisering inom forskarutbildningen. Flera 
fakulteter, bland annat Humanistiska och Utbildnings-
vetenskapliga fakulteten, arbetade med att inkludera 
doktorandutbyten i nya och befintliga Erasmus+ 
avtal. Utbyte har bland annat gjorts med lärosäten  
i Australien och Turkiet. Vid statsveten skapliga 
institutionen registrerades 17 tillgodo räknanden av 
kurser från utländska universitet. Institutionen för 
kulturvård höll ett doktorand konvent tillsammans 
med Technische Universität Berlin där doktorander 
från Berlin besökte Göteborg.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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Doktorander har också möjlighet att göra praktik 
utomlands. Exempelvis har Erasmuspraktik 
genomförts vid University College London. Att 
erbjuda resebidrag till doktorander är ytterligare ett 
sätt att stimulera utbyten. Vid Förvaltningshögskolan 
kan doktorander få finansiering för deltagande  
på kurser vid utländska lärosäten. Institutionen  
för data och informationsteknik erbjuder sina 
doktorander resebidrag för att ge möjlighet till 
minst en forskningsvistelse vid ett annat lärosäte 
under forskarutbildningen. Konstnärliga fakulteten 
bekostade under 2017 resor och uppehälle till en 
sommarskola i Helsingfors.

SPRÅKSTÖD
Som ett led i universitetets internationaliserings-
arbete har enheten för akademiskt språk (ASK), på 
uppdrag av utbildningsnämnden, utvärderat utbudet 
av kurser i svenska för internationellt rekryterad 
personal och studenter. Resultaten av utvärderingen 
kommer att följas upp av en universitetsgemensam 
arbetsgrupp. Under året erbjöds dessutom 
seminarier och workshopar för att hjälpa lärare att 
utveckla och förbättra sin undervisning.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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vetenskapliga fakulteten.
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STÄRKT KUNSKAPSUTBYTE 
GENOM SAMVERKAN

Ökade kontaktytor med omvärlden höjer kvaliteten i 
utbildningen, stärker kunskapsutbytet mellan parterna  
och ger studenterna arbetslivskontakter.

EXEMPEL PÅ SAMVERKAN
Lärarutbildningens samverkansråd
Lärarutbildningens samverkansråd är ett forum för 
strategiska diskussioner mellan akademin och 
skolväsendet, och utgör ett rådgivande organ till 
samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL). 
Genom rådet har samarbetet med skolhuvudmän 
utvecklats. Samverkansrådet har bland annat tagit 
fram förslag till samverkansavtal för adjungerande 
lärare mellan universitetet, Göteborgs Stad och 

Göteborgsregionens kommunalförbund, fördjupat 
samarbetet kring dimensionering av utbildning  
och identifierat prioriterade frågor samt möjliga 
strukturer och arbetsformer för bättre samarbete. 
Rådet fungerar samtidigt som ett ledningsorgan  
för regeringsuppdraget att bedriva en försöksverk
samhet med samverkan kring praktiknära forsk
ning under perioden 2017–2021 (se även Kreativ 
samverkan i kapitlet Forskning som påverkar). 

Pilotprojekt med sommarskola  
för nyanlända
Göteborgs universitet anordnade i juni en sommar
skola för nyanlända med flyktingbakgrund, till
sammans med Arbetsförmedlingen. Flera av de 
nyanlända hade tvingats avbryta sina studier i sina 
hemländer och ville återuppta dem, medan andra 
redan hade ett yrke men behövde komplettera 
utbildningen för att kunna arbeta i Sverige. 

Deltagarna fick besöka alla fakulteter och Universitets
 biblioteket. De träffade även representanter från 
gemensamma förvaltningen. Varje fakultet ansvarade 
för ett halvdagsprogram. Naturvetenskapliga 
fakulteten visade bland annat upp sina kemi
laboratorier på Campus Johanneberg och erbjöd 
en rundvandring i Botaniska trädgården. Vid 
ITfakulteten fick deltagarna prova på att skapa  
en egen mobilapp. 

Målet med sommarskolan var att deltagarna skulle 
få en översiktlig bild av och förståelse för vad 
akademiska studier kan innebära såväl generellt som 
mer specifikt vid Göteborgs universitet, men också 
att få större kunskap kring ansökan, antagning 
och behörighet. Samtidigt skapade sommarskolan 
kontaktytor med studenter och medarbetare inom 
akademin. 

ARBETSLIVSANKNYTNING
Samtliga fakulteter engagerar externa föreläsare 
från såväl privata företag som myndig heter, 
kommunal verksamhet och andra organisa tioner. 
Mötet med arbetslivet ger studenterna möjligheter 
att diskutera likheter och skillnader mellan de mer 
teoretiska föreläsningarna och praktikernas 
erfarenheter. I många fall genomför studenterna 
sina examensarbeten i samarbete med externa 
intressenter. Företag och organisationer ser ibland 
examensarbetena som en form av provanställning 
som kan leda till vidare anställning.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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Flera fakulteter använder sig av adjungerade lärare  
i undervisningen, vilka bidrar till att förbereda 
studenterna på vad det innebär att vara yrkes-
verksam. Vid Sahlgrenska akademin finns dessutom 
en form av kombinationsanställning där professorer 
och universitetslektorer arbetar del av sin tjänst 
inom vården. Stora delar av fakultetens arbetslivs-
anknytning sker, som vid övriga professions-
utbildningar, inom ramen för den verksamhets-
förlagda utbildningen. 

Vid Handelshögskolan har ett projekt för att 
systematisera arbetslivsanknytningen i utbildning-
arna genomförts under 2017. Projektet har utarbetat 
ett verktyg för att visuellt åskådlig göra olika former 
av samarbeten med externa parter inom fakultetens 
samtliga utbildnings program. Verktyget gör det 
möjligt att göra jämförelser mellan programmen 
och kan vara ett diskussionsunderlag för exempelvis 
program ansvariga i utvecklingen av utbildningarna.

UPPDRAGSUTBILDNING 
Uppdragsutbildning är en integrerad del i Göteborgs 
universitets utbildnings- och samverkansuppdrag. 
Utbildningen ska utveckla såväl arbetsgivarens 
verksamhet som yrkes verksammas möjligheter att 
fördjupa, uppdatera och bredda sina kunskaper för 
ett livslångt lärande. Den ska samtidigt stärka läro-
sätet genom att långsiktigt utveckla universitetets 
utbildning och forskning i samverkan med närings-
liv och offentlig sektor.

Efter att uppdragsutbildningen har ökat de senaste 
två åren har antalet helårsstudenter nu minskat 
med 57 och uppgick under 2017 till 685. I utfallet 
ingår uppdragsutbildning, beställd utbildning samt 
särskild lärarutbildning (Vidareutbildning av obehöriga 
lärare, Utländska lärares vidareutbildning). Antalet 
unika individer har däremot ökat från 4 539 till  
4 606 personer sedan föregående år. 73 procent av 
dessa är kvinnor, vilket är samma andel som 2016. 

Andelen helårsstudenter inom lärosätets uppdrags-
utbildning utgör sammanlagt knappt tre procent av 
det totala utbildningsutbudet. Störst andel helårs-
studenter finns fortsatt inom det samhällsveten-
skapliga området följt av undervisningsområdet. 

Göteborgs universitet erbjuder uppdragsutbildning 
till arbetsgivare på såväl lokal som regional och 
nationell nivå samt inom en rad olika områden. Ett 
exempel är kursen Kommunikation som strategiskt 
verktyg för chefer som ges vid institutionen för 
journalistik, medier och kommunikation. Med hjälp 
av teorier om strategisk och planerad kommunikation 
genomförs analyser av deltagarnas personliga 
erfarenheter. Kursen ger deltagarna användbara 
verktyg för informationsarbetet på den egna arbets-
platsen och innefattar bland annat hur kommunika-
tionsbehov på chefsnivå ska förstås i relation till 
organisationen och dess kommunika tionssystem. 
Kursen tar även upp på vilket sätt kommunikation 
kan bidra till att nå verksamhetens mål.

9 %

66 %

9 %

16 %

Statliga myndigheter

Kommuner och landsting

Svenska företag och affärsverk

Övrigt

Diagram 8.  
Intäkter för uppdrags-
utbildning fördelat 
mellan uppdragsgivare. 
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SÄRSKILDA 
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV

som första prioritet minskat. Ett minskat söktryck 
är generellt för högre utbildning till följd av mindre 
ungdomskullar. Det finns också anledning att anta 
att den negativa mediala bilden av sjukvården  
kan påverka söktrycket generellt för sjuksköterske
utbildningar. 

Även sjunkande studieprestationer hos studenter 
har noterats, vilket får konsekvenser för genom
strömningen och antal examinerade. Ett stadigt 
ökande antal studenter klarar inte examinationer 
tidigt i utbildningen och riskerar därför att inte bli 
behöriga till senare kurser. Ju fler studenter som 
inte följer stipulerad utbildningsgång desto mer 
komplicerad planering av den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU). Även övriga lärosäten i regionen 
har liknande utmaningar, vilket innebär att hela 
beställningsprocessen i regionen är påverkad.

UTBYGGNAD AV 
SJUKSKÖTERSKE UTBILDNINGAR
Sjuksköterskeutbildningen har ökat med 47 platser, 
vilket är en kraftig ökning av programplatser sedan 
2014. Antalet programnybörjare 2017 är 317 jämfört 
med 308 föregående år (se tabell 11). Antalet har 
ökat med 15 procentenheter sedan 2014. I statistiken 
ingår både röntgensjuksköterskeprogrammet och 
sjuksköterskeprogrammet, då båda utbildningarna 
är treåriga grundutbildningar. Bristen på röntgen
sjuksköterskor är dessutom mycket stor. 

Uppdraget i regleringsbrevet är därmed uppfyllt 
men utökningen av platser, tillsammans med andra 
omvärldsfaktorer, har inneburit flera konsekvenser 
som allvarligt utgör ett hinder mot eventuella planer 
för fortsatt utökning. Inom sjuksköterskeutbildningen 
har antalet sökande med Göteborgs universitet 
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Den kraftiga utbyggnaden av utbildningen i 
kombination med omstruktureringen av vården 
gör bristen på kvalificerade VFUplatser märkbar. 
Universitetet konkurrerar även om handledare då 
det pågår andra initiativ för att öka tillgången till 
utbildade sjuksköterskor, exempelvis olika former 
av introduktionsutbildningar och snabbspår. Det 
råder en stor brist på erfarna handledare som 
uppfyller de kvalifikationer som eftersträvas enligt 
det regiongemensamma avtalet för VFU, både 
inom slutenvård och inom kommunal vård. Vissa 
handledare är själva relativt nya i vården, vilket 
sammantaget leder till problem att upprätthålla 
kvalitet på VFUplatser inom vissa verksamheter. 

Därutöver är konkurrensen om lärare mycket stor 
då utbildningarna har byggts ut på flera orter i 
landet. Universitetet har kontinuerligt rekryterat ett 
flertal lärare inom vårdvetenskap och hälsa samt 
genomfört en avsevärd mängd nya rekryteringar 
2017, vilket kräver tid för introduktion till yrket. 

Utbildningsuppdraget för specialistsjuksköterske
programmet har ökat markant den senaste femårs
perioden. Minskningen av antalet helårsstudenter 
2017 jämfört med 2016 förklaras av att examens
rätten för tre av programmets inriktningar (kirurgi, 
onkologi och psykiatri) drogs in 2016. Examensrätten 
har återfåtts, men ansöknings och antagnings
processen medgav inte progamstart 2017. En annan 
bidragande orsak till att programmets platser inte 
fylls är att antagna studenter i lägre omfattning 
beviljas ledigt för studier av sina arbetsgivare. 
Universitetet välkomnar den pågående utredningen 
om specialistsjuk sköterske utbildningen och frågan 
om hur antagning kan anpassas till sjukvårdens 
arbete med kompetens försörjning.

UTBYGGNAD AV 
LÄRARUTBILDNINGAR 
I samband med antagning till de kompletterande 
pedagogiska utbildningarna, ordinarie studiegång 
samt förhöjd studietakt, görs överintag av behöriga 
sökande för att kompensera för prognostiserade 
avhopp. År 2017 sjönk dock antalet program
nybörjare till programmets båda inriktningar, i likhet 
med övrig lärarutbildning både lokalt och nationellt 
(se tabell 11). De båda kompletterande pedagogiska 
utbildningarna har generellt god genomströmning. 

Vad gäller grundlärarexamen har universitetet 
justerat planeringstalen för antalet platser med 
grund i söktryck och programregistreringar 2016. 
För 2017 fylls platserna för inriktning F–3, årskurs 
4–6 samt fritidshem. Från och med hösten erbjuds 
även inriktningen fritidshem för yrkeserfarna.

Inför 2017 gjordes en omfördelning mellan ämnes
lärarprogrammets två inriktningar. Planeringstalen 
för årskurs 7–9 höjdes och två nya ingångsämnen 
infördes, samhällskunskap och svenska som andra  
språk. Det låga söktrycket kvarstår och antal 
registrerade är fortsatt lägre än planeringstalen. Även 

för gymnasieinriktningen svarar inte söktryck och 
programnybörjare mot universitetets planeringstal.

Jämförelse mellan antalet programnybörjare 2014 
och 2017 visar att den kompletterande pedagogiska 
utbildningen ökat med 20 programnybörjare, vilket 
möter regleringsbrevets mål om önskad utökning. 
Även grundlärarutbildningen har mellan 2014 och 
2017 ökat med 40 programnybörjare, en dubblering 
av det angivna målet i regleringsbrevet. För ämnes
lärarutbildningen var regleringsbrevets mål en  
utökning av 30 programnybörjare och en jämförelse 
mellan 2014 och 2017 visar att målet i princip upp
nåtts med en utökning av totalt 29 programnybörjare.

INFORMATION OCH VÄGLEDNING 
AV STUDENTER PÅ LÄRAR- OCH 
FÖRSKOLLÄRARUTBILDNING
I universitetets nya organisation för lärarutbildning, 
som infördes 2016, har Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten ansvar för studievägledning för ämnes
lärarprogrammet och kompletterande pedagogisk 
utbildning. Vägledningsfunktionen har därmed 
placerats i närmare anslutning till studenternas 
pedagogiska miljö, vilket bedöms underlätta 
information och möjlighet till direktkontakt. 

Studievägledningen för respektive lärar och för
skollärarprogram har arbetat med att informera och 
vägleda studenterna. Arbetsinsatserna har riktats 
till såväl presumtiva som aktiva studenter genom 
samtal, epost och telefon samt en ökad exponering 
av programmen vid öppna hus och mässor.

Studievägledningen utgår från handlingsplaner 
för tillgänglighet, vilka regelbundet uppdateras. 
Här ingår att synliggöra studievägledningen och 
vart studenterna vänder sig med övergripande, 
studierelaterade frågor, samt när information ges 
inför kommande terminer. Tillgänglighet kan anges 
i tid för när studievägledare kan nås samt när 
studenterna ges information under studietiden. 
Studievägledare möter en stadigt ökande grupp 
studenter med behov av extra stöd på grund av 
studie och språksvårigheter.

Vissa utbildningsprogram har inslag av distans
undervisning, vilket medfört utveckling av gemen
samma rutiner för evägledning via Skype.  
Studievägledningen har deltagit i utökad kompetens 
utveckling med fördjupning i metoder för att  
bemöta befintliga och presumtiva studenter som 
inte har möjlighet till personliga möten.

Fokus för kommunikationsarbetet under året har 
varit tydlig och tillgänglig webbkommunikation. 
Därutöver har en ny programguide för ämneslärar
programmet tagits fram i dialog med programråd 
och medverkande institutioner. Programguiden 
distribueras till samtliga studenter vid programstart 
för att på ett lättillgängligt sätt öka förståelsen för 
det aktuella programmets form och innehåll. 
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2017 2016 2015

antal Totalt
Kvinnor/
män (%) Totalt

Kvinnor/
män (%) Totalt

Kvinnor/
män (%)

Barnmorskeprogrammet

 Programnybörjare 50 100/0 52 100/0 45 100/0

 Helårsstudenter 80 100/0 66 100/0 56 100/0

 Examina 45 100/0 33 100/0 31 100/0

Läkarprogrammet

 Programnybörjare 293 59/41 268 60/40 272 62/38

 Helårsstudenter 1 295 60/40 1 226 59/41 1 233 58/42

 Examina 195 56/44 226 58/42 195 53/47

Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet

 Programnybörjare 317 86/14 308 80/20 274 79/21

 Helårsstudenter 725 82/18 690 81/19 650 82/18

 Examina 202 82/18 178 84/16 167 84/16

Specialistsjuksköterskeprogrammet

 Programnybörjare 169 89/11 164 92/8 199 87/13

 Helårsstudenter 186 92/8 205 90/10 190 90/10

 Examina 213 92/8 174 88/12 147 90/10

Tandläkarprogrammet

 Programnybörjare 130 66/34 120 63/37 117 54/46

 Helårsstudenter 462 66/34 435 66/34 419 64/36

 Examina 96 76/24 65 58/42 76 64/36

Förskollärarprogrammet 

 Programnybörjare 369 92/8 428 93/7 470 91/9

 Helårsstudenter 1 214 94/6 1 243 92/8 1 143 92/8

 Examina 280 92/8 203 94/6 145 94/6

Grundlärarprogrammet inriktning F-3 

 Programnybörjare 175 93/7 180 92/8 153 91/9

 Helårsstudenter 475 93/7 440 93/7 387 93/7

 Examina 72 99/1 59 97/3 31 97/3

Ämneslärarprogrammet 7-9, Gy

 Programnybörjare 377 58/42 391 54/46 390 50/50

 Helårsstudenter 1 077 56/44 1 032 56/44 855 56/44

 Examina 108 64/36 51 57/43 0 0/0

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 7-9, Gy 

 Programnybörjare 94 57/43 115 52/48 90 44/56

 Helårsstudenter 136 54/46 150 51/49 98 47/53

 Examina 84 50/50 74 55/45 4 25/75

Speciallärarprogrammet 

 Programnybörjare 141 95/5 101 94/6 101 84/16

 Helårsstudenter 159 92/8 143 91/9 116 91/9

 Examina 93 94/6 83 93/7 94 91/9

Specialpedagogiska programmet 

 Programnybörjare 109 93/7 151 93/7 83 93/7

 Helårsstudenter 164 94/6 149 94/6 123 95/5

 Examina 88 94/6 109 95/5 101 96/4

Tabell 11.  
Programnybörjare, 
helårsstudenter och 
examina för program 
inom utvalda områden.
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BROBYGGAREN
Projektet Brobyggaren är ett samarbete mellan 
Göteborgs universitet och Göteborgs Stad för att 
möta den ökande efterfrågan på lärare i matematik, 
naturvetenskap och teknik genom en integrerad 
och forskningsbaserad lärarutbildning. Inspiration 
har hämtats från bland annat Stanford University 
i USA och Oslo universitet, och bygger på att 
högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delar 
är starkt integrerade. Medverkande så kallade 
universitetsskolor är speciellt utvalda skolor där 
skolutveckling är en tydlig del av skolans strategi. 
År 2017 antogs 35 studenter till programmet.

Projektet har involverat Naturvetenskapliga fakulteten 
och Utbildningsvetenskapliga fakulteten, med 
medverkan från Samhällsvetenskapliga fakulteten 
och IT-fakulteten. Genom projektet har samverkan 
mellan akademin, staden och universitets skolorna 
tydligt stärkts. Efter beredning och beslut i samord-
ningsnämnden för lärarutbildning (SOL) 2017 ska 
utbildningen övergå från projekt form till att ingå 
permanent i universitetets utbildningsstruktur, i form 
av fyra nya masterprogram vid Naturvetenskapliga 
fakulteten. 

I den nytillsatta organisationen för utbildningen 
ingår samtliga medverkande fakulteter och 
Göteborgs Stad. Den nya organisationen ska, 
tillsammans med skolhuvudmän och universitets-
skolor, vidareutveckla såväl utbildningen som 
universitetets interna och externa samverkan, samt 
sprida kunskaper och erfarenheter från projektet  
till övriga lärarutbildningar lokalt och nationellt. 
Samverkan mellan Göteborgs universitet och 
Göteborgs Stad regleras genom en gemensamt 
framtagen avsiktsförklaring.

Under hösten genomfördes en Brobyggarkonferens 
på teman om rättvisa, lika villkor, demokratiska 
värden samt nationella och internationella perspektiv. 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Göteborgs 
Stad initierade även ett utvecklingsprojekt om 
kollegialt lärande. Målet med projektet är att stödja 
rektorer och arbetslag vid skolorna i det kollegiala 
samtalet om hur undervisningen kan utvecklas, och 
att studenterna under utbildningen arbetar med 
didaktisk utveckling i ämneslag. 

Brobyggaren utvärderades 2016 av en internationell 
expertpanel, med representanter från Stanford 
University, Universitetet i Oslo och Stockholms 
universitet. Erfarenheterna från utvärderingen var 
goda och låg till grund för en förändrad studiegång 
som har implementerats 2017. I den nya studie-
gången ges studenterna tidigt i utbildningen en 
utökad förståelse för det kommande yrket. 

BEDÖMNING AV REELL 
KOMPETENS 
Det pågår ett aktivt arbete med bedömning av 
reell kompetens inom universitetet. Under året 
har universitetet gått samman med övriga sju 
lärosäten i västra Sverige och tillsammans med 
representanter för Validering Väst och Västra 
Götalandsregionen bildat Valideringsnätverk Väst. 

Nätverket leds av projektledaren för validering vid 
Göteborgs universitet.

Tillsammans har nätverket ansökt och beviljats 
medel från Universitets- och högskolerådet för att 
arbeta inom ramen för de pågående projekt som 
ska bygga upp varaktiga strukturer för bedömning 
av reell kompetens, och specifikt två delprojekt om 
dels riktlinjer, organisation och roller, dels validering 
av utländsk slutförd akademisk utbildning utan 
dokument. Göteborgs universitet ingår även som 
aktiv part i två andra projekt om bedömning av 
reell kompetens för tillträde till läkarprogrammet 
respektive apotekarprogrammet.

Därutöver finns ett nära samarbete med flera av 
landets lärosäten kring frågor om bedömning av 
reell kompetens och validering. Under året har 
Göteborgs universitet tillsammans med Högskolan 
i Gävle ansvarat för det nationella Nätverket för 
validering inom högre utbildning och universitetet 
är även representerat i Valideringsdelegationens 
expertgrupp 2017–2018.

En fakultetsöverskridande arbetsgrupp har skapats 
inom universitetet för att ta fram metoder, modeller 
och riktlinjer för bedömning av reell kompetens  
och validering. Det lokala utvecklingsarbetet görs 
parallellt med det regionala och nationella arbetet. 
Samtliga processer ska utveckla metoder gemen-
samt och över lärosätesgränserna för att främja 
etablerandet av varaktiga strukturer, men även  
bidra till att lärosätena på sikt ska kunna godkänna 
varandras bedömningar. Likvärdiga system vid läro-
sätena bidrar även till en tydlighet och transparens 
för de individer som ansöker om bedömning av  
reell kompetens.

KOMPLETTERANDE  
UTBILDNING FÖR PERSONER 
MED UTLÄNDSK EXAMEN
Göteborgs universitet har regeringens uppdrag att 
erbjuda kompletterande utbildningar för personer 
med utländsk högskoleutbildning inom åtta områden. 
Tre av dessa är nya utbildningar: apotekare, 
biomedicinska analytiker samt socionomer. De två 
förstnämnda startade 2017, utbildningen av 
socionomer startar 2018. Totalt har universitetet 
cirka 130 helårsstudenter inom de kompletterande 
utbildningarna.

Universitetet har samlat in synpunkter och erfaren-
heter av arbetet med kompletterande utbildningar 
från delaktiga institutioner och fakulteter. Utifrån 
resultatet av kartläggningen skapades under året 
ett gemensamt nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte. 

Förslag har tagits fram om att införa ett obligatoriskt 
språktest och efterföljande språkutbildning i svenska 
inom ramen för de kompletterande utbildningarna.  
I december fattade rektor beslut om att avsätta 
cirka tre miljoner kronor för att starta en sådan 
språk utbildning. Satsningen genomförs som en del 
av de totalt 17 miljoner som Göteborgs universitet 
tilldelades för nya utbildningsplatser och kvalitets-
stärkande åtgärder i budgetpropositionen 2018.

Tabell 12.  
Kompletterande 
utbildningar för personer 
med utländsk examen.

1 Utfallet avser förstagångs-
registreringar per kurs inom 
utländsk lärarutbildning, 
som rapporterats till 
Utbildningsdepartementet. 
Vissa delar av kurser kan 
sedan ha tillgodoräknats från 
tidigare studier.

2 9 personer godkända mot 
svensk examen, 7 personer 
i enlighet med Skolverkets 
kompletteringshänvisning. 

3 Kostnaderna består av såväl 
planering som antagning.

4 Ingår i antagningskostnader  
för lärare och läkare.

5 Den första kullen har inte 
genomgått utbildningen än.

6 Preliminär kostnad för 
planering/uppföljning. VFU är 
planerad till vt 2018.

7 VFU är planerad till vt 2018.
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I tabell 12 presenteras aktuell statistik kring de 
kompletterande utbildningarna, vilket kompletteras 
med beskrivningar av de olika utbildningarnas 
upplägg, viktiga erfarenheter samt uppföljning.

Kompletterande utbildning för lärare
Utbildningens upplägg är detsamma som före
gående år. Den planeras utifrån varje enskild 
students tidigare utbildning och arbetslivserfaren
het. Varje student som antas till utbildningen läser 
enligt en individuell studieplan och studiernas 
omfattning och längd varierar stort. Studier inom 
utbildningen leder till en svensk lärarexamen eller 
förskollärarlegitimation. Majoriteten av studenterna 
läser lärarförberedande kurser inom det allmänna 
utbildningsområdet. Kurserna innehåller exempelvis 
moment om det svenska skolväsendet och skolan 
på vetenskaplig grund. 

Under 2017 har 15 personer avbrutit studierna. En 
vanlig orsak är att studenten erhåller en lärar eller 
förskollärarlegitimation under pågående utbildning. 
Svårigheten att kombinera arbete och studier är ett 
annat skäl som anges.

Lärarlegitimationsreformen är komplex och väg
ledning av såväl kompletterande studier mot en 
svensk lärarexamen eller komplettering enligt 
Skolverkets kompletteringsanvisning tar stort 
utrymme och kräver kvalificerad kompetens. Den 
nationella ledningsgruppen för Utländska lärares 
vidareutbildning innefattar representanter från 
Skolverket, Universitets och högskolerådet (UHR) 
och de båda lärarfacken. Ledningsgruppen träffas 
kontinuerligt och erfarenhetsutbytet med Skol
verket och UHR är nödvändigt för att säkerställa  
en likvärdig utbildning över landet. Samarbetet 
möjliggör också att samtliga deltagande lärosätens 
kursutbud tillgängliggörs för studenterna.

Vad gäller uppföljning kommer de studenter som 
har avbrutit studierna mellan vårterminen 2016 och 
höstterminen 2017 att ingå i en enkät undersökning 
som bland annat fokuserar på orsaker till avbrott 
inom samtliga lärarprogram vid Göteborgs universitet. 

Integrationssatsningar Lärare Jurister Läkare Sjuksköterskor Tandläkare Apotekare
Biomedicinska  

analytiker

Sökande (behöriga) 146 0 297 93 232 162 37

 Kvinnor/män (%) 84/16 0/0 38/62 63/37 31/69 46/54 49/51

Antagna 67 0 20 25 16 21 6

 Kvinnor/män (%) 90 /10 0/0 60/40 72/28 31/69 57/43 50/50

Helårsstudenter vt 2017 27,9 1 0 10,5 13,8 8,4 0 0

 Kvinnor/män (%) 90/10 0/0 45/55 80/20 39/61 0/0 0/0

Helårsstudenter ht 2017 30,6 1 0 9 10,8 7,8 9,5 2,7

 Kvinnor/män (%) 88/12 0/0 59/41 75/25 31/69 57/43 50/50

Studenter med godkänt resultat 16 2 0 17 23 16 0 5 0 5

 Kvinnor/män (%) 94/6 0/0 55/45 100/0 37/63 0/0 0/0

Studenter som avbrutit studierna 15 0 0 3 0 0 0

 Kvinnor/män (%) 94/6 0/0 0/0 67/33 0/0 0/0 0/0

Uppskattning av de totala 
kostnaderna för satsningen (tkr) 5 970 0 5 047 3 609 6 152 1 950 900

 varav kostnader för planering 1 468 3 0 1 157 1 079 284 300 150

 varav  kostnader för antagning  3 0 270 144 85 20 50

 varav nedlagda kostnader för 
validering  4 0  4 112 50 130 100

 varav kostnader för undervisning 4 130 0 2 500 879 3 200 1 345 540

varav kostnader för 
verksamhetsförlagd utbildning 372 0 1 120 596 2 240 80 6 0 7
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Kompletterande utbildning för jurister
Den kompletterande utbildningen för jurister 
med utländsk juristexamen (Utlex) omfattar två 
års studier på heltid och för behörighet krävs att 
studenterna har en examen från en minst fyraårig 
utländsk utbildning i juridik. Tillgodoräknande 
motsvarande två och ett halvt års studier ska 
kunna ske från den utländska utbildningen, både 
från grundnivå och avancerad nivå.

Utlex inleds med en grundläggande genomgång av 
svensk juridisk metod. Tyngdpunkten i utbildningen 
ligger på civilrätt, straff- och processrätt och offentlig 
rätt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete 
motsvarande en termins studier. 

Erfarenheten av utbildningen är att den var 
uppskattad av de studenter som genomfört den. 
Lärare som deltagit i utbildningen är i allmänhet 
positiva. Trots det har inte några studenter antagits 
till utbildningen 2017. Bakgrunden är 2013 års 
uppföljning som visade på en problematik vad 
gäller antagna studenters svårigheter att ta sig 
igenom utbildningen på grund av bristande 
språkkunskaper och bristande erfarenheter av 
svensk akademisk metod. Bedömningen är att 
förändringar av genomförandet och antagningen till 
utbildningen måste genomföras innan ny antagning 
kan ske.

Universitetet deltog, tillsammans med Stockholms 
universitet, i början av 2017 i ett möte med 
Utbildnings departementet för att diskutera 
kompletterande utbildning för personer med 
avslutad utländsk juristutbildning. Göteborgs 
universitet har fortsatt dialogen med Stockholms 

universitet och bland annat följt deras antagnings-
process under hösten 2017. Diskussion har även 
förts inom ramen för universitetets nya nätverk för 
kompletterande utbildningar. 

Ambitionen är att arbeta för att kunna erbjuda  
Utlex framöver, främst utifrån ett samhällsansvar, 
men också för att det finns ett stort intresse.

Kompletterande utbildning för läkare
Den kompletterande utbildningen för läkare omfattar 
40 veckors studier på helfart, 60 högskolepoäng, 
och består av teoretisk undervisning i kombination 
med verksamhetsförlagd utbildning. De teoretiska 
delarna är uppbyggda av moduler i olika medicinska 
ämnen, kurs i samhälls- och författningskunskap 
samt professionell utveckling. Den verksamhets-
förlagda utbildningen är förlagd till olika sjukvårds-
kliniker i Västra Götalandsregionen, och utgör cirka 
20 procent av utbildningen. Utbildningen förmedlar 
den kunskap och färdighet som krävs för att kunna 
arbeta som läkare i Sverige. Studenterna kan efter 
godkänd utbildning ansöka om förordnande om 
allmäntjänstgöring (AT) hos Socialstyrelsen, som 
beslutar om legitimationsvillkor. 

Utbildningen fokuserar i stor utsträckning på att 
stötta studenterna i att omsätta sin medicinska 
kunskap och erfarenhet till en svensk kontext. 
Det görs bland annat genom fallstudier, övningar 
i dokumentation och kommunikation samt 
seminarier kring etik och bemötande enligt den 
svenska modellen för patientcentrerad vård. Alla 
studenter genomgår samma utbildningsmoment 
och examineras mot samma kursmål.
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Söktrycket till utbildningen har ökat med drygt 
50 procent under 2017. Det beror sannolikt på 
förändringar i Socialstyrelsens legitimationsprocess 
med ett nytt legitimationsgrundande kunskapsprov, 
en parallell väg till svensk legitimation. Mot 
bakgrund av det höga söktrycket och regeringens 
satsning på kompletterande utbildning genomförs 
en översyn av antagnings- och urvalsförfarandet 
för ökad transparens och rättssäkert. Utvecklings-
arbetet görs i nära samverkan med övriga lärosäten 
som ger utbildningen.

För att få tjänst för allmäntjänstgöring (AT), vilket i 
sin tur krävs för att få svensk legitimation, krävs 
vanligtvis att personerna vikarierar som underläkare 
en tid. Bristen på AT-tjänster är stor, vilket påverkar 
den sammanlagda tid det tar att få svensk 
legitimation. 

De kompletterande utbildningarna för läkare, 
sjuksköterskor, tandläkare, och numera även 
biomedicinska analytiker samt apotekare, arbetar 
kontinuerligt med uppföljning och utvärdering 
för att kvalitetssäkra och förbättra utbildningen. 
Det görs genom kursutvärderingar samt specifik 
utvärdering av verksamhetsförlagd utbildning. 
Resultatet återrapporteras till studenterna.  
Nya studenter får ta del av resultat från tidigare 
utvärderingar samt genomförda förändringar. 
Synpunkter från kursledare, lärare och handledare 
som är verksamma inom utbildningen inhämtas 
kontinuerligt. Vidare följs tidigare studenter upp 
för att se om de har fått ett relevant arbete. 
Uppföljningen av läkare visar exempelvis att 
studenterna önskar mer verksamhetsförlagd 
utbildning och bättre handledning.

Kompletterande utbildning för 
sjuksköterskor
Den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor 
omfattar 40 veckors studier på helfart, 60 högskole-
poäng, och utgörs av teoretisk undervisning i 
kombination med verksamhetsförlagd utbildning 
samt kurs i samhälls- och författningskunskap. Den 
verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom 
primärvård, sjukhusvård samt kommunal hälso- och 
sjukvård och utgör cirka 40 procent av utbildningen. 
När utbildningen är slutförd ska studenten kunna 
visa den kunskap och förmåga som krävs för 
sjuksköterskeyrket i Sverige och kan ansöka om 
svensk sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen.

Mycket arbete fokuserar på att stötta studenterna 
i att omsätta sin kunskap och erfarenhet till det 
svenska sjukvårdssystemet enligt den svenska 
modellen för patientcentrerad vård. Tid och fokus 
läggs också på övningar i kommunikation, 
dokumentation, sjukvårdssvenska samt seminarier 
kring exempelvis ledarskap och bemötande.  
Tre personer har avbrutit sina studier under 2017. 
Skälen som anges är ekonomiska, psykosociala 
samt att en person erhållit svensk sjuksköterske-
legitimation. 

Uppföljningen av utbildningen följer samma modell 
som för övriga kompletterande utbildningar till 
läkare, tandläkare, apotekare och biomedicinska 
analytiker (se Kompletterande utbildning för läkare). 
Studenternas synpunkter rör framför allt den 
verksamhetsförlagda utbildningen samt planering 
av tentamenstillfällen. Alla studenter som genom-
gått utbildningen med godkänt resultat har fått 
relevant arbete, främst inom kommunal hälso- och 
sjukvård samt somatisk sjukhusvård.
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Under året har det pågått ett arbete med att göra 
om den ettåriga kursen till ett utbildningsprogram. 
Det möjliggör för studenterna att efter godkänd 
utbildning kunna komplettera med de delar som 
krävs för att uppnå behörighet till de specialist
utbildningar som ges vid lärosätet. Workshopar har 
även arrangerats för utbildningens lärare, med fokus 
på svenska språket, för att öka den pedagogiska 
medvetenheten.

Vid Göteborgs universitet finns lång erfarenhet av 
att anta studenter till kompletterande utbildning 
för sjuksköterskor genom bedömning av reell 
kompetens. Yrkeserfarenhet och lärande i annan 
kontext värderas och anses kompensera för vissa 
utbildningsmässiga skillnader. Antalet sökande till 
utbildningen ökar i takt med att fler får kännedom 
om att utbildningen ges och om möjligheten att bli 
antagen genom bedömning av reell kompetens. 
Även antalet behöriga sökande ökar, bland annat 
till följd av Socialstyrelsens förändrade bedömning 
av utländska utbildningar. 

Kompletterande utbildning för tandläkare 
Programmet omfattar 40 veckors studier på helfart, 
60 högskolepoäng, och innefattar klinisk färdig
hets  träning, ämnesspecifika odontologiska och 
medicinska moment, samt en kurs i samhälls och 
författnings kunskap. Den avslutande delen av 
utbildningen avser verksamhetsförlagd utbildning  
i Folktand vården, och omfattar cirka 40 procent  
av utbildningen. Efter slutförd utbildning ska 
studenterna kunna uppvisa den kunskap och 
förmåga som krävs för tandläkaryrket i Sverige. 
Studenter med godkänd utbildning kan därefter 
ansöka om svensk tandläkar legitimation hos 
Socialstyrelsen.

Inom utbildningen läggs stor vikt vid att hjälpa 
studenterna att omsätta odontologisk kunskap  
och erfarenhet till det svenska tandvårdssystemet. 
Mycket tid och fokus läggs på träning i dokumenta
tion, men även prevention, etik och bemötande 
enligt den svenska modellen för patientcentrerad 
tandvård. Alla studenter genomgår samma 
utbildnings moment och examineras mot samma 
kursmål, enligt nuvarande utbildningsplan. 

Under året har en ny utbildningsplan implementerats 
vilken bland annat innebär mindre träning vid 
institutionens utbildningsklinik till förmån för mer 
utvecklad verksamhetsförlagd utbildning inom 
Folktandvården. Denna förändring har fallit mycket 
väl ut och gör det möjligt att anta fler studenter till 
utbildningen.

Med anledning av det höga söktrycket till utbild
ningen, samt regeringens utökning av komplette
rande utbildningar, har Göteborgs universitet 
tillsammans med de lärosäten som ger motsvarande 
utbildning, förändrat urvalsförfarandet för att göra 
det mer transparent och rättssäkert. Ett urvalstest 
har införts, som alla behöriga sökande bjuds in till. 
Tidigare baserades den inledande delen av urvalet 
på inskickade dokument över tidigare studie  
och yrkeserfarenhet. Urvalstestet är identiskt och 
genomförs vid samma tidpunkt på lärosätena. 

Sökande med bäst resultat blir kallade till intervju, 
varefter en samlad bedömning görs och beslut om 
antagning fattas. 

Uppföljningen av utbildningen följer samma modell 
som övriga kompletterande utbildningar till läkare, 
sjuksköterska, apotekare och biomedicinska 
analytiker (se Kompletterande utbildning för läkare).

Kompletterande utbildning för apotekare
Den kompletterande utbildningen för apotekare 
ges i form av ett kurspaket om 70 högskolepoäng 
vilket motsvarar drygt ett års studier. I utbildningen 
varvas teori och praktik.

Utbildningen har planerats i nära samarbete med 
Uppsala universitet som är samordnande lärosäte. 
Efter den inledande antagningsomgången har 
behörighetskraven setts över och justerats något  
i nationell samsyn. Antagningsarbetet inför den 
första utbildningsstarten har varit mycket tids
krävande, vilket har medfört en översyn av det 
alternativa urval som tillämpats. Antagning till 
utbildningen planeras en gång årligen, med kurs
start på höstterminen. Söktrycket till utbildningen 
har varit mycket högt och förväntas vara så även 
kommande år.

Erfarenheter av satsningen hittills är att målgruppen 
har en bred och varierad studie och yrkesbakgrund. 
Merparten av de antagna studenterna har erfaren
het från yrket i annat land. Flera har även erfarenhet 
från svensk apoteksverksamhet eller annan erfaren
het från svensk hälso och sjukvård. 

Utbildningen utvärderas genom kursvärderingar 
efter avslutad kurs, likt övriga kompletterande 
utbildningar till läkare, sjuksköterskor, tandläkare 
och biomedicinska analytiker, samt en mer 
omfattande utvärdering efter utbildningens slut. 
Även en alumnuppföljning planeras för att se 
om satsningen har varit givande för studenterna, 
framför allt om den har lett till arbete eller till vidare 
högre utbildning. 

Kompletterande utbildning för 
biomedicinska analytiker
Den kompletterande utbildningen för biomedicinska 
analytiker är organiserad i form av ett kurspaket på 
helfart under ett och ett halvt år och omfattar 90 
högskolepoäng. Utbildningen ska ge personer med 
en utländsk examen inom biomedicinsk laboratorie
vetenskap, eller närliggande områden, den kunskap 
och förmåga som krävs för yrket i Sverige. Efter 
godkänd utbildning kan studenterna ansöka om 
svensk legitimation som biomedicinsk analytiker 
hos Socialstyrelsen. 

I den kompletterande utbildningen står den svenska 
biomedicinska analytikerns yrkesområde i fokus. 
Huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap 
är tvärvetenskapligt och omfattar kunskaper inom 
medicin, naturvetenskap, tillämpad statistik och 
teknik. Inom huvudområdet integreras teori och 
praktik med en vetenskaplig grundsyn. Det ingår även 
en kurs i svensk samhälls och författnings kunskap, 
kunskap om svensk hälso och sjukvård samt 
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verksamhetsförlagd utbildning inom laboratorie -
medicin. Undervisningen är utformad för att 
studentens egna kunskaper och erfarenheter ska 
tas tillvara och träning i kritiskt tänkande och aktivt 
problembaserat kunskapssökande ingår.

Studentgruppen har en bred studie- och yrkes-
erfarenhet och en varierande bakgrund. På grund 
av att professionen och utbildningen till bio-
medicinsk analytiker ser olika ut i ett internationellt 
perspektiv saknas i vissa fall den bredd som yrket 
har i Sverige idag. Det, tillsammans med skiftande 
kompetens i svenska och engelska, har uppfattats 
som en utmaning under utbildningens första termin. 
Vidare är en del studenter ovana vid den pedagogik 
som används samt vid praktiska examinationer. 
Gruppen är dock mycket studie motiverad och har 
visat ett stort intresse och engagemang.

Göteborgs universitet, som har samordningsansvar 
för den kompletterande utbildningen, har skapat 
ett nationellt nätverk tillsammans med övriga fyra 
lärosäten som erbjuder utbildningen. Under 2017 
har tre nätverksträffar arrangerats för diskussion 
om planering, antagning, validering och utvärdering 
av utbildningen. 

Utifrån erfarenheterna av den första antagnings-
omgången har nätverket enats om att justera 
behörighetskraven och beakta reell kompetens i 
svenska och engelska. Bedömning görs efter ett 
gemensamt bedömningsunderlag som arbetats 
fram av det nationella nätverket. Söktrycket har 
varit lägre än förväntat och för att nå ut med 
information om utbildningen planeras därför en 
gemensam satsning på marknadsföring. 

Uppföljningen av utbildningen följer samma modell 
som för övriga kompletterande utbildningar till 
läkare, sjuksköterska, tandläkare och apotekare  
(se Kompletterande utbildning för läkare). Den 
första kursen som avslutades i början av oktober 
visade att samtliga studenter var mycket nöjda. 
Efter avslutad utbildning kommer studenterna 
att få utvärdera utbildningen som helhet och det 
sammanlagda resultatet kommer att följas upp.  
Det planeras även för en alumnuppföljning.

Uppbyggnad av kompletterande 
utbildning för socionomer
Göteborgs universitet fick i oktober 2016 i uppdrag 
att planera för att ge kompletterande socionom-
utbildning för personer med utländsk examen, 
tillsammans med ytterligare tre lärosäten. Under  
året har en utbildningsplan tagits fram, beretts  
och slutligen beslutats av Samhällsvetenskapliga 
fakultetsstyrelsen. Utbildningen omfattar 90 
hög skolepoäng och kan ge socionomexamen.  
Även två kursplaner, specifika för utbildningen, 
har tagits fram och fastställts. 

Genom snabb handläggning kunde programmet 
utlysas i höstens ansökningsomgång och hade 
då drygt 50 sökande. Efter prövning av såväl 
grundläggande som särskild behörighet kallades 
tolv personer till intervju. Av dessa har tio antagits, 
samtliga kvinnor. Det är ännu inte klart hur många 
som kommer att tacka ja till sin utbildningsplats 
och påbörja utbildningen. Kursansvarig för de två 
programspecifika kurserna har utsetts och platser 
för verksamhetsförlagd utbildning har ordnats.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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Vision 2020: 
Vårt mål är att Göteborgs 
universitet år 2020 ska ha ökat 
sin attraktivitet som arbetsplats 
genom en ändamålsenlig 
organisation, ett aktivt ledarskap 
och stärkt delaktighet för med
arbetare och studenter på alla 
nivåer. Lika villkor, förutsättningar 
och möjligheter är självklara 
utgångspunkter för en god 
arbetsmiljö.
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ARBETSMILJÖ 
SOM  
INSPIRERAR

Göteborgs universitet arbetar för att vara en attraktiv 
arbetsgivare med god arbetsmiljö. I kapitlet presenteras 
arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare med rätt kompetens. Här analyseras 
universitetets olika personalkategorier och satsningar på 
arbetsmiljö, jämställdhets och likabehandlingsarbete.

ATTRAKTIV ARBETSPLATS 
Att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare 
på en internationell och konkurrensutsatt arbets
marknad är en strategisk fråga för Göteborgs 
universitet. Universitetet arbetar därför kontinuerligt 
med att utvecklas som arbetsplats och stärka 
attraktiviteten. Insatser är såväl gemensamma för 
hela universitetet som specifika med utgångspunkt 
från de olika institutionernas och enheternas 
särskilda förutsättningar.

Ett universitetsgemensamt kvalitetsarbete har 
genomförts för att utveckla en verksamhetsidé för 
myndighetens administrativa verksamhetsstöd. 
Utgångspunkten är analys av slutsatser och 
rekommendationer i föregående års utvärdering 
av administrationen, AQUA 16 (Assuring Quality in 
University Administration 2016). Resultatet är en 
policy med gemensamma utgångspunkter för hur 
det samlade verksamhetsstödet vid universitetet 
ska fungera för att ge goda förutsättningar för 
universitetets utbildning, forskning och samverkan. 
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UNIVERSITETETS 
ANSTÄLLDA 

Medelantalet anställda vid Göteborgs universitet 
2017 uppgår till 6 220. Det motsvarar 5 647 års-
arbetare, vilket är en ökning med 220 årsarbetare 
jämfört med föregående år (se tabell 13). Ökningen 
finns inom personalkategorierna lärare och adminis-
trativ/teknisk personal. Inom de områden där antalet 
årsarbetare ökat märks främst lärare inom vård- 
och lärarutbildningarna. Bakgrunden är den kraftiga 
expansionen inom dessa utbildningar de senaste 
åren. De ökade utbildningsuppdragen har bland 
annat medfört att ett ökat antal adjunkter anställts, 
då konkurrensen om disputerade lärare varit stor. 
En minskning av antalet årsarbetare jämfört med 
föregående år noteras i gruppen annan undervisande 
och forskande personal.

Av universitetets anställda är 59 procent kvinnor 
och 41 procent män. Fördelningen mellan män  
och kvinnor har varit stabil de senaste åren. 
Andelen kvinnor ökar i kategorierna professorer 
och disputerade lärare (se tabell 13). Ökningen 

ligger i linje med universitetets mål från regeringen 
att 53 procent av de nyrkrekryterade professorerna 
ska vara kvinnor under perioden 2017-2019.

Andelen tillsvidareanställda är 65 procent, vilket är 
en ökning från drygt 61 procent 2016. Den höga 
andelen tidsbegränsade anställda förklaras av att 
det inom högskolesektorn, utöver Lagen om 
anställningsskydd (LAS), finns möjlighet att tids-
begränsa anställningar med stöd av högskole för-
ordningen (HF) och kollektivavtal. Även universitetets 
drygt 800 doktorander finns i gruppen med tids-
begränsade anställningar. Av samtliga visstidsan-
ställningar utgör allmän visstid drygt 21 procent 
och 61 procent har tidsbegränsad anställning med 
stöd av HF eller kollektivavtal. Resterande andel 
utgörs av övriga tidsbegränsningsgrunder enligt 
LAS § 5 och avser framförallt vikariatsanställningar. 

Universitetets personalomsättning har varit stabil  
de senaste tre åren och uppgår till 15 procent 2017 
(se tabell 14). Högst personalomsättning finns i 
kategorin annan undervisande och forskande 
personal, samtidigt som omsättningen under året 
ökat mest bland adjunkter. Den höga personal-
omsättningen bland annan undervisande och 
forskande personal förklaras av att här finns störst 
andel visstidsanställda. Gruppen professorer har 
lägst personalomsättning. 

Vänster: Raimund 
Feifel, professor i fysik, 
forskar om korrelationer 
mellan elektroner som 
tillhör världens minsta 
beståndsdelar.  

Överst till höger: 
Doktorspromotion: 
Helen von Sydow och 
Oscar von Sydow blev 
hedersdoktorer vid 
Sahlgrenska akademin.

Under till höger: Noomi 
Asker vidareutbildar 
universitetets lärare.
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Tabell 14.  
Personalomsättning 1

1 Omsättning = lägsta tal av 
avgångar och nyanställda 
dividerat med medeltalet 
anställda.

2 Exklusive doktorand-
anställning och adjungerade 
utan lön.

3 Nyanställningar inkluderar 
inte återanställningar.

2017 2016 2015

Medeltal 
anställda Nyanställda3 Avgångar

Omsättning 
(%) 

Omsättning 
(%) 

Omsättning 
(%) 

Professor 612 20 53 3 3 5

Lektor 1 022 70 83 7 6 6

Adjunkt 467 107 117 23 18 12

Meriteringsanställningar 348 92 68 20 16 16

Annan undervisande och 
forskande personal

748 184 337 25 26 24

Administrativ/teknisk/ 
bibliotekspersonal

2 193 333 381 15 13 14

Totalt2 5 390 806 1 039 15 14 14

Tabell 13.  
Personal uppdelat per 
personalkategori1

1 Anges som årsarbetare i 
medeltal per år. Beräkningen 
har förändrats jämfört 
med tidigare år då antalet 
årsarbetare i december 
respektive år redovisades.

2017 2016 2015

Personalkategori Totalt
Kvinnor/
män (%) Totalt

Kvinnor/
män (%) Totalt

Kvinnor/
män (%)

Lärare

Professorer 536 32/68 517 30/70 506 28/72

Lektorer 930 55/45 886 53/47 863 54/46

Lektorer, biträdande 70 47/53 66 48/52 54 48/52

Adjunkter 336 64/36 317 64/36 306 62/38

Forskarassistenter 66 45/55 56 45/55 52 45/55

Postdok 205 56/44 181 53/47 176 53/47

2 143 50/50 2 023 49/51 1 957 48/52

Annan undervisande och  
forskande personal

Forskare 391 53/47 408 53/47 415 53/47

Forskare, biträdande 88 67/33 102 74/26 103 70/30

Övriga 108 54/46 103 51/49 104 43/57

587 55/45 613 56/44 622 56/44

Doktorandanställning

848 58/42 804 57/43 730 59/41

Administrativ/teknisk/ 
bibliotekspersonal

Administrativ personal 1 284 78/22 1 214 78/22 1 197 77/23

Teknisk personal 631 54/46 618 54/46 634 54/46

Bibliotekspersonal 154 73/27 155 73/27 155 71/29

2 069 70/30 1 987 70/30 1 986 74/26

Totalt 5 647 59/41 5 427 59/41 5 295 58/42
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EN LÄRANDE ORGANISATION 
– KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

En förutsättning för att klara verksamhetens 
uppdrag och mål är att universitetet 
effektivt och kvalitetssäkert kan rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare. 

Förändringar som gjordes i anställningsordningen 
under 2016 innebar att kraven på utlysning av 
vakanser skärptes, vilket i sin tur höjde kraven på 
framförhållning och långsiktig analys och planering. 
Flera institutioner har lyft svårigheter med att ställa 
om rekryteringsarbetet efter de nya kraven. 

Ett universitetsgemensamt arbete med att utveckla 
och kvalitetssäkra universitetets anställningsprocess 
har därför initierats. Då det inom framförallt under-
visningsintensiv verksamhet har upplevts vara svårt 
att bemanna verksamheten på ett effektivt sätt,  
har en extern utredare fått uppdraget att genomlysa 
universitetets bemanningsförutsättningar. Den 
pågående utredningen förväntas ge vägledning 
och rekommendationer om hur universitetet fram-
över bör arbeta med sina kortsiktiga bemannings-
lösningar. Utredningen förväntas även besvara 
frågor om behovet av förändringar när det gäller 

Mats Isaksson, 
Sahlgrenska akademin, 
är en av universitetets 
excellenta lärare.

utformningen av universitetets akademiska karriär-
system, för att säkerställa kompetensförsörjningen 
på lång sikt. 

Under hösten har ett arbete utförts för att revidera 
universitetets anställningsordning för att anpassa 
den till den förändring som gjorts i högskole-
förordningen vad gäller meriteringsanställningar. 
Den nya anställningsordningen kommer att beslutas 
och träda i kraft i början av 2018. 

REKRYTERING 
Universitetet arbetar för att utveckla och stärka 
rekryteringsarbetet och att arbeta mer långsiktigt 
mot bakgrund av de utmaningar som finns att 
attrahera rätt kompetens i rätt tid. Det råder såväl 
nationell som internationell konkurrens om arbets-
kraft, vilket påverkar möjligheten att rekrytera 
kvalificerad kompetens inom både akademiska 
yrken och inom administrativt verksamhetsstöd. 
Flera fakulteter har under året genomfört åtgärder 
och insatser.

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten ska ett 
utökat utbildningsuppdrag hanteras parallellt med 
brist på medarbetare med vetenskaplig kompetens, 
pensionsavgångar och ökad personalrörlighet. 
Institutionerna har, istället för att rekrytera dispute-
rade lärare, behövt utlysa adjunktsanställningar för 
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att klara utbildningsuppdraget. Svårigheter finns 
även med att rekrytera till forskningsverksamheten 
då andra lärosäten, grundskolor och gymnasie
skolor numera kan erbjuda attraktiva villkor.  
Det innebär behov av översyn av villkoren vad 
gäller lön, men också forskningstid inom ramen  
för anställningen. 

Även Sahlgrenska akademin har ett utökat  
utbildningsuppdrag som resulterat i ett större 
kompetens behov inom alla personalkategorier.  
Det är en särskild utmaning att säkra återväxten 
inom klinisk forskning och uppmuntra unga läkare 
att välja en forskarkarriär. Redan 2015 inrättades 
ett råd för rekrytering av lärare som bland annat 
diskuterar strategier för kompetensförsörjning. 

Vid Handelshögskolan kan långa rekryterings
processer, i kombination med svårighet att erbjuda 
konkurrensmässiga villkor, ibland göra att rätt 
kompetens inte går att attrahera. Flera institutioner 
vid fakulteten har arbetat för att utveckla och 
effektivisera processerna kring rekrytering. 

För att kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet, 
har Konstnärliga fakulteten kartlagt vilka långsiktiga 
respektive tillfälliga kompetensbehov som finns. 
Då fakultetens utbildningar till stor del bygger på 
att studenterna får kunskaper och inspiration från 
enskilda och aktiva konstnärer i den konstform de 
inriktar sig på, är externa och tillfälliga resurser av 
avgörande betydelse. Rutiner och arbetssätt för 
att anlita tillfälliga resurser effektivt och korrekt har 
utvecklats vid fakulteten. 

Flera institutioner vid Naturvetenskapliga fakulteten 
har utmaningar för att åstadkomma en jämn köns
fördelning. Det har varit svårt att få kvinnor att 
fortsätta med sin forskarkarriär och söka lärar eller 
forskaranställningar och olika åtgärder har vidtagits 
för att attrahera fler kvinnliga sökande. Institutionen 
för matematiska vetenskaper har utvecklat en ny 
rekryteringsprocess som ska bidra till en ökad 
jämställdhet. Vid institutionen för geovetenskaper 
har försök gjorts för att nå fler kvinnliga sökande  
i början av rekryteringsprocessen, redan vid  
annonseringen, vilket gett resultat i de senaste 
anställningarna av lektorer.  

PERSONALMOBILITET
I enlighet med Vision 2020 ska alla utbildnings
miljöer vid Göteborgs universitet ha en internationell 
profil. För att nå målet strävar universitetet efter att 
öka det internationella utbytet av både lärare/forskare 
och administratörer. 

Inom programmet för Erasmus+ genomfördes  
55 lärarutbyten och 34 utbyten för fortbildning  
vid partnerlärosäten i Europa under 2017.  
Antalet utbyten för fortbildning ökade med nästan  
90 procent jämfört med 2016, samtidigt som antalet 
utresande lärare minskade något. En orsak till 
minskningen kan vara att lärare istället åker på 
längre utbyten. Därutöver genomfördes fem lärar
utbyten och två utbyten för personalfortbildning 

inom den utomeuropeiska delen av Erasmus+ 
programmet (International Credit Mobility). 
Universitetet avsätter dessutom varje år egna 
medel för personalutbyten. År 2017 beviljades 24 
av 28 ansökningar till utomeuropeiska lärosäten, 
bland annat i USA, Etiopien och Australien. 

Dessutom ger Stiftelsen för internationalisering av 
högre utbildning och forskning (STINT) varje år 
forskare och lärare möjlighet att genom stipendie
programmet Teaching sabbatical, göra ett utbyte 
under en termin vid något av deras partnerläro
säten. STINT beviljade två av universitetets tre 
nomineringar 2017.

KOMPETENSUTVECKLING 
En väl fungerande arbetsmiljö är beroende av aktivt 
ledarskap samt kvalificerade och engagerade 
chefer, medarbetare och studenter som får möjlig
heter att utvecklas. Universitetet erbjuder en stor 
bredd av kompetensutvecklingsinsatser.

Chefs och ledarutbildning
Under 2018 tillträder ett ovanligt stort antal nya 
prefekter, proprefekter och dekaner sina uppdrag 
vid universitetet. Då många samtidigt ska axla nya 
chefs och ledarroller har universitetet påbörjat ett 
arbete med att ta fram en särskilt anpassad chefs
utbildning. Utbildningen kommer att starta med  
en introduktion om myndighetsrollen, ekonomi, 
ledning och styrning, arbetsmiljö, arbetsrätt och 
förvaltningsrätt. Utöver befintliga utbildningar för 
chefer inom arbetsrätt, förvaltningsrätt och ekonomi 
har en ny utbildning i lönebildning och en vidare
utvecklad utbildning i arbetsmiljörätt lagts till.

Ett chefsutvecklingsprogram (CUP) har genomförts 
under 2017, det nionde sedan starten 2007. Årets 
program har i högre grad än tidigare haft fokus 
på att öka deltagarnas medvetenhet om sig själva 
som chef och ledare och sitt eget beteende. 
Utvärderingen visar att över 90 procent anser att 
programmet har varit utvecklande och drygt  
70 procent har fått nya insikter och erfarenheter. 

Utbildningen Nyfiken på ledarskap genomfördes 
under våren 2017 och i november startade ytterligare 
en omgång. Utbildningen ska främja chefsför
sörjningen, skapa intresse för chefs och ledarskap 
vid universitetet samt fånga upp medarbetare som 
visat intresse för chefs och ledningsuppdrag. 
Intresset för utbildningen är stort. Utvärderingarna 
visar att flera deltagare stärkts i sitt intresse att söka 
ett uppdrag som chef eller ledare vid universitetet i 
framtiden.

Research Leader Initiative (REAL) har genomförts 
för tredje året i rad. Syftet är bland annat att aktivt 
rekrytera och stödja lovande unga forskare och ge 
dem goda arbetsförutsättningar och tydliggöra och 
utveckla ledarskapet på alla nivåer. Utbildningen 
ges på engelska. 
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Medarbetarutbildning
Varje år anordnas en särskild utbildning som ska 
ge en god förståelse för vad det innebär att arbeta 
på ett universitet och i en statlig myndighet. Med
arbetarutbildningen utvecklar medarbetarskapet, 
ökar delaktigheten och inflytandet, främjar ansvars
tagandet och skapar möjligheter för utveckling.

Utöver de universitetsgemensamma utbildningarna 
för medarbetare genomförs kontinuerligt lokala 
kompetenshöjande satsningar med utgångspunkt i 
verksamhetens behov vid olika delar av universitetet. 
Ett exempel är institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik som satsat på kompetens och 
karriärvägledning för medarbetare genom skrivar
veckor, karriärsamtal och kollegialt samverkans
stöd för att stimulera fler juniora forskare till att 
ansöka om befordran. Därutöver genomförs sats
ningar på intern kompetensutveckling av adjunkter 
för att kunna avlägga en licentiatexamen.

OMSTÄLLNING 
Universitetet avsätter årligen så kallade lokala 
omställningsmedel för att möta verksamhetens 
behov av proaktiv omställning. Under de två 
senaste åren har 3,5 miljoner kronor beviljats. 
Exempel på åtgärder som har finansierats med 
lokala omställningsmedel är generationsväxling, 
delpension, kompetensutvecklingsinsatser och 
lösningar för karriärväxling. Då universitetet inte har 
genomfört några större verksamhetsförändringar 
under 2017 motsvarar användandet inte periodens 
avsättning. Dialog har förts för att identifiera nya 

användningsområden för de lokala omställnings
medlen. Arbetet fortsätter med att förbättra och 
förtydliga informationen om möjligheterna att ansöka 
om omställningsmedel. 

Ett exempel på omställningsarbete för att möta 
förändrade förutsättningar pågår vid Universitets
biblioteket. Biblioteket ska minska kostnaderna, 
samtidigt som en alltmer digitaliserad biblioteks
sektor har lett till nya behov av kompetens inom 
ITutveckling, en yrkeskategori det råder stor 
konkurrens om. Initiativ har tagits för att professio
nalisera verksamheten för att kunna konkurrera om 
arbetskraft. Det har också gjorts insatser för att 
stötta teamarbetet, erbjuda tid för kompetensut
veckling och ge möjlighet att påverka arbetssättet.

Konstnärliga fakultetens ledningsstruktur är under 
förändring med anledning av fakultetens visions
arbete Konst 2025 och ett gemensamt konstnärligt 
campus, integrerat för alla konstarter. Fakulteten 
har startat ett utvecklingsarbete mot en modell 
som säkrar ett fungerande, hållbart och utvecklande 
chefs och ledarskap. I chefsrollen upplevs idag 
finnas en motsättning mellan den konstnärliga kom
petensen och drivkraften att leda ämnesutveckling 
å ena sidan och chefsrollen med arbets givaransvar 
å andra sidan. Det finns därför utmaningar i att  
få interna chefskandidater, att skapa stabilitet  
i ledningen och att organisera verksamheterna i 
rimligt stora personalgrupper som möjliggör ett 
fungerande och utvecklande chefskap. 
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KVALITETSDRIVET 
ARBETSMILJÖARBETE 

Arbetsmiljön vid Göteborgs universitet ska leva upp till 
högt ställda kvalitetskriterier. Ett kontinuerligt förbättrings-
arbete är en förutsättning för en väl fungerande arbetsplats 
med en inspirerande arbetsmiljö. Under året har flera 
universitets gemensamma insatser genomförts för att 
utveckla universitetets arbetsmiljö. 

Specialiserat verksamhetsstöd i arbetsmiljöfrågor 
är framförallt organiserat vid enheter inom den 
gemensamma förvaltningen. För att koordinera 
utvecklingsarbete, åstadkomma ett bättre sam-
nyttjande av befintliga kompetenser och ge verk-
samheten ett bättre stöd har en samordnings grupp 
för säkerhets- och arbetsmiljöfrågor inrättats. 

Specialister inom arbetsmiljö och hälsa har 
rekryterats, vilket har möjliggjort arbetet med att 
vidareutveckla universitetets ledningssystem för 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Processer, rutiner 
och webbstöd har utvecklats inom arbetsmiljö-
området. Under hösten har en utvecklad process 
för uppföljning tagits fram, som ska underlätta 
och stödja både det lokala och det universitets-
gemensamma utvecklingsarbetet. 

Benchmarking har genomförts när det gäller 
organisering av arbetsmiljöresurser. Även verk-
samhetsrepresentanter inom universitetet har 
intervjuats om sitt behov av verksamhetsstöd  
inom området. En benchmarking är även genom-
förd för att inventera vilka metoder som används 
av andra lärosäten för att undersöka den sociala 
och organisatoriska arbetsmiljön. Det utgör  
underlag till universitetets kommande beslut  
om att fortsätta använda Arbetsmiljöbarometern, 
eller ersätta den med annat verktyg. 

Den utbildningsinsats för arbetsmiljöombud som 
startade 2016 avslutades under hösten. Utbild-
ningarna har varit uppskattade och önskemål om 
fler workshopar och fördjupning kring konflikt-
hantering har framkommit. Universitetet har 
startat ett nätverk för huvud arbetsmiljöombud för 
att förbättra kommunikationen om arbetet med 
arbetsmiljöfrågor.

Under året har universitetet skrivit nya avtal med 
leverantörer av företagshälsovård och komplette-
rande tjänster inom området. De nya avtalen ska 
säkerställa att det finns ett utbud av både hälso-
främjande och efterhjälpande tjänster inom arbets-
miljöområdet.

SJUKFRÅNVARO
Den totala sjukfrånvaron vid universitetet 2017  
var 3,1 procent, vilket är i nivå med föregående år  
(se tabell 15). Sjukfrånvaron har minskat något de 
två senaste åren, efter ett antal år med en ökad 
sjukfrånvaro. Bland kvinnor har sjukfrånvaron 
minskat något 2017, samtidigt som sjukfrånvaron 
bland män har ökat något. Andelen långtidssjuk-
frånvaro har ökat jämfört med föregående år.

I ett nationellt perspektiv är sjukfrånvaron låg vid 
Göteborgs universitet. Ett aktivt, arbetslivsinriktat 
rehabiliteringsarbete pågår vid universitetet för att 
initiera åtgärder och stöd så tidigt som möjligt, 
helst innan sjukskrivning är nödvändig. 

JÄMSTÄLLDHET OCH 
LIKABEHANDLING 
Från den 1 januari 2017 ställer diskriminerings lagen 
krav på att arbetsgivare och utbildnings anordnare 
ska arbeta mer strukturerat i det förebyggande 
arbetet mot diskriminering. Flera utbildningsinsatser 
om lagändringen har genomförts för chefer, 
HR-personal och likabehandlingsrepresentanter. 
Insatserna har gett förväntat resultat då risk -
bedömning av verksamheten ur ett diskriminerings -
perspektiv genomförts inom stora delar av  
universitetet. En av de risker som identifierats är 
att kunskapen om diskrimineringsgrunder inte  
är tillräcklig och att en av de största riskerna för 
diskriminering är omedvetna förhållningssätt.

Övre bilden: Studenter i 
Biomedicinska biblioteket.

Undre bilden: Hillevi Prell 
är universitetslektor vid 
institutionen för kost- och 
idrottsvetenskap.
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Tabell 15.  
Sjukfrånvaro.

Universitetet har därför arbetat aktivt för att höja 
kunskapen om olika diskrimineringsgrunder och 
omedvetna förhållningssätt. Här kan nämnas att 
universitetets centrala utbildningsenhet, som första 
enhet inom universitetssektorn i Sverige, blev hbtq-
certifierad under 2017. Planer finns att ytterligare 
delar av förvaltningen ska följa efter. Därutöver har 
olika typer av normutbildningar, seminarier och 
diskussionsforum för att höja kunskapen om bland 
annat diskriminering genomförts inom universitetet.

Universitetet har beslutat om en ny policy och 
handlingsplan för tillgänglighet. Handlingsplanen 
anger utvecklingsområden för olika delar av  
verksamheten. Information om tillgänglighet och 
universitetets handlingsplan har getts till chefer, 
personalhandläggare och likabehandlings-
representanter. Under hösten togs särskilda lokaler 
för anpassad examination i bruk. Lokalerna har 
använts vid 548 tillfällen 2017.

Arbetet med att skapa en mer jämn könsfördelning 
över hela verksamheten är långsiktigt och det tar tid 
att se resultat. Andelen nyrekryterade kvinnliga 
professorer har under de senaste tre åren varit kring 
50 procent (se diagram 9). Personalomsättningen 

bland professorer är låg, men andelen kvinnliga 
professorer har ändå ökat de senaste åren.

Under hösten uppmärksammades sexuella  
trakasserier genom #MeToo och #Akademiuppropet. 
Flera åtgärder har genomförts på universitetet till 
följd av detta. Samtliga fakulteter har haft samtal 
inom personalgrupperna om sexuella trakasserier. 
Under december genomfördes ett seminarium för 
likabehandlingsrepresentanter samt en workshop 
om sexuella trakasserier och åtgärder för att 
upp märksamma och motverka trakasserier.

Jämställdhetsintegrering 
Projektet Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs 
universitet (JiGU) ska initiera, stärka och vidareut-
veckla arbetet med jämställdhetsintegrering vid 
universitetet. Det är ett förändringsarbete till följd 
av regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering av 
högskolor och universitet (JiHU) som pågår under 
perioden 2016–2019. Göteborgs universitet har fått 
stöd från Nationella sekretariatet för genusforskning 
i projektet.

Under 2017 har en institution vid varje fakultet varit 
pilot för arbetet med jämställdhetsintegrering. 

procent 2017 2016 2015

Totalt 3,1 3,1 3,3

Kvinnor 3,7 4,0 4,2

Män 2,0 1,8 1,9

Anställda - 29 år 2,2 2,2 1,9

Anställda 30 - 49 år 2,8 2,9 3,3

Anställda 50 år - 3,4 3,4 3,6

Andel av sjukfrånvaron som utgörs av 
långtidssjuka (60 dagar eller mer) 65,7 64,0 66,6

Kvinnliga professorer Nyrekryterade professorer

Diagram 9.  
Andel kvinnliga 
professorer (individer)1

1 Exklusive adjungerade 
professorer.
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Det har funnits en samordnare som, tillsammans 
med en arbetsgrupp, har analyserat olika delar av 
verksamheten – exempelvis rutiner för forsknings-
finansiering, bedömningsprocesser, villkoren för 
utbildning och frågor som rör anställningsvillkor 
och karriärvägar. Arbetet vid pilotinstitutionerna är 
en grund för det fortsatta arbetet vid universitetet. 
En konkret handlingsplan har arbetats fram för 
gemensamma åtgärder för jämställdhetsintegrering 
2018–2019.

Även det strategiska HR-arbetet har varit en 
prioriterad del av arbetet med jämställdhets-
integrering. Ett arbete för kvalitetssäkring av 
jämställdhetsintegrering pågår vid två lärarförslags-
nämnder, vid Naturvetenskapliga fakulteten och 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Lärarförslags-
nämnderna är beredande organ för anställningar 
som professor, universitetslektor, biträdande 
universitetslektor och forskarassistent. Där hand-
läggs även befordran till universitetslektor och 
professor, liksom tidsbegränsade anställningar 
som gästprofessor och adjungerad professor.  
I nämnderna görs den samlade bedömningen av 
ansökningshandlingar, sakkunnigutlåtanden, 
intervjuer, provföreläsningar, referenser med mera. 

Lärarförslagsnämnderna är därmed en knutpunkt 
för universitetets kompetensförsörjning inom 
kärnverksamheten. Slutsatser och resultat från de 
två lärarförslagsnämnderna kommer att användas  
i det fortsatta arbetet med ytterligare lärarförslags-
nämnder, men även i andra rekryteringsprocesser, 
exempelvis chefsrekryteringar och rekryteringar av 
administrativ/teknisk personal.

Arbetet med jämställdhetsintegrering i bedömnings- 
och rekryteringsprocesser samt de preliminära 
slutsatserna från universitetets pilotinstitutioner 
presenterades vid den nationella JiHU-konferensen 
Bedömning under lupp. Om meritokrati, kvalitet 
och ojämställdhet i akademin. 

För redovisning av insatser för jämställdhets-
integrering inom forskning och utbildning se även 
Aktiv rekrytering skapar kvalitet i kapitlet Forskning 
som påverkar och Kvalitetsdriven utbildning i 
kapitlet Utbildning som förnyar.

Workshop om upphandling 
vid universitetets 
gemensamma förvaltning.
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Vision 2020: 
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.
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Universitetet strävar efter att minska sin negativa 
miljöpåverkan, från till exempel kemikalieanvändning, 
energianvändning och resor, samt förbättra 
förutsättningarna för utbildning och forskning inom 
hållbar utveckling. Arbetet utgår från Handlingsplan 
för miljö och hållbar utveckling. Uppföljning och 
resultat av mål och indikatorer för 2017 finns i slutet 
av kapitlet.  

HÅLLBAR 
UTVECKLING

Lennart Fridemhof, 
servicetekniker vid 
universitetet, kör postturer 
i centrala Göteborg.  
Nu kör han sina turer  
i en ny skåpbil som går  
helt på elkraft.

LÄS MER
Läs mer om arbetet  
med hållbar utveckling i 
Forskning för hållbar 
utveckling i kapitlet 
Forskning som påverkar 
och Hållbarhetsperspektiv 
i utbildningen i kapitlet 
Utbildning som förnyar.
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FÖRNYAT 
MILJÖCERTIFIKAT

Sedan 2004 är universitetet, såväl kärnverksamhet 
som stödverksamhet, certifierat enligt den interna-
tionella miljöstandarden ISO14001 och registrerat 
enligt EU:s miljöförordning Eco-Management and 
Audit Scheme (EMAS). Som ett verktyg för ständiga 
förbättringar genomförs miljörevision vid universitetet. 
Miljörevision innebär att all verksamhet granskas 
utifrån lagkrav, krav i internationell miljöstandard 
samt krav enligt egna regler och rutiner. Då verk-
samheten är spridd över ett stort antal fysiska 
platser ska varje institution eller enhet besökas  
av en intern och en extern miljörevisor under en 
treårs period. Höstens externa miljörevision var 

speciell då det dels var tid för omcertifiering, dels 
uppgraderingsrevision till de nya kraven i reviderad 
miljöstandard. I år besökte revisorerna under  
en veckas tid universitetsledningen, Sahlgrenska 
akademin, Naturvetenskapliga fakulteten och 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV). 

Revisionen resulterade i 14 mindre avvikelser samt 
nio förbättringsmöjligheter. I revisionsrapporten 
lyfts bland annat att universitetets organisation för 
miljöledningsarbetet är mycket bra, att styrning och 
uppföljning av arbetet med miljö och hållbar ut-
veckling är väl genomarbetad, att det finns ett högt 
engagemang för miljöarbetet i verksamheten och 
att livscykelperspektivet beaktas sedan länge genom 
att forskning, utbildning och samverkan inkluderas i 
miljöledningsarbetet. Samtidigt behöver universitetet 
minska de totala koldioxidutsläppen från den egna 
verksamheten och öka rapporteringen av miljörela-
terade avvikelser och incidenter.

Diagram 11.  
Koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor 2017 per 
fordonsslag.

Under 2017 uppgick 
universitetets totala 
koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor till 4 797 ton. 
Långa flygresor fortsätter 
att utgöra den enskilt 
största utsläppskällan 
medan koldioxidutsläppen 
från tåg är försumbar.

1 Bilresor inkluderar egen 
bil i tjänst, bilpool, taxiresor 
och bränsleförbrukning från 
verksamhetens egna fordon.

Diagram 10.  
Koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor

Koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor minskade med 
en procent jämfört med 
2016, både långa och 
korta flygresor minskade 
något. 

Diagrammet inkluderar 
koldioxidutsläpp från bil, tåg,  
flyg och buss (buss är inkluderat 
från och med 2014).
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KLIMATFONDEN
För att balansera anställdas koldioxidutsläpp  
från tjänsteresor med flyg klimatkompenserar 
universitetet i en intern klimatfond. Medarbetare 
och studenter kan söka medel ur fonden för olika 
projekt som minskar utsläppen av växthusgaser 
från universitetets verksamhet. Syftet med klimat
fonden är att göra det möjligt för forskare, lärare, 
studenter och övriga medarbetare att aktivt delta i 
klimatarbetet. Medel ges till projekt som minskar 
universitetets klimatpåverkan. Det kan handla om 
direkta åtgärder som projekt för energieffektivisering 
eller resfria möten, men också projekt som exempel
vis informationsspridning eller tillämpning av forsk
ning. Vid urvalet läggs särskild vikt vid projektets 
klimatrelevans och effektivitet i förhållande till 
projektets kostnad. En del av bedömningen rör 
också om projektförslaget är innovativt och kan 
spridas som ett gott exempel till andra. Under 2017 
genomfördes 15 olika projekt. Här presenteras 
några exempel:

HaSS Career: HaSS Career är ett samlingsnamn 
för en serie projekt inom föreningen Handels 
Students for Sustainability som ska visa på, och 
inspirera till, olika perspektiv på hur man som 
student kan arbeta med hållbar utveckling i sin 
framtida karriär. Under 2017 genomfördes ett 
projekt med namnet I huvudet på en hållbarhets
profil. Projektet innebär att studenter får träffa 
hållbarhetsprofiler under avslappnade former, som 
after work eller middagar. Det är kontaktskapande 
och har gett upphov till ett nätverk för erfarenhets
utbyte. Studenterna har också fått en djupare inblick 
i vilka karriärmöjligheter som finns inom hållbarhet 
inom respektive program på Handelshögskolan.

HaSS resa till Island, EnviroTravel: Projektet 
inleddes med förberedande föreläsningar och 
workshopar, varefter 13 studenter reste till Island  
i juni. Studenterna reste med färja Göteborg –  
Danmark – Island och med bil från Islands östkust 
till Reykjavik, där de under en vecka besökte de 
stora aktörerna inom Islands energisektor. Såväl 
studenterna som deltog på resan som andra 
studenter och medarbetare vid Göteborgs universitet 
har fått mer kunskap om förnybar energi och 
hållbart resande. Genom att resa med färja och bil 

blev de transportrelaterade växthusgasutsläppen 
38 procent lägre jämfört med om studenterna hade 
flugit.

Seminarieserie om hållbar matkonsumtion för 
klimat och hälsa: Seminarieserien vid institutionen 
för kost och idrottsvetenskap blev en plattform 
där lärare/forskare, studenter och övriga intressenter 
kunde diskutera mat och måltider kopplat till håll
bar hetsfrågor och näringsfrågor. Seminarieserien 
tillförde nya och viktiga aspekter kring matens 
klimatpåverkan och kompletterade redan etablerade 
verksamheter vid institutionen. I ett längre perspek
tiv är målet att institutionen för kost och idrotts
vetenskap blir ett nav när det gäller att implementera 
hållbar matproduktion och konsumtion i såväl 
offentliga som privata måltider samt inom lärande 
och konsumenters perspektiv. I samband med 
seminarieserien ökade kontaktytorna med andra 
aktörer inom området: inom akademin (Göteborgs 
universitet, RISE, Chalmers), inom samhället 
(Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen) 
samt med privata aktörer inom kostplaneringssystem. 

Ny miljövänlig diesel till forskningsfartyget Nereus: 
Projektet har utvärderat om bränslet EcoPar fungerar 
på forskningsfartyget Nereus vid Sven Lovén 
centrum för marin infrastruktur. EcoPar är bland 
annat fritt från svavel, aromatiska och polyaromatiska 
kolväten samt minskar nettoutsläppen av koldioxid 
med 30–50 procent. Försöket visade genom 
emissionsmätningar att utsläppen av miljö och 
hälsofarliga avgaser har minskat vid byte av bränsle. 
Kväveoxider (NOx) minskade med 17 procent, men 
framförallt minskade andelen polycykliska aroma
tiska kolväten (PAH16) med 96 procent och nivån 
av aldehyder befanns vara under detektionsgränsen.

Sven Lovén centrum har beslutat att fortsätta med 
EcoPar. Passagerare har tidigare klagat på tydlig 
dieseldoft ute på däck, vilket nu är i princip borta. 
Användning av ett renare bränsle ger upphov till 
mindre emissioner och bidrar därmed till en bättre 
miljö samtidigt som arbetsmiljön på båten har 
förbättrats väsentligt.

HÅLLBAR UTVECKLING
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VERKTYG FÖR 
SYSTEMATISKT 
MILJÖARBETE

ÅTERBRUK UR ETT 
LIVSCYKELPERSPEKTIV
Universitetet arbetar aktivt med att främja återbruk 
i verksamheten, främst genom att utarbeta rutiner 
för återanvändning av möbler, datorer och annan 
utrustning. Miljörådet vid Sahlgrenska akademin 
har tagit initiativ till ett återbruksrum där fungerande 
utrustning, eller apparater som inte längre används, 
kan lämnas och den som är i behov av material kan 
återanvända det. Samhällsvetenskapliga fakulteten 
har fastställt en möbelpolicy som innebär att nyinköp 
av möbler alltid ska föregås av en inventering av 
om motsvarande möbler finns i fakultetens möbel-
förråd, vilket ska noteras på inköpsbeslutet. Vid 
renovering av ett av studenternas lunchrum på 
institutionen för biologi och miljövetenskap användes 
begagnade möbler från Campus Haga samt från  
en extern lunchrestaurang. Arbetet genomfördes i 
samarbete med Akademiska Hus. Institutionen har 
även återanvänt befintliga inventarier vid nybygg-
nation av ett laboratorium.

ANSVARSFULL UPPHANDLING
Göteborgs universitet och Chalmers har ett nära 
samarbete kring upphandling och genomför varje 
år flera gemensamma upphandlingar. Göteborgs 
miljövetenskapliga centrum (GMV), medverkar med 
expertstöd inom miljö och hållbar utveckling där 
det är relevant. Under 2017 ställdes hållbarhetskrav 
i 70 procent av ramavtalen samt i 30 procent av 
objektsupphandlingarna. Till hållbarhetskrav räknas 

antingen miljökrav, sociala och etiska krav eller 
krav på livscykelperspektiv. Exempelvis tecknades 
ett ramavtal för hållbart återbruk inom design 
och inredning som tjänst. Tjänsten kan innebära 
re-design av befintlig miljö eller design av nya 
miljöer med höga krav på hållbarhet och återbruk. 
Leverantören använder enbart återbrukat material.

I slutet av året slutfördes upphandlingen av caféer 
och restauranger. Upphandlingen har ställt höga 
hållbarhetskrav. Utgångspunkten var dels universi-
tetets egen konferensverksamhet och dels en enkät 
bland studenter och medarbetare där det framkom 
att miljö och hållbar utveckling prioriterades högt. 
Bland annat ska de upphandlade verksamheterna 
vara KRAV-certifierade senast 2019 och i hög 
utsträckning använda miljömärkta produkter som 
KRAV, EU-ekologiskt, Fairtrade och MSC. Där det 
saknas miljömärkta produkter ska leverantören 
använda ansvarsfullt närproducerade alternativ.  
Ett stort fokus har också lagts på utbudet av klimat-
smarta, vegetariska samt veganska produkter och 
maträtter.

MINSKA RISKEN
Ett omfattande arbete görs vid universitetet för 
att förebygga olyckor. Mycket kraft läggs på 
introduktion av studenter och doktorander till 
ateljéer, verkstäder och laboratorier. Riskanalyser 
av metoder och moment görs regelbundet och 
det finns rutiner för underhåll av apparatur och 
instrument. Allt fler analyserar och ser över interna 
transporter samt förflyttningar av kemikalier och 
gas för att minimera riskmoment. Universitetet 
anordnar kurser i laboratoriesäkerhet och vid 
många institutioner uppmanas alla berörda att 
gå kurserna som ges både på svenska och 
engelska. Laboratoriesäkerhetskursen kombinerar 
kunskap om säkerhet vid allt ateljé-, verkstads- 
och laboratoriearbete med kunskap om minskad 
miljöpåverkan och den egna arbetsmiljön.

HÅLLBAR UTVECKLING

Öppet hus på Högskolan 
för design och konsthant-
verk.



80 Göteborgs universitets årsredovisning 2017

MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ 
OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2017

Mål 2017-2019 Resultat och indikator

Universitetet ska främja forskning som syftar till att 
identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala 
samhällsutmaningar.

328 vetenskapliga artiklar1 som behandlar frågeställningar inom hållbar utveckling 
publicerades under 2017, en ökning med sex procent jämfört med 2016. 

Universitetet ska öka och kvalitetssäkra integreringen 
av hållbar utveckling i utbildningen.

Nio procent av kurserna (369 av 4211 kurser) och 16 procent av programmen 
(31 av 192 program) är hållbarhetsmärkta. Andelen hållbarhetsmärkta kurser har 
ökat med fyra procentenheter och andelen hållbarhetsmärkta program har ökat 
med två procentenheter jämfört med 2016.

Universitetet ska öka studentmedverkan inom hållbar 
utveckling vid universitetet och i samhället.

Antal aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för, av eller med 
studenter var 281 stycken, en ökning med 15 procent sedan 2016.

Universitetet ska ställa hållbarhetskrav2 vid 
alla ramavtal och öka kravställningen vid 
objektsupphandlingar.

I 70 procent av ramavtalen3 (16 av 23 stycken) och i 30 procent av 
objektsupphandlingarna (18 av 60 stycken) har hållbarhetskrav ställts på varor 
respektive tjänster.

Universitetet ska öka andelen inköp där det ställs 
hållbarhetskrav, inom prioriterade produktområden. 

Prioriterade  
produktområden

Ekonomiskt värde  
av produkter/tjänster 
som köps in med 
hållbarhetskrav (tkr)

Andel av totalt 
ekonomiskt 
värde (%)

Datorer och bildskärmar 32 549 96 %

Möbler 9 583 54 %

Drycker (kaffe/te/choklad) 2 672 100 %

Mjukpapper 2 328 100 %

Bilar 2 174 100 %

Frukt 1 289 93 %

Kontorspapper 849 97 %

Städkemikalier 140 65 %

Textila profilprodukter  

Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid från 
tjänsteresor per helårsanställd till 2019 jämfört med 
2015. 

De totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor under 2017 var 849 kg per 
helårsanställd, en minskning med fem procent sedan 2016. Sedan 2015 har 
utsläppen av koldioxid från tjänsteresor ökat med två procent per helårsanställd.

Universitetet ska minska energianvändningen med tio  
procent per kvadratmeter till 2019 jämfört med 2015.

Användningen av el och värme uppgick under 2017 till 207 kWh/m2. Användningen 
av el och värme ligger kvar på samma nivå som 2015 mätt i kWh/m2.

Universitetet ska vid alla nybyggnationer och större 
ombyggnationer ställa miljökrav motsvarande 
”Miljöklassad byggnad nivå guld”.

Miljökrav motsvarande ”Miljöklassad byggnad nivå guld” ställdes i en nybyggnation 
och i en större ombyggnation ställs krav motsvarande ”Miljöklassad byggnad nivå 
silver”.

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

Sex incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat under 2017.  
45 aktiviteter har genomförts för att minska uppkomsten av incidenter som medför 
negativa konsekvenser för miljön.

Universitetet ska minska den totala mängden avfall 
med fem procent till 2019 jämfört med 2015.

Den totala mängden avfall uppgick till 1 083 ton, en minskning med fem procent 
sedan 2016. Sedan 2015 har den totala mängden avfall minskat med en procent.

Universitetet ska öka andelen avfall som återanvänds, 
materialåtervinns eller komposteras med tre 
procentenheter till 2019 jämfört med 2015.

Andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras är 40 procent, 
en minskning med fem procentenheter sedan 2016. Sedan 2015 har andelen 
avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposterats minskat med två 
procentenheter.

  Positivt resultat för året   Negativt resultat för året   Resultat oförändrat/jämförelse med föregående år görs inte

Då nya mål och delvis nya indikatorer gäller från och med 2017 har vissa mätmetoder förändrats. Uppgifter för tidigare år har i dessa fall justerats.

 1 Med vetenskaplig artikel avses publikationstyperna artikel i vetenskaplig tidskrift, artikel i övriga tidskrifter samt forskningsöversiktsartikel
 2 Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav samt krav på livscykelperspektiv.
 3 De ramavtal där hållbarhetskrav inte har ställts har varit tjänsteupphandlingar där sådana krav ej är relevanta.

HÅLLBAR UTVECKLING
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Göteborgs universitet har haft en 
positiv ekonomisk utveckling även 
under 2017, men uppvisar ett  
mindre överskott än 2016. Mätt i 
kostnader ökade verksamhetens 
storlek med 235 miljoner kronor 
jämfört med 2016. Forsknings
verksamheten ökade mest, med 
165 miljoner kronor.

EKONOMISKT RESULTAT  
OCH UTVECKLING

Årets kapitalförändring uppgår till 58 miljoner kronor, 
fördelat på ett underskott inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå på 23 miljoner kronor och ett överskott inom 
forskning och utbildning på forskarnivå på 82 miljoner kronor. 
Årets kapitalförändring innehåller även resultatandelar från 
universitetets holdingbolag GU Ventures på sju miljoner 
kronor för 2017. Utfallet är 24 miljoner kronor mindre jämfört 
2016, men 58 miljoner kronor mer än budgeterat för 2017. 
Myndighetskapitalet har ökat i motsvarande utsträckning och 
uppgick till 1 260 miljoner kronor vid utgången av 2017.

Tabell 16: Ekonomisk utveckling

mnkr Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016 Bokslut 2015

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 4 087 4 085 3 987 3 892

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 471 440 473 449

Intäkter av bidrag 1 858 1 839 1 739 1 608

Finansiella intäkter 19 19 19 14

Summa intäkter 6 435 6 384 6 218 5 963

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 034 3 990 3 845 –3 693

Kostnader för lokaler 600 623 623 –627

Övriga driftkostnader 1 533 1 543 1 464 –1 401

Finansiella kostnader 29 33 33 –16

Avskrivningar 188 195 184 –185

Summa kostnader -6 384 -6 384 -6 149 –5 922

Verksamhetsutfall 52 0 69 40

Resultat från andelar i dotterföretag 7 0 13 19

Årets kapitalförändring 58 0 82 59
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INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 2017 uppgår till 6 435 miljoner kronor, 
vilket är en ökning med 217 miljoner kronor, motsvarande drygt 
tre procent, jämfört med 2016. Anslagsintäkter och bidrags
intäkter svarar för ökningen i lika stor utsträckning. Intäkter av 
avgifter och finansiella intäkter är oförändrade i relation till 2016. 

Diagram 12: Intäkter 

Jämfört med budgeten för 2017 avviker intäkter av avgifter 
positivt med 31 miljoner kronor, motsvarande sju procent.  
Även utfallet för bidragsintäkterna är 19 miljoner kronor högre 
än budgeterat. Intäkter av anslag ligger i linje med budgeten.  
De totala intäkterna överstiger budgeten med 52 miljoner 
kronor, motsvarande en procent.

KOSTNADER
Verksamhetens kostnader 2017 uppgår till 6 384 miljoner kronor 
vilket är en ökning med 235 miljoner kronor, motsvarande 
nästan fyra procent, jämfört med 2016. Personalkostnaderna 
uppgår till 4 034 miljoner kronor och har ökat med 189 miljoner 
kronor eller fem procent. Ökningen beror till stor del på 
avtalsenliga löneökningar, samt att antalet anställda har ökat 
med 220 årsarbetare jämfört med 2016. Resterande del kan 
förklaras av en ökning av semesterlöneskulden samt av ökade 
pensionskostnader. Övriga kostnader uppgår till 1 750 miljoner 
kronor och har ökat med 69 miljoner kronor, eller fyra procent, 
jämfört med 2016. 

Diagram 13: Kostnader 

Övriga kostnader består av driftkostnader (1 533 miljoner kronor), 
avskrivningar (188 miljoner kronor) och finansiella kostnader  
(29 miljoner kronor). Större poster inom driftkostnaderna är 
köpta tjänster enligt ALF och TUAavtalen, övriga köpta varor 
och tjänster samt biljetter och resor. Avskrivningarna har ökat 
med fyra miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med två 
procent. Kostnadsutfallet för 2017 är i linje med budgeten.

Statliga anslag Bidrag Avgifter, andra ersättningar

4 087 mnkr

490 mnkr

1 858 mnkr

Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader

4 034 mnkr

600 mnkr

1 750 mnkr
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EKONOMISK STÄLLNING
Vid utgången av 2017 hade universitetet ett myndighetskapital på 
1 260 miljoner kronor. I myndighetskapitalet ingår statskapital, 
donationsfastigheter och resultatandelar i holdingbolaget samt 
verksamhetens balanserade kapital. Det sistnämnda beloppet 
uppgår till 1 210 miljoner kronor. Av detta belopp finns 392 miljoner 
kronor inom verksamhetsgrenen utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå och 818 miljoner kronor inom verksamhets grenen 
forskning och utbildning på forskarnivå. Majoriteten av det 
balanserade kapitalet inom forskningen finns hos institutioner och 
forskargrupper vid fakulteter med stor andel extern finansiering.

Diagram 14: Balanserat kapital per utbildning och forskning 

Under 2017 har institutioner och fakulteter inom universitetet 
fortsatt att analysera det balanserade kapitalet. Syftet är att 
klassificera kapitalet i bundet respektive fritt kapital. Med bundet 
kapital avses kapital som är avsatt för en planerad och tidsbunden 
användning, som exempel kan nämnas strategiska satsningar, 
åtaganden om samfinansiering i forskningsprojekt, forskarskolor 
och doktorandanställningar. Med fritt kapital menas allt annat 
kapital som finns för att kunna möta oförutsedda behov och 
löpande förändringar i finansieringsförutsättningar och kostnader.

Av analysen framgår att av det balanserade kapitalet på  
1 210 miljoner kronor är ungefär 45 procent att betrakta som 
bundet kapital och resterande 55 procent som fritt kapital. Det 
innebär att det finns drygt 600 miljoner kronor till universitetets 
förfogande utöver de årliga intäkterna. Merparten av det 
balanserade kapitalet finns hos institutioner och forskargrupper. 
Det bör dock noteras att omständigheterna varierar stort mellan 
och inom universitetets fakulteter.

Oförbrukade bidrag och upplupna bidragsintäkter
Olika finansiärer har olika villkor när det gäller hur inbetalningen 
fördelas under projektets gång. Det kan ske i förskott, löpande 
eller i efterskott.

Intäkterna uppstår när bidraget används och ska spegla det 
ekonomiska värdet på den forskning som har utförts under en viss 
tidsperiod. För att åstadkomma värderingen mäts de kostnader 
som har uppstått i forskningsprojekten. Summan av dessa 
kostnader betraktas som ett mått på värdet av hur stor del av de 
pågående och planerade projekten som har utförts. Intäkten blir 
då lika med kostnaden. 

Det är följaktligen skillnad mellan intäkter av bidrag och inkomster 
av bidrag, det vill säga det som betalas in till universitetet.  
I redo visningen syns alla bidragsinbetalningar direkt. Om det 
finns inbetalda bidrag kvar vid årets slut som ännu inte har blivit 
en kostnad, redovisas de som oförbrukade bidrag. Om det 
istället saknas inbetalade bidrag och forskning har utförts, det vill 
säga att kostnader har uppstått, redovisas detta som upplupna 
bidrag. För att redovisa sådana underskott, i form av upplupna 
bidrag, krävs att det finns avtal om framtida utbetalning.

Tabell 17: Externa bidrag och oförbrukade medel

mnkr 2017 2016 2015

Bidrag, årliga inkomster 1 903 1 837 1 692

Bidrag, årliga intäkter 1 858 1 739 1 608

Oförbrukade bidrag 2 004 1 949 1 781

Upplupna bidrag 276 263 195

Universitetets oförbrukade bidrag inom utbildning och forskning 
uppgår till sammanlagt 2 004 miljoner kronor vid utgången av 
2017. Majoriteten finns inom forskningen där de oförbrukade 
bidragen uppgår till 1 578 miljoner kronor. De upplupna bidragen 
uppgår till 276 miljoner kronor totalt, varav 239 miljoner kronor 
finns inom forskningsverksamheten. Det betyder att det finns  
1 729 miljoner kronor att bedriva verksamhet för. Dessa tillgångar 
ska inte förväxlas med balanserat kapital som består av verksam
hetens sammanlagda ekonomiska resultat sedan starten. De 
oförbrukade bidragen är direkt knutna till respektive projekt och 
kan i och med det endast användas för avsett ändamål.

Upplåning och likviditet
Anläggningstillgångar som en myndighet använder i verksam
heten ska normalt finansieras med lån hos Riksgälden. Göteborgs 
universitet disponerar för ändamålet en låneram på 725 miljoner 
kronor. Upptagna lån i Riksgälden var 590 miljoner kronor vid 
utgången av 2017.

Räntekontot hos Riksgälden används för de likvida medel  
som universitetet disponerar i verksamheten. Syftet med 
räntekontot är en god kassahållning och att betalningar görs  
vid rätt tidpunkt. Behållningen på universitetets räntekonto  
hos Riksgälden var 3 273 miljoner kronor vid slutet av 2017,  
en ökning med 125 miljoner kronor jämfört med 2016.

EKONOMISK ANALYS
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FORSKNING OCH UTBILDNING  
PÅ FORSKARNIVÅ
Verksamheten visar ett ekonomiskt överskott för 2017 på  
75 miljoner kronor, jämfört med 117 miljoner kronor för 2016. 
Förklaringen finns dels i en undanträngningseffekt som de ökade 
bidragsintäkterna ger på den anslagsfinansierade forskningen. 
Resurserna expanderar inte i samma höga takt som anslags 
och bidragsintäkterna.

Kostnaderna har ökat med 166 miljoner kronor jämfört med 
2016 och intäkterna har ökat med 124 miljoner kronor. 
Forskningsverksamheten har vuxit med mer än 200 miljoner 
kronor sedan 2016. 

Vid årets slut uppgick det balanserade kapitalet inom forskning 
och utbildning på forskarnivå till 818 miljoner kronor varav  
472 miljoner kronor, motsvarande 58 procent, betraktas som 
bundet i framtida åtaganden.

Tabell 18: Intäkter och kostnader för forskning och utbildning  
på forskarnivå

mnkr 2017 2016 2015

Intäkter av anslag 1 889 1 852 1 817

Intäkter av avgifter  
och andra ersättningar 262 277 269

Intäkter av bidrag 1 785 1 682 1 567

Finansiella intäkter 19 19 14

Summa intäkter 3 955 3 830 3 667

Kostnader för personal 2 421 2 308 2 281

Kostnader för lokaler 305 317 321

Övriga driftkostnader 987 922 903

Finansiella kostnader 24 27 14

Avskrivningar 143 139 140

Summa kostnader -3 880 -3 713 -3 658

Verksamhetsutfall 75 117 9

Resultat från andelar i 
dotterföretag 7 13 19

Årets kapitalförändring 82 130 28

Externa bidrag
Forskningsverksamheten finansieras till 45 procent av bidrag 
från externa givare, motsvarande andel för universitetet totalt 
är 29 procent. Det är följaktligen i huvudsak inom forskningen 
som bidragsfinansierade projekt förekommer. Hur stor andel 
av forskningsverksamheten som finansieras av bidrag varierar 
mycket mellan och inom universitetets olika fakulteter.

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ  
OCH AVANCERAD NIVÅ
Utbildningsverksamheten är på god väg att nå avsedd storlek 
och kvalitet. Kostnaderna för utbildning har ökat med 69 miljoner 
kronor jämfört med 2016. Verksamhetens balanserade kapital 
uppgick till 392 miljoner kronor vid årets slut, varav 81 miljoner 
kronor, motsvarande 21 procent, betraktas som bundet i framtida 
åtaganden. Tillsammans med den särskilda satsningen på 
kvalitets förstärkning inom lärarutbildning och humaniora/samhälls
vetenskap ger det balanserade kapitalet möjligheter till fortsatt 
utveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tabell 19: Intäkter och kostnader för utbildning på grund- och 
avancerad nivå

mnkr 2017 2016 2015

Intäkter av anslag 2 198 2 135 2 075

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 210 196 180

Intäkter av bidrag 73 57 41

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa intäkter 2 481 2 388 2 296

Kostnader för personal 1 614 1 537 1 412

Kostnader för lokaler 294 306 306

Övriga driftkostnader 545 541 499

Finansiella kostnader 5 6 3

Avskrivningar 46 46 45

Summa kostnader -2 504 -2 436 -2 265

Verksamhetsutfall -23 -48 31

Årets kapitalförändring -23 -48 31

EKONOMISK ANALYS
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DONATIONSFÖRVALTNINGEN
Universitetet förvaltar de donationer som inkommit enligt 
donationsförordningen (1998:140). Förvaltningsuppdragen 
utförs i enlighet med universitetets placeringspolicy för gåvo 
och donationsmedel. Huvuddragen i placeringspolicyn är 
risk spridning genom fastställda gränsvärden för fördelning  
av kapitalet i olika tillgångsslag, samt en tydlig fokusering på 
goda normer, hållbarhet samt gott omdöme i förmögen hets
placeringarna. Förvaltningens placeringar vilar på etablerade 
globala normer, framförallt Förenta Nationernas (FN) konven
tioner om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention,  
Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner, 
FN:s Global Compact, Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD) riktlinjer för multinationella företag 
samt internationella miljökonventioner eller internationella 
konventioner och överenskommelser om mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö, mutor och korruption.

Det bokförda värdet för gåvo och donationsmedel uppgår till 
217 miljoner kronor. Av det samlade värdet är drygt 105 miljoner 
kronor placerade i värdepapper via förvaltnings uppdrag hos 
Kammarkollegiet, som övertog förvaltningsuppdraget av  
Skandinaviska Enskilda Banken i februari 2017. Kammarkollegiet 
har fått i uppdrag att normalt placera hälften i en svensk ränte
fond och hälften i en svensk aktiefond. Utöver de förvaltade 
donationerna ingår 91 miljoner kronor som universitetet har avtalat 
om att placera i Akademiska Hus AB. Resterande donations
medel förvaltas på räntekonto hos Riksgälden. 

Förvaltning av universitetsanknutna stiftelser
Universitetet förvaltar 120 anknutna stiftelser vars tillgångar uppgår 
till drygt 1,1 miljarder kronor. De äldsta stiftelserna bildades i 
samband med högskolans grundande år 1891. Stiftelsernas 
ändamål främjas i huvudsak genom att betala ut stipendier och 
resebidrag till studenter och forskare vid universitetet, lämna 
bidrag till forskning vid universitetet samt till finansiering av 

tjänster vid universitetet eller på annat sätt bidra till ändamål 
som gagnar universitetet. 

Universitetsstyrelsen är styrelse för de till universitetet anknutna 
stiftelserna och har delegerat ärenden rörande förvaltning av 
stiftelsernas kapital till en för ändamålet särskilt utsedd fond
styrelse. Under 2017 har stiftelsernas kapitalförvaltning fördelats 
om till den förvaltning som upphandlades hösten 2016.  
Skandinaviska Enskilda Banken och Storebrand valdes att 
förvalta det svenska aktieinnehavet, Handelsbanken fick i upp
drag att investera det utländska aktieinnehavet och Kammar
kollegiet förvaltar det svenska ränteinnehavet.

För att säkerställa ett gott förvaltningsresultat och att hållbar
hetskraven efterlevs i förvaltningen, har fondstyrelsen uppdragit 
åt stiftelsen Centrum för finans att årligen utvärdera den samla
de förvaltningen vad gäller avkastning, samt effekten av förvalt
ningen på hållbarhet och koldioxidreduktion. Årets rapport 
visade att fondstyrelsens arbete bidragit till en ökad avkastning 
för stiftelserna samt att de fonder som upphandlats har ett lägre 
koldioxidavtryck än jämförelseindex.

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

För 2017 har universitetet tagit ut en ersättning på 0,6 miljoner 
kronor för förvaltning av donationskapitalet och 3,5 miljoner 
kronor för universitetets anknutna stiftelser.

Tabell 20: Värdeförändring 2017 – Gåvo- och donationskapital under förvaltning

 Marknadsvärde (tkr)
Värdeförändring % 
av marknadsvärde

Aktier – 
Portföljutveckling 

(index) %

Räntor – 
Portföljutveckling 

(index) %

 

 

Jubileumsfonden 11 120 5,7 9,7 (8,4) 0,6 (0,05)

Handelshögskolan, Fastighetsfonden 12 874 5,7 9,7 (8,4) 0,6 (0,05)

Oceanografi, Fastighetsfonden 5 891 4,9 9,7 (8,4) 0,6 (0,05)

Lundberglaboratoriet 24 481 3,2 9,7 (8,4) 0,6 (0,05)

Studenternas hus donationen 51 053 5,9 9,7 (8,4) 0,6 (0,05)

Summa 105 419 4,6 9,7 (8,4) 0,6 (-0,05)

EKONOMISK ANALYS
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Belopp i tkr Not 2017 2016

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 4 086 809 3 987 269

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 39 471 330 472 492

Intäkter av bidrag 3 1 858 454 1 738 964

Finansiella intäkter 4 18 773 19 141

Summa intäkter 6 435 366 6 217 866

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 4 034 130 3 845 522

Kostnader för lokaler 6 599 513 622 648

Övriga driftkostnader 7 1 532 964 1 463 673

Finansiella kostnader 8 28 754 32 650

Avskrivningar och nedskrivningar 9–13 188 383 184 466

Summa kostnader -6 383 744 -6 148 959

Verksamhetsutfall 51 622 68 907

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 14 6 614 13 120

Transfereringar 

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 12 704 12 628

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 134 845 103 259

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 15 110 578 115 782

Lämnade bidrag 15 258 127 231 669

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 16 58 236 82 027

RESULTATRÄKNING
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Belopp i tkr Not 2017 2016

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 9 28 195 30 707

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 8 547 4 650

Summa immateriella anläggningstillgångar 36 742 35 357

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 10 1 275 1 919

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 120 269 118 960

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 433 255 413 562

Pågående nyanläggningar 13 126 569 120 508

Summa materiella anläggningstillgångar 681 368 654 949

Finansiella anläggningstillgångar 17

Andelar i hel och delägda företag  46 172 38 558

Andra långfristiga värdepappersinnehav 105 418 100 795

Andra långfristiga fordringar 91 066 95 903

Summa finansiella anläggningstillgångar 242 656 235 256

Varulager m.m.

Varulager och förråd 18 2 937 2 926

Fordringar 

Kundfordringar 19 51 726 43 814

Fordringar hos andra myndigheter 20 62 616 83 558

Övriga kortfristiga fordringar 21 1 805 2 590

Summa fordringar 116 147 129 962

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 22 164 204 150 326

Upplupna bidragsintäkter 23 275 637 263 077

Övriga upplupna intäkter 24 40 619 31 310

Summa periodavgränsningsposter 480 460 444 713

Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 25 0 0

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgälden 26 3 273 167 3 147 774

Kassa och bank 27 32 111 70 055

Summa kassa och bank 3 305 278 3 217 829

SUMMA TILLGÅNGAR 4 865 588 4 720 992

BALANSRÄKNING
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Belopp i tkr Not 2017 2016

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital  16 10 498 9 498

Donationskapital 16 890 889

Resultatandelar i hel och delägda företag  16 31 158 18 038

Balanserad kapitalförändring 16 1 158 967 1 090 040

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 16 58 236 82 027

Summa myndighetskapital 1 259 749 1 200 492

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 20 285 24 182

Övriga avsättningar 29 50 139 45 028

Summa avsättningar 70 424 69 210

Skulder m. m.

Lån i Riksgälden 30 589 713 563 914

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 31 124 732 115 674

Leverantörsskulder 32 217 824 183 929

Övriga kortfristiga skulder 33 103 467 123 285

Depositioner 34 246 426

Summa skulder m.m. 1 035 982 987 228

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 35 360 754 366 210

Oförbrukade bidrag 36 2 004 497 1 948 876

Övriga förutbetalda intäkter 37 134 182 148 976

Summa periodavgränsningsposter 2 499 433 2 464 062

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 4 865 588 4 720 992

ANSVARSFÖRBINDELSER 38 149 161 116 402

BALANSRÄKNING

FINANSIELL REDOVISNING
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ANSLAGSREDOVISNING

Belopp i tkr 

Anslag Benämning

Ingående 
överförings- 

belopp

Årets  
tilldelning enligt  
regleringsbrev

Omdisponerat 
anslagsbelopp Indragning

Totalt  
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överförings- 

belopp

Utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning   

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

ap.1 Takbelopp (ram) 2 039 526 2 039 526 2 039 526 0

2:8 Göteborgs universitet: Forskning 
och utbildning på forskarnivå 
(Ramanslag)

ap.7 Basresurs (ram) 1 504 493 1 504 493 1 504 493 0

2:65 Särskilda medel till universitet och 
högskolor (Ramanslag)

ap.5 Uppdrag att utveckla och sprida… 
(ram) 5 075 5 075 5 075 0

ap.7 Nationellt resurscentrum i matematik 
(ram) 5 101 5 101 5 101 0

ap.50 Spetsutbildning i entreprenörskap 
(ram) 3 876 3 876 3 876 0

ap.102 Jämställdhetsintegrering (ram) 5 075 5 075 5 075 0
Summa 19 127 19 127 19 127 0

2:66 2:66 Ersättningar för klinisk 
utbildning och forskning 
(Ramanslag)

ap.3 Göteborgs universitet (ram) 452 255 452 255 452 255 0
ap.7 Göteborgs universitet (ram) 80 860 80 860 80 860 0

Summa 533 115 533 115 533 115 0

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid

11:2 Forskning och dokumentation om 
medieutvecklingen (Ramanslag)

ap.1 Forskning och dokumentation om 
medieutvecklingen (ram) 3 252 3 252 3 252 0

Totalsumma 4 099 513 4 099 513 4 099 513 0

FINANSIELL REDOVISNING

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Villkor för anslag 2:8 ap.7 Basresurs
Av anslaget är 3,2 miljoner kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig 
forskning och utbildning på forskarnivå. I anslaget ingår 21,2 miljoner kronor för 
det strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap.

Övriga villkor
Göteborgs universitet redovisar 6,1 miljoner kronor till studenter med funktions
hinder, vilket motsvarar 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå för 2017.

Universitet och högskolor får belasta anslagen för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt konstnärlig utbildning 
och utbildning på forskarnivå med kostnader för personskade försäkringar för 
studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent. Göteborgs 
universitets kostnad för personskadeförsäkring för studenter 2017 är 135 940 kr. 
Med ett utfall på 26 153 helårsstudenter och 968 helårsdoktorander ger detta en 
kostnad på 5 kronor per student.
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REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNT
Övergripande mål för universitetens och högskolornas verksamhet 
finns i högskolelagen (1992:1 434). Årsredovisningen är upprättad 
i enlighet med regleringsbrev, förordning (2000:605) om myndig
heters årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), förordning 
(2000:606) om myndigheters bokföring (FBF), studie dokumenta
tions förordningen (1993:1153), förordning (2007:603) om intern 
styrning och kontroll och donationsförordningen (1998:140) samt 
tillkommande regeringsbeslut. Redovisning vid universitetet följer 
god redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter 
och allmänna råd till FÅB. 

I regleringsbrevet medges universitet och högskolor undantag 
från vissa bestämmelser i förordningar enligt nedan:
• Undantag från bestämmelsen om redovisning av anslags

medel enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning 
mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till 
lärosätenas räntekonton i Riksgälden ska ske i samband med 
de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes ränte
konto i Riksgälden.

• Undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt 
att lärosätet får överföra såväl överproduktion som outnyttjat 
takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent 
av takbeloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt begära 
regeringens medgivande.

• Undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje stycket 
för ordningen (2000:605) om årsredovisning och budget under
lag om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av 
väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor ska i stället 
lämna uppgifter enligt bilaga 6 Väsentliga uppgifter. 

• Undantag från bestämmelserna om budgetunderlag i 9 kap.  
3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget
underlag. Regeringen beslutar om  särskilda anvisningar om 
vilka uppgifter som ska redovisas i budgetunderlaget. 

• Av 2 kap. 4 a § högskoleförordningen följer att styrelsen för 
ett universitet eller en högskola får uppdra åt ordföranden att 
efter samråd med rektorn fatta beslut om delårsrapport. 
Vidare följer det av 8 kap. 1 § tredje stycket förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att 
delårsrapporten ska skrivas under av myndighetens ledning. 
Med undantag från nämnda bestämmelse får styrelsen för ett 
universitet eller en högskola som ska lämna en delårsrapport, 
uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektorn under
teckna delårsrapporten.

• Undantag från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § förordningen 
(2000:605) andra stycket om årsredovisning och budget
underlag om att i årsredovisningen upprätta och lämna en 
finansieringsanalys till regeringen. 

• Undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapital
försörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av 
anläggningstillgångar. En anläggningstillgång som används i 
myndighetens verksamhet får helt eller delvis finansieras med 
bidrag som har mottagits från ickestatliga givare. Detta gäller 
även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning 
att bidraget har tilldelats för ändamålet.

• Göteborgs universitet medges rätt att förvalta donationsmedel 
i aktier och andra värdepapper enligt 12 § donations
förordningen (1998:140). Lärosätet får även uppdra åt någon 
annan att placera dessa medel i enlighet med 12 § andra 
stycket. Universitetet ska redovisa hur avkastningen har 
utvecklats i förhållande till marknadsindex. 

• Undantag från 25 a § andra och tredje stycket avgifts
förordningen (1992:191) om disposition av inkomster från 
avgiftsbelagd verksamhet. Uppgår det ackumulerade 
överskottet till mer än tio procent av den avgiftsbelagda 
verksamhetens 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 myndigheten i årsredovisningen 
lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska 
täckas.

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.

TRANSFERERINGAR
Lämnade bidrag har i enlighet med Ekonomistyrningsverkets 
anvisningar redovisats som transferering i resultaträkningen. 
Finansiering motsvarande kostnaderna har hämtats från intäkter 
av anslag och bidrag. Exempel på transfereringar är överföring 
av medel till studentkårerna, medel från EU till projekt där 
universitetet är koordinator, stipendier samt överföring av 
strategiska forskningsmedel till andra lärosäten. 

VÄRDERING AV 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar utgörs främst av egenutvecklade 
ITsystem och förvärvade licenser samt rättigheter, oftast för 
dataprogram. Aktivering kan ske om anskaffningsvärdet över
stiger 100 000 kronor och den ekonomiska livslängden är lägst 
tre år och högst fem år.

Övriga anläggningar med ett anskaffningsvärde på minst 20 000 
kronor och en ekonomisk livslängd på lägst tre år redovisas som 
anläggningstillgång. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över 
den bedömda ekonomiska livslängden. 

Följande bedömda ekonomiska livslängder tillämpas:

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

FINANSIELL REDOVISNING
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För särskild utrustning kan avvikande avskrivningstider tillämpas. 
För konstföremål sker ingen avskrivning. Avskrivningar görs inte 
på Ågrenska villan. Ny, om och tillbyggnad på annans fastighet 
redovisas som förbättringsutgift på annans fastighet. 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 ska vara 
slutavskriven när hyresförhållandet kan antas upphöra. 

Av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 5 kap. 1 § FÅB 
framgår att om en sammansatt anläggningstillgång har betydande 
delar eller komponenter som förväntas förbrukas i annan takt än 
den totala tillgången, ska komponenterna delas upp och skrivas 
av var för sig utifrån respektive komponents nyttjandeperiod. 
Universitetet har ännu inte fastställt riktlinjer för tillämpningen av 
dessa regler.  

Den pågående nyanläggningen utgörs av byggnationen av ett 
forskningsfartyg vilket inklusive utrustning beräknas kosta drygt 
150 miljoner kronor och vara klart för att tas i bruk under 2018. 

Värdering av finansiella anläggningstillgångar. Av 5 kap. 13 § FÅB 
framgår att finansiella instrument som i första hand innehas för 
att ge avkastning eller värdestegringar ska värderas till verkligt 
värde, marknadsvärde, från och med 2015. 

LÅN AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Normalt upptas lån för att finansiera anskaffning av anläggnings
tillgångar. När bidrag har erhållits för att anskaffa utrustning ska 
inte och behöver inte heller lån tas upp. Rutin finns för att skilja på 
detta, men följs inte fullt ut. 

FASTIGHETEN GÖTEBORG  
LORENSBERG 62:1
Fastigheten, benämnd Studenternas hus, som har varit 
universitetets egendom sedan 1993, såldes under 2016. 
Försäljningssumman uppgick till 50,3 miljoner kronor och 
reavinsten blev 41,2 miljoner kronor före avdrag för om
kostnader. Reavinst efter omkostnader, 40,2 miljoner kronor,  
ska i enlighet med donatorernas vilja användas för att stödja 
studentrelaterad verksamhet. 

GU VENTURES AB
Göteborgs universitet övertog den 1 januari 1998 holdingbolaget 
Göteborgs universitets utveckling AB från Näringsdepartementet. 
Bolaget har under 2015 ändrat namn från GU Holding AB till GU 
Ventures AB. I årsredovisningen redovisas uppgifter om andelar  
i dotterföretag och resultatandel enligt kapitalandelsmetoden. 
Innehavet redovisas i balansräkningen under posterna andelar i 
dotterföretag, statskapital samt resultatandelar i dotterföretag. 
Påverkan på universitetets kapitalförändring framgår av resultat
räkningsposten resultat från andelar i dotterföretag. 

VÄRDERING AV FORDRINGAR  
OCH SKULDER
Fordringar är upptagna till det belopp, som de beräknas inflyta 
med. 

VÄRDERING AV VARULAGER
Varulagren är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
återanskaffningsvärdet. 

VÄRDERING AV BANKMEDEL  
I UTLÄNDSK VALUTA
Behållning på EURkonto har per den sista december 2017 
värderats till balansdagens kurs.

UPPLUPNA OCH OFÖRBRUKADE BIDRAG
Externt finansierade forskningsprojekt redovisas på institutions
nivå. 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 
redovisas som oförbrukade bidrag. För projekt som avslutats 
under året, redovisas återstående medel som överskott 
respektive underskott i resultaträkningen. Förbrukningstakt för 
oförbrukade medel från statliga givare har redovisats i enlighet 
med av SUHF rekommenderad schablonmetod.

Enligt regleringsbrev kan samfinansiering ske av anslagsmedel 
till bidragsfinansierade projekt. Vid Göteborgs universitet görs 
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. Från och med 2016 bokförs 
sam finansiering istället efter hand som kostnader uppkommer  
för alla nya samfinansieringsbeslut.

FINANSIELL REDOVISNING
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MODERBOLAGET GU VENTURES

Aktieinnehav Andel i %

Dotterbolag

Aprit Biotech AB 100

Biomatcell AB 100

GOKAP Holding AB 100

GOKAP Invest AB 1) 100

GPCC Implement AB (svb) 100

GU Project Accelerator AB 100

GU School of Executive Education AB 100

Transmed Gothenburg AB 100

MIVAC Development AB 75

Mindary AB 59

Ultrafusion Nuclear Power UNP AB 51

Vigor Wave Energy i Göteborg AB 50

OnDosis AB 50

Cervrite AB 45

Tendera AB 33

Again AB 32

Marine Biofouling Research i Göteborg AB 30

Exosome Ventures Gothenburg AB 28

Gothenburg Sensor Devices AB 28

Toleranzia AB 2) 26

Psilox AB 3) 24

Sahlgrenska Science Park AB 23

Kaponjären 1 AB 20

Kaponjären AB 20

LUXBRIGHT AB 20

Talkamatic AB 16

Alzinova AB 4) 16

Mymo AB 13

Cewatech AB 13

1) Direktägande i GU Ventures är 0 % och indirekt ägande via GOKAP Holding AB 100 %
2) Direktägande i GU Ventures AB är 5 % och indirekt ägande via MIVAC Develoopment AB 21,39 % =26,39 %
3) Direktägande i GU Ventures AB är 7,41 % och indirekt ägande via Biomatcell AB 16,3 % =23,71 %
4) Direktägande i GU Ventures AB är 3,8 % och indirekt ägande via MIVAC Development AB 12,23 % =16,03 %

Aktieinnehav Andel i %

Olsaro Crop Biotech AB 13

MetaboGen AB 12

Iscaff Pharma AB 11

Simplexia AB 11

Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB 10

Profundus AB 10

InventiveBoard AB 10

Cereno Scientific AB 9

Ostrea Förvaltning AB 8

SeaTwirl AB (publ) 8

PExA AB 7

Oncorena Holding AB 6

Hypocampus AB 6

Pinya Group AB 5

Smartster Group AB 4

Blue Mobile Systems AB 4

ScandiCure AB 3

Sixera Pharma AB 1

AppSpotr AB 1

CELLINK AB 1

Surgical Science Sweden AB 0

Intressebolag och övriga bolag till portföljbolag

Intressebolag och övrigt bolag till MIVAC Development AB

Toleranzia AB 21

Alzinova AB 12

Intressebolag till Biomatcell AB

Psilox AB 16
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NOTER

1 Intäkter av anslag
2017 2016

Takbelopp för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 2 039 526 1 981 236

Delsumma utbildning  
på grundnivå och avancerad nivå 2 039 526 1 981 236

Delsumma forskning  
och utbildning på forskarnivå 1 504 493 1 481 746

Ersättning klinisk  
utbildning och forskning 533 115 515 372

Nationellt centrum i matematik 5 101 5 023

Spetsutbildning i entreprenörskap 3 876 3 817

Uppdrag att utveckla och sprida… 5 075 5 000

Jämställdhetsintegrering 5 075 5 000

Forskning i dokumentation  
om mediautvecklingen 3 252 2 703

Summa övriga anslag 22 379 21 543

Summa 4 099 513 3 999 897

Anslag från staten, enligt regleringsbrev 4 099 513 4 014 092

Överföringsbelopp 14 195

Avgår medel som erhållits  
från statens budget för finansiering  
av transfereringar 12 704 12 628

Summa 4 086 809 3 987 269

För specifikation av enskilda anslag, se anslagsredovisningen

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2017 2016

Avgifter enligt regleringsbrev

Uppdragsforskning 154 810 140 969

Uppdragsutbildning 89 751 67 550

Upplåtande av bostadslägenhet 18 665 25 861

Beställd utbildning 26 892 28 495

Utbildning av studieavgiftsskyldiga 
studenter 23 055 19 752

Högskoleprov 4 005 4 764

Biljett eller programintäkter inom 
konstnärlig utbildning 306 390

Summa intäkter av  
avgifter enligt regleringsbrev 317 484 287 781

Intäkter enligt §4 Avgiftsförordningen

Uthyrning av lokaler, parkeringsplatser 33 526 36 115

Kurser och konferenser 13 859 13 470

Tidskrifter och publikationer 4 322 4 878

Informations och kursmateriel 3 738 3 654

Rådgivning och annan liknande service 6 774 6 374

Uthyrning av utrustning 1 965 902

Resurssamordning 4 827 2 076

Summa intäkter  
enligt §4 Avgiftsförordningen 69 011 67 469

Reavinster vid försäljning  
av anläggningstillgångar 4 42 260

Övriga intäkter

Integrerade institutioner och ersättning 
för undervisning och forskning 21 410 21 197

Utredningsarbete 
och administrativa tjänster 17 074 17 642

Måltider 6 786 6 529

Analysarbete 9 931 10 840

Djurhållning 3 439 2 995

Patientavgifter 830 1 132

Övrigt 25 361 14 647

Summa övriga intäkter 84 831 74 982

Summa intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 471 330 472 492

Belopp i tkr om inget annat anges.
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2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar (forts.)
2017 2016

Tjänsteexport ingår i ovan,  
med följande belopp:

Avgifter enligt regleringsbrevet:

Uppdragsforskning 16 347 16 974

Studieavgiftsskyldiga studenter 11 291 8  842

Uppdragsutbildning 1 353 379

Beställd utbildning 218 213

Intäkter enligt § 4 Avgiftsförordningen 8 197 7 629

Summa tjänsteexport 37 406 34 037

Beloppen för 2017 års not har tagits fram på annat sätt än tidigare varför även 
2016 års belopp är omräknade för jämförbarhets skull. Till skillnad från not 39 
har beloppen primärt tagits fram på kontonivå och inte på verksamhetsnivå. 
Då inte alla avgifter har separata konton, har avgifter för beställd utbildning och 
upplåtande av bostadslägenhet dock tagits fram på verksamhetsnivå. 

3 Intäkter av bidrag
2017 2016

Forskningsråd (Vetenskapsrådet,  
Forte, Formas, Vinnova) 721 325 726 161

Övriga svenska organisationer  
och ideella föreningar 577 518 540 818

Övriga statliga myndigheter 196 006 217 651

Kommuner och landsting 149 681 145 245

EU:s institutioner 135 617 94 622

Övriga utländska organisationer 48 212 65 362

Svenska företag och affärsdrivande verk 61 897 51 738

Periodisering av bidragsfinansierade 
anläggningar 10 313 6 123

Periodisering av pågående projekt 21 489 108 756

Summa intäkter av bidrag 1 858 454 1 738 964

NOTER

4 Finansiella intäkter
2017 2016

Ränteintäkter på lån i Riksgälden 2 868 2 672

Avkastning på universitetets fonder 2 493 988

Valutakursvinster 1 595 2 195

Ränteintäkter på  
banktillgodohavande m.m. 43 149

Orealiserad värdeökning  
på finansiella instrument 1 416 11 106

Reavinst vid försäljning  
av finansiella anläggningstillgångar 10 358 2 031

Summa finansiella intäkter 18 773 19 141

5 Kostnader för personal
2017 2016

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och avgifter 2 619 592 2 489 090

 varav: Arvode till styrelse, kommittéer 
och ej anställd personal 85 260 92 877

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
avgifter 1 326 206 1 266 490

Övriga personalkostnader 
(utbildningsbidrag, företagshälsovård, 
friskvård, skattefria traktamenten m.m.) 88 332 89 942

Summa kostnader för personal -4 034 130 -3 845 522

En mindre omklassificering av 2016 års belopp har gjorts. 

6 Kostnader för lokaler
2017 2016

Hyror exkl. driftkostnader 557 785 578 895

Avsättning för uppsagd lokal

Driftkostnader  
(el, gas, fjärrvärme, vatten) 24 422 23 574

Lokalvård (externt utförd), renhållning, 
bevakning och övriga lokalkostnader 17 306 20 179

Summa kostnader för lokaler -599 513 -622 648
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NOTER

7 Övriga driftkostnader
2017 2016

Ersättning för klinisk  
utbildning och forskning 533 115 515 372

Datatjänster 127 548 113 910

Övriga tjänster 184 781 163 924

Resor 111 999 104 234

Konsulttjänster 80 391 89 440

Laboratoriekemikalier 43 255 42 240

Ersättning för utbildningstjänster 82 503 67 630

Övriga varor 98 333 103 339

Ersättning för tjänster vid annan 
huvudman 140 410 133 838

Böcker, tidskrifter 
och övriga publikationer 55 718 54 713

Korttidsinvesteringar 25 070 22 450

Hyra av utrustning m.m. samt service 
och underhållsavtal 6 169 8 848

Post och fraktkostnader 13 817 12 545

Tryckning 13 462 13 307

Telekostnader, abonnemang och 
samtalsavgifter 9 443 11 024

Ersättning till Botaniska trädgården 6 950 6 859

Summa driftkostnader -1 532 964 -1 463 673

8 Finansiella kostnader
2017 2016

Räntekostnad på räntekonto i Riksgälden 15 786 14 716

Orealiserad värdeminskning  
på finansiella instrument 7 888 8 436

Valutakursförluster 3 811 2 408

Övrigt 1 269 7 090

Summa finansiella kostnader -28 754 -32 650

9 Immateriella anläggningstillgångar
2017 2016

Balanserade utgifter för utveckling

IB anskaffningsvärde 260 197 247 418

Årets anskaffningar 10 838 12 779

Avgår anskaffningsvärde på utrangerade 
tillgångar 741

UB anskaffningsvärde 270 294 260 197

IB ackumulerade avskrivningar 229 490 217 234

Årets avskrivningar 13 350 12 256

Avgår avskrivningar på utrangerade 
tillgångar 741

UB ackumulerade avskrivningar -242 099 -229 490

Bokfört värde för balanserade utgifter 
för utveckling 28 195 30 707

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

IB anskaffningsvärde 43 370 41 878

Årets anskaffningar 7 092 1 910 

Avgår anskaffningsvärde på utrangerade 
tillgångar 8 498 418

UB anskaffningsvärde 41 964 43 370

IB ackumulerade avskrivningar 38 720 36 184

Årets avskrivningar 3 195 2 954

Avgår avskrivningar på utrangerade 
tillgångar 8 498 418

UB ackumulerade avskrivningar -33 417 -38 720

Bokfört värde för rättigheter och andra 
immateriella anläggningstillgångar 8 547 4 650

Bokfört värde immateriella 
anläggningstillgångar 36 742 35 357
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10 Byggnader
2017 2016

IB anskaffningsvärde 11 174 29 083

Årets anskaffningar 516

Avgår anskaffningsvärde  
på sålda tillgångar 18 425

Avgår anskaffningsvärde  
på utrangerade tillgångar 2 294

UB anskaffningsvärde 8 880 11 174

IB ackumulerade avskrivningar 9 255 17 642

Årets avskrivningar 644 929

Avgår avskrivningar på sålda tillgångar 9 316

Avgår avskrivningar  
på utrangerade tillgångar 2 294

UB ackumulerade avskrivningar -7 605 -9 255

Bokfört värde byggnader 1 275 1 919

Byggnader avser Ågrenska villan och Studenternas hus. Under år 2016 avyttrades 
Studenternas hus.

11 Förbättringsutgifter på annans fastighet samt 
reparationer och underhåll över 100 tkr på 
annans fastighet

2017 2016

IB anskaffningsvärde 361 678 336 416

Årets anskaffningar 25 086 29 203

Avgår anskaffningsvärde för utrangerade 
inventarier 24 004 3 941

UB anskaffningsvärde 362 760 361 678

IB ackumulerade avskrivningar 242 718 220 347

Årets avskrivningar 23 247 25 580

Avgår årets avskrivningar  
på utrangerade inventarier 23 474 3 209

UB ackumulerade avskrivningar -242 491 -242 718

Bokfört värde förbättringsutgifter  
på annans fastighet 120 269 118 960

NOTER

12 Maskiner, inventarier och övriga anläggningar m.m
2017 2016

IB anskaffningsvärde 2 265 921 2 178 033

Årets anskaffningar 168 490 134 940

Avgår anskaffningsvärde  
för utrangerade inventarier 345 063 47 052

UB anskaffningsvärde 2 089 348 2 265 921

IB ackumulerade avskrivningar 1 852 359 1 756 006

Årets avskrivningar 147 947 142 946

Avgår avskrivningar  
på utrangerade inventarier 344 213 46 593

UB ackumulerade avskrivningar -1 656 093 -1 852 359

Bokfört värde maskiner, inventarier 
och övriga anläggningar 433 255 413 562

Manuellt korrigerat IB anskaffningsvärde och årets anskaffningar 2017 med 77 tkr.

13 Pågående nyanläggning
2017 2016

IB anskaffningsvärde 120 508 87 315

Årets anskaffningar 6 061 33 193

Avgår anskaffningsvärde  
för utrangerade inventarier

UB anskaffningsvärde 126 569 120 508

Bokfört värde pågående nyanläggning 126 569 120 508

Den pågående nyanläggningen avser anskaffning av ett forskningsfartyg.

14 Resultat från andelar i hel- och delägda företag
2017 2016

GU Ventures AB 6 614 13 120

Summa resultat från andelar i 
dotterföretag 6 614 13 120

Avser GU Ventures AB, se vidare not 16. Angivet belopp avser hela koncernens 
redovisade resultat. Det som är hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgår 
till ett överskott på 6 729 tkr.

FINANSIELL REDOVISNING
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15 Transfereringar
2017 2016

Övriga erhållna medel  
för finansiering av bidrag

Övriga svenska givare 85 484 101 130

EU 11 600 4 998

Övriga utländska givare 7 700 3 435

Svenska företag 5 312 5 443

Kommuner och landsting 482 776

Summa övriga erhållna medel 110 578 115 782

Lämnade bidrag

Statliga myndigheter 92 576 65 467

Stipendier 43 091 43 086

Utländska 64 258 47 584

Övriga svenska1 20 862 14 855

Kommuner och landsting 22 580 31 882

Svenska företag2 14 760 28 795

Summa lämnade bidrag -258 127 -231 669

16 Myndighetskapital och dess förändring

Statskapital 
1)

Donations-
kapital 2)

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 2016 9 498 890 18 038 928 812 23 076 138 153 82 027 1 200 494

Ändrad redovisningsprincip 0

Rättelser 0

A Ingående balans 2017 9 498 890 18 038 928 812 23 076 138 153 82 027 1 200 494

Föregående års 
kapitalförändring

9 937 4 866 67 224 82 027 0

Lämnade aktieägartillskott 1 000 1 000

Flyttning av kapital till 
resultatandelar

13 120 13 120 0

Omdisponerat kapital 3) 4 131 129 4 020 18

Tillgångar överförda från 
statens konstråd

0

Årets kapitalförändring 58 236 58 236

B Summa årets förändring 1 000 0 13 120 5 806 4 995 58 124 -23 791 59 254

C Utgående balans 2017 10 498 890 31 158 934 618 28 071 196 277 58 236 1 259 748

1) Avser konst som överförts från Statens Konstråd samt kapitaltillskott till universitetets helägda företag.
2) Avser universitetets fastighet Ågrenska villan. 
3) Differensen på 18 tkr avser felaktig bokning mellan balanserad och årets kapitalförändring.

1 Övriga svenska är korrigerad med 17,2 mnkr avseende färre lämnade bidrag för 2016.
2 Svenska företag är korrigerad med 17,2 mnkr avseende mer lämnade bidrag 2016.

FINANSIELL REDOVISNING
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16 Myndighetskapital och dess förändring (forts.)

Redovisning av kapitalförändring enligt regleringsbrev

Verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring (A)

Årets  
kapital-

förändring (B)
Summa 
(A+B)

Utbildning på grundnivå 
och anvancerad nivå

Utbildning enligt  
uppdrag i regleringsbrevet 404 250 23 831 380 419

Uppdragsverksamhet 11 625 423 12 048

Delsumma 415 875 -23 408 392 467

Forskning och 
utbildning på forskarnivå

Forskning och 
utbildning forskarnivå 724 517 80 352 804 869

Uppdragsverksamhet 18 575 1 292 19 867

Delsumma 743 092 81 644 824 736

Summa 1 158 967 58 236 1 217 203

Årets kapitalförändring per verksamhet

2017 2016

Anslagsfinansierad verksamhet

Utbildning på grundnivå  
och anvancerad nivå 24 677 42 284

Forskning och utbildning på forskarnivå 31 870 52 222

Bidragsfinansierad verksamhet

Bidragsfinansierad grundutbildning 846 4 006

Forskning och utbildning på forskarnivå 41 868 58 109

Avgiftsbelagd verksamhet

Beställd/uppdragsutbildning 423 1 499

Uppdragsforskning 1 292 6 365

Resultat från hel- och delägda företag 6 614 13 120

Summa årets kapitalförändring 58 236 82 027

NOTER

FINANSIELL REDOVISNING

17 Finansiella anläggningstillgångar
2017 2016

Andelar i hel- och delägda företag 

IB anskaffningsvärde 38 558 25 438

Årets resultatandel 6 614 13 120

Årets anskaffningar – kapitaltillskott 1 000

Summa anskaffningsvärde andelar 46 172 38 558

Andra långfristiga 
värdepappersinnehav 

Aktier och andelar:

IB marknadsvärde 51 970 35 034

Årets anskaffningar 56 065 24 495

Årets försäljningar 49 824 7 833

Årets orealiserade värdeförändring 5 834 274

Summa marknadsvärde aktier  
och andelar 52 377 51 970

Obligationer och andra värdepapper:

IB marknadsvärde 48 825 37 712

Årets anskaffningar 5 053 24 590

Årets försäljningar 199 13 097

Årets orealiserade värdeförändring 637 380

Summa marknadsvärde obligationer 
och andra värdepapper 53 042 48 825

Totalsumma andra långfristiga 
värdepapper 105 418 100 795

Andra långfristiga fordringar  
(avser Akademiska Hus)

Ingående balans 95 903 100 741

Årets återbetalningar 4 837 4 838

Summa andra långfristiga fordringar 91 066 95 903

Totalsumma finansiella tillgångar 242 656 235 256

18 Varulager m.m.
Varulager och förråd 2017 2016

Varulager och förråd 2 937 2 926

Summa varulager 2 937 2 926
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19 Kundfordringar
2017 2016

Fordringar på svenska kunder 39 158 35 097

Fordringar på utländska kunder 12 387 8 223

Osäkra fordringar 181 494

Summa kundfordringar 51 726 43 814

20 Fordringar hos andra myndigheter
2017 2016

Fordran avseende mervärdeskatt 35 703 64 313

Övriga kundfordringar hos statliga 
myndigheter 26 913 19 245

Summa fordringar hos andra 
myndigheter 62 616 83 558

21 Övriga kortfristiga fordringar
2017 2016

Övriga kortfristiga fordringar 1 805 2 590

Summa övriga kortfristiga fordringar 1 805 2 590

22 Förutbetalda kostnader
2017 2016

Förutbetalda hyror 132 207 121 068

Övriga förutbetalda kostnader 31 997 29 258

Summa förutbetalda kostnader 164 204 150 326

23 Upplupna bidragsintäkter
2017 2016

Upplupna bidragsintäkter,  
icke statliga givare 241 723 230 083

Upplupna bidragsintäkter,  
statliga myndigheter 33 914 32 994

Summa upplupna bidragsintäkter 275 637 263 077

24 Övriga upplupna intäkter
2017 2016

Övriga interimsfordringar 28 719 22 753

Upplupna uppdragsintäkter 11 900 8 476

Upplupna ränteintäkter 0 81

Summa övriga upplupna intäkter 40 619 31 310

25 Avräkning med statsverket
2017 2016

Redovisat mot anslag 4 099 513 3 999 897

Återbetalning av anslagsmedel 14 195

Anslagsmedel som tillförts räntekonto 4 099 513 4 014 092

Summa avräkning med statsverket 0 0

26 Tillgodohavande i Riksgälden
2017 2016

Behållning på universitetets räntekonto 3 273 167 3 147 774

Summa tillgodohavande i Riksgälden 3 273 167 3 147 774

Behållningen består i huvudsak av eget kapital och oförbrukade externa bidrag.

27 Kassa och bank
2017 2016

Banktillgodohavande  
avseende fondförvaltningen 1 141 15 492

Övriga banktillgodohavanden  
(EURkonton) 30 970 54 563

Summa kassa och bank 32 111 70 055
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28 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

2017 2016

Ingående avsättning 24 182 30 756

Årets pensionskostnad 8 062 8 439

Årets pensionsutbetalningar 11 959 15 013

Utgående avsättning: 20 285 24 182

varav:

Pensionsersättning 1 788 3 807

Delpensioner 18 497 20 375

Summa avsättningar för  
pensioner och liknande förpliktelser 20 285 24 182

29 Övriga avsättningar
2017 2016

Ingående avsättning 45 028 39 162

Årets förändring 5 111 5 866

Utgående avsättning 50 139 45 028

varav:

Medel för kompetensutvecklingsåtgärder 47 410 42 411

Klimatkompensation 2 729 2 617

Summa övriga avsättningar 50 139 45 028

30 Lån i Riksgälden
2017 2016

Lån vid årets början 563 914 535 171

Nyupptagna lån 180 254 188 220

Årets amorteringar 154 455 159 477

Summa lån i Riksgälden 589 713 563 914

Beviljad låneram 725 000 725 000

Beviljad kreditram på räntekonto 0 0

Utnyttjad kredit 0 0

NOTER

31 Kortfristiga skulder till andra  
myndigheter

2017 2016

Skuld till Skatteverket avseende 
arbetsgivaravgifter m.m. 69 264 66 156

Leverantörsskulder andra myndigheter 45 782 40 695

Skuld mervärdesskatt 9 686 8 823

Summa kortfristiga skulder till andra 
myndigheter 124 732 115 674

32 Leverantörsskulder
2017 2016

Svenska leverantörsskulder 201 250 164 972

Utländska leverantörsskulder 16 574 18 957

Summa leverantörsskulder 217 824 183 929

33 Övriga kortfristiga skulder
2017 2016

Personalens källskatt 66 108 63 519

Koordinatorsmedel EUprojekt 30 970 52 890

Diverse avräkningskonton 2 067 3 208

Externa bidrag under utredning 4 322 3 668

Summa övriga kortfristiga skulder 103 467 123 285

34 Depositioner 
2017 2016

Depositioner 246 426

Summa depositioner 246 426

FINANSIELL REDOVISNING
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35 Upplupna kostnader
2017 2016

Semesterskuld inkl. 
löneomkostnadspålägg 283 484 263 071

Upplupna löner inkl. 
löneomkostnadspålägg 36 663 50 591

Övriga upplupna kostnader 21 986 37 271

Upplupna kostnader gentemot Chalmers 18 621 15 277

Summa upplupna kostnader 360 754 366 210

Föregående år felredovisades 3,1 mnkr som skuld till Chalmers, vilket nu är 
justerat till övriga upplupna kostnader.

36 Oförbrukade bidrag
2017 2016

Oförbrukade bidrag från statliga givare1) 784 362 828 982

Oförbrukade bidrag från icke statliga 
givare2) 911 434 803 832

Oförbrukade bidrag tillhörande 
donationsförvaltningen 142 094 160 844

Avsättningar för avskivningar avseende 
bidragsfin anläggn 166 607 155 219

Summa oförbrukade bidrag 2 004 497 1 948 877

Förbrukningstakt för oförbrukade 
bidrag från statliga givare

Förbrukningstakt

0–3 mån3) 223 543 227 970

3–12 mån4) 560 819 601 012

1–3 år

3 år–

Summa 784 362 828 982

1) Justering 2016 med 29,1 mnkr högre oför bidr pga omklassificering av konton.
2) Justering 2016 med 15,5 mnkr högre oför bidr pga omklassificering av konton.
3)  Justering 2016 med hänvisning till justerade oförbrukade bidrag från statliga 

givare. Förbrukningstakt 1,10 2016.
4)  Justering 2016 med hänvisning till justerade oförbrukade bidrag från statliga 

givare. Förbrukningstakt 1,10 2016.

Förbrukningstakten har beräknats enligt HFR:s rekommendationer för schablon
beräkning av omsättningshastigheten, vilken enligt denna metod är 1,14.

37 Övriga förutbetalda intäkter
2017 2016

Oförbrukade uppdragsmedel 120 664 132 970

Förutbetalda intäkter 13 518 16 006

Summa övriga förutbetalda intäkter 134 182 148 976

38 Ansvarsförbindelser
2017 2016

Importremburs 33 489 0

Hyresavtal:

Arvid Vallgrens backe 216. Om avtalet 
avslutas innan 20 år erläggs ett 
restvärde motsvarande 19 673 19 673

Västra Hamngatan 25. Om avtalet 
avslutas innan 20 år erläggs ett 
restvärde motsvarande 84 478 84 478

Skånegatan. Om avtalet avslutas 
innan 20 år erläggs ett restvärde 
motsvarande 8 501 8 938

Seminariegatan 1, om avflyttning innan 
20 år erläggs restvärde motsvarande 3 020 3 313

Summa 149 161 116 402

Ansvarsförbindelserna är kopplade till hyreskontrakt med självkostnadsavtal som 
är skrivna på 10 år med ett restvärde.

FINANSIELL REDOVISNING
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39 Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrev och  
enligt 25a § Avgiftsförordningen

Över-/ 
underskott

Över-/ 
underskott Intäkter Kostnader

Över-/ 
underskott

Ack. över-/ 
underskott

Ack. överskott 
i förhållande 

till 
omsättningen

Verksamhet  tom 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017

Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå

Beställd utbildning 3 933 4 26 892 26 815 77 3 860 14,4%

Uppdragsutbildning 17 034 1 495 91 258 90 913 345 15 884 17,4%

Utbildning av studieavgiftsskyldiga 
studenter 163 0 23 055 23 055 0 163 0,7%

Delsumma 12 938 -1 499 141 205 140 783 422 11 861 8,4%

Forskning och utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 14 992 6 366 171 533 170 241 1 292 22 650 13,2%

Delsumma 14 992 6 366 171 533 170 241 1 292 22 650 13,2%

Totalsumma avgiftsfinansierad 
verksamhet enligt regleringsbrev 27 930 4 867 312 738 311 024 1 714 34 511 11,0%

Verksamhet där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet 5 696 324 4 005 5 314 1 309 7 329

Upplåtande av bostadslägenhet 686 45 21 754 33 316 11 562 12 203

Biljett och programintäkter 0 0 306 306 0 0

Delsumma -6 382 -279 26 065 38 936 -12 871 -19 532

Totalsumma avgiftsfinansierad 
verksamhet 21 548 4 588 338 803 349 960 -11 157 14 979

Intäkter och kostnader för beställd utbildning, uppdragsutbildning och uppdragsforskning har tagits fram totalt per verksamhetsgrupp och inkluderar även internhandel 
inom universitetet. 

Universitetet särredovisar inte kostnader i verksamheterna för utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter och biljett och programintäkter. Kostnaderna har uppskattats 
motsvara intäkterna. 

Beräkning av det ackumulerade överskottet har gjorts enligt Avgiftsförordning 25 a §, allmänna råd. Inom den avgiftsfinansierade verksamheten enligt regleringsbrev 
uppgår det ackmulerade överskottet för 2017 till 34 511 tkr, vilket innebär 11 procent av den avgiftsfinansierade verksamhetens omsättning på 312 738 tkr.  
Överskottet planeras att tas i anspråk inom verksamheten.

2017 2016

Gästbostäder

Antal lägenheter 187 175

Beläggningsgrad, helår 88% 74%

Studentbostäder

Antal lägenheter 452 452

Beläggningsgrad, hösttermin 100% 100%

Beläggningsgrad, vårtermin 90% 90%

Beläggningsgrad, sommar 5% 5%

NOTER
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Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)

Utfall avseende perioden 2017-01-01 – 2017-12-31

Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen 
som lärosätet genomför produktion för, det vill säga oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR
HST Ersättning 

(tkr) 
HPR Ersättning 

(tkr) 
Utfall total 

ersättning (tkr)

Humaniora 3 829 2 754 119 878 56 184 176 063

Teologi 0 0 0 2 2

Juridik 1 149 972 35 973 19 830 55 803

Samhällsvetenskap 7 771 6 240 243 294 127 302 370 597

Naturvetenskap 3 937 3 109 210 177 139 967 350 144

Teknik 7 1 374 41 414

Farmaci 272 252 14 521 11 345 25 866

Vård 1 805 1 662 102 443 81 697 184 140

Odontologi 597 556 28 020 30 398 58 418

Medicin 2 347 2 245 148 851 173 188 322 040

Undervisning 1 538 1 441 58 567 57 484 116 051

Verksamhetsförlagd utb. 510 477 27 523 24 975 52 497

Övrigt 356 329 15 263 11 458 26 721

Design 455 455 68 831 41 937 110 768

Konst 115 115 24 698 10 603 35 301

Musik 390 370 50 899 30 532 81 431

Opera 23 23 7 153 4 279 11 433

Teater 30 30 9 023 4 494 13 517

Media 20 20 6 138 4 917 11 055

Dans 0 0 0 0 0

Idrott 29 25 3 196 1 275 4 472

Summa 25 180 21 076 1 174 823 831 909 2 006 732

Takbelopp (tkr) 2 039 526

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 32 794

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 530 inom design. Högst får 455 avräknas 
inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom design har 
avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 269 inom konst. Högst får 115 avräknas 
inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom konst har 
avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 407 inom musik. Högst får 390 avräknas 
inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom musik har 
avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 23 inom opera. Högst får 24 avräknas inom 
det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom opera har avräknats 
mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 101 inom teater. Högst får 30 avräknas 
inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom teater har 
avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 57 inom media. Högst får 20 avräknas inom 
det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom media har avräknats 
mot utbildningsområdet naturvetenskap.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 3 inom dans. Högst får 0 avräknas inom det 
aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom dans har avräknats mot 
utbildningsområdet naturvetenskap.
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Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 2 039 526

 + Ev. ingående anslagssparande

Summa (A) 2 039 526

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 5 988

Utfall total ersättning enligt tabell 1 2 006 732

 + Ev. ingående överproduktion 32 415

Summa (B) 2 045 135

Summa (A-B) 1 -5 609

1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (AB)

  Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2

Utgående anslagssparande 0

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion 5 609

  Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2

Utgående överproduktion 5 609

2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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ÅTERRAPPORTERING 
MEDELSANVÄNDNING

FINANSIELL REDOVISNING

ALF-ERSÄTTNING 
ALFanslaget (avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete 
om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av 
hälso och sjukvården) uppgick till 452 miljoner kronor. Hälften 
av anslaget fördelas till forskningsprojekt inom klinisk forskning, 
vilka söks i konkurrens och granskas av särskilda bedömargrupper. 
Under året utlystes en ny projektomgång för perioden 2018 –2020. 
Totalt har 379 ansökningar inkommit, varav 255 ansökningar 
beviljats. Resterande del av ALFanslaget budgeterades för 
utbildning inom läkarprogrammet (20 procent), basanslag tjänster 
(13 procent), karriärtjänster (11 procent) samt strategiska satsningar 
och infrastruktur (6 procent).

Arbetet har dominerats av de pågående utvärderingarna av 
universitetssjukvård och klinisk forskning. Därutöver har särskilda 
utlysningar för karriärtjänster och riktade bidrag till yngre  
forskare gjorts. Söktrycket för både tjänster och projektmedel är 
högt. På ledningsnivå finns en organiserad samverkan genom 
gruppen HälsoSAM där universitetet löpande träffar Sahlgrenska 
Universitets sjukhuset och företrädare för Västra Götalandsregionen. 

Tabell 21 ALF-medel

mnkr 2017 2016 2015

Kostnader för lokaler 33,6 33,9 33,5

Kostnader för personal 253,7 191,1 188,9

Övriga driftskostnader 165,0 211,9 209,4

Summa 452,31 436,9 431,8

1 Översyn av uppföljning har gjorts 2017, för att skapa en mer rättvisande 
redovisning. Förändringen har inneburit att en ökad andel av ALFmedlen identifieras 
som lönekostnader jämfört övriga driftskostnader. Detta innebär dock ingen 
verksamhetsmässig förändring.

TUA-ERSÄTTNING 
TUAanslaget (avtal mellan staten och vissa landsting om 
samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk 
forskning och utveckling av tandvården) uppgick till 81 miljoner 
kronor. Merparten av medlen, motsvarande 80 procent, användes 
till utbildningen av tandläkare. Genom särskilt tillskott för forskning 
från Västra Götalandsregionen ökar tillgängliga medel för 
forskningsprojekt. Dessa medel söks i konkurrens av forskare. 
Det gemensamma organet, OdontSAM, med representanter för 
universitetet och Folktandvården har under 2017 diskuterat 
utbildningsfrågor, kriterier för forskningsprojekt, gemensamma 
lokalfrågor och universitetstandvård. 

Tabell 22 TUA-medel

mnkr 2017 2016 2015

Kostnader för lokaler 17,5 16,6 15,6

Kostnader för personal 45,4 43,5 41,1

Övriga driftskostnader 18,0 18,4 19,5

Summa 80,9 78,5 76,1

UTVECKLING KLINISK UTBILDNING  
OCH FORSKNING 
Medlen för utveckling av läkarutbildningen används främst till 
lönekostnader för regionaliseringsansvarig av läkarutbildningen i 
Västra Götaland. I takt med att läkarutbildningen byggs ut måste 
mer utbildning förläggas på sjukhusen i regionen. För att stärka 
den verksamhetsförlagda delen av läkarutbildningen har medel 
även tilldelats för att ge kliniskt verksamma handledare en 
pedagogisk baskurs. Medlen används även för att stärka det 
interprofessionella lärandet mellan läkarstudenter och studenter 
på andra utbildningar. Slutligen har medlen använts till att 
sam finansiera ett projekt från Socialstyrelsen via Umeå universitet 
för att tillhandahålla kunskapsprov för läkare med utomeuropeisk 
examen.
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OM ÅRSREDOVISNINGEN
Göteborgs universitets årsredovisning ska ge en 
rättvisande bild av årets resultat för verksamhet  
och ekonomi. Utgångspunkt är kraven i förordningen  
om årsredovisning och budgetunderlag samt 
universitetets strategier och mål i Vision 2020.

Årsredovisningen är universitetets rapportering av 
årets resultat till regeringen. Den ska ge underlag för 
regeringens uppföljning av universitetets verksamhet 
och ekonomi, utifrån de krav som finns i förordning 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Årsredovisningen ska också ge en samlad uppföljning 
av universitetets utfall och visa resultatet för årets 
prioriteringar till universitetets styrelse samt till övriga 
interna och externa intressenter. 

INDELNING AV 
ÅRSREDOVISNINGEN
Årsredovisningen består av resultatredovisning  
och finansiell redovisning. Resultatredovisningen 
ska visa verksamhetens resultat utifrån uppgifter  
i hög skolelagen och uppdrag i regleringsbreven.  
En viktig utgångspunkt för rapportering är även 
strategier och mål i universitetets övergripande 
styrdokument Vision 2020. 

Strukturen för rapportering i resultatredovisningen 
följer huvudområdena i visionen: Forskning som 
påverkar, Utbildning som förnyar och Arbetsmiljö 
som inspirerar. Rapportering av universitetets 
arbete med hållbar utveckling, internationalisering, 
jämställdhet, kvalitet och samverkan är integrerade 
i dessa kapitel. 

REDOVISNING AV STATISTIK
Universitetet ska presentera och analysera individ-
baserad statistik för totalt antal och, om inte särskilda 
skäl talar emot, uppdelat på kön. Universitetets 
målsättning är att redovisa uppgifterna i tabeller och 
diagram uppdelat på kön, i de fall det är möjligt. 

Resultatet ska presenteras för det senaste året  
och jämföras med motsvarande uppgifter från minst 
de två senaste åren. Universitetet redovisar som 
huvudregel treårsserier i tabeller och diagram.  
För att synliggöra trender under perioden redovisas  
i vissa fall längre tidsserier.

UPPGIFTER OM UTBILDNING 
OCH FORSKNING
Uppgifter om utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå har hämtats från studie-
dokumentationssystemet Ladok. Det underlag som 
årligen skapas till årsredovisningen med uppgifter 
om utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 
2017 togs fram den 12 januari 2018.  Uppgifter om 
utbildning på forskarnivå ingår inte i underlaget 
utan hämtas direkt från Ladok. Dessa uppgifter  
för tidigare år har i vissa fall uppdaterats då det 
före  kommer viss rapportering i efterhand. Uppgifter 
om doktorandanställningar hämtas från personal-
systemet Primula.

Vad gäller forskning tas uppgifter om publikationer 
från universitetets publikationsdatabas GUP. 
Uppgifter om antalet artiklar, forskningsöversikter 
och publikationer kan komma att förändras då 
komplettering av icke-rapporterad publicering görs 
löpande under året. Uppgifterna för 2017 bör 
därmed ses som preliminära.

UPPGIFTER OM PERSONAL
Uppgifter om personal har hämtats från universitetets 
personalsystem. Göteborgs universitet använder 
sedan mars 2017 personalsystemet Primula. 
Uppgifter om anställda och årsarbetare redovisas 
nu som medeltal för årets tolv månader. Inför 2017 
har också adjungeringar utan lön exkluderats i 
rapporteringen. Antal årsarbetare redovisas som 
heltidsekvivalenter, vilket beräknas utifrån 
omfattningen av en persons anställning där en 
heltidsekvivalent motsvarar 100 procent anställning 
(personer som varit 100 procent tjänstlediga hela 
mätmånaden exkluderas).

UPPGIFTER OM EKONOMI
Uppgifter om ekonomi har hämtats från universitetets 
ekonomisystem Agresso.

Nina Romanus,  
IT-samordnare vid 
universitetets gemen-
samma förvaltning. 
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INTERN STYRNING 
OCH KONTROLL 

En god intern styrning och 
kontroll ska säkerställa att 
Göteborgs universitet bedriver 
en effektiv verksamhet, följer 
lagar, förordningar och andra 
regler samt lämnar en 
tillförlitlig redovisning och 
rapportering av verksamheten. 

gemensamma förvaltningen genomfört riskanalyser 
kopplat till universitetets administrativa nyckel
processer. Det är tillsammans utgångspunkt för 
den universitetsgemensamma riskanalys som 
fast ställts av universitetsstyrelsen. 

KONTROLLÅTGÄRDER
Ett stort antal kontrollåtgärder har genomförts för 
att hantera de risker som identifierats. Fakulteter, 
Universitetsbiblioteket och gemensamma förvalt
ningen har följt upp, värderat och dokumenterat 
risker och genomförda åtgärder. Även om effekterna 
av kontrollåtgärderna inte enkelt kan mätas har  
de en central betydelse för att etablera ett system  
och en kultur som innebär att universitetet vidtar 
åtgärder samt följer upp och utvärderar utfallet av 
genomförda insatser. En viktig del av kontrollerna  
i verksamheten är uppföljningar som kontinuerligt 
genomförs inom ekonomi, personal och utbildnings
området. 

INFORMATION OCH 
KOMMUNIKATION
Universitetet strävar efter att stärka sambanden 
mellan olika verksamheter, underlätta den interna 
kommunikationen samt skapa förutsättningar för 
erfarenhetsutbyte. Det gäller såväl utbildning och 
forskning som administrativa processer. Universitets
ledningen arbetar aktivt med att utveckla olika 
mötesforum för att ge verksamheten rätt information. 
Frågor kopplat till intern styrning och kontroll har 
funnits med vid universitetsgemensamma chefs
möten och i chefsutbildningar. 

UPPFÖLJNING OCH 
UTVÄRDERING – TILLSYN
Utgångspunkt för uppföljning och utvärdering av 
den interna styrningen och kontrollen är de mål  
och strategier som finns för verksamheten. Den 
universitetsgemensamma uppföljningen baseras 
på de uppföljningar som fakulteter, Universitets
biblioteket och gemensamma förvaltningen gjort. 
Utöver den systematiska uppföljningen görs även 
punktinsatser i form av verksamhetsuppföljningar 
och internutredningar. Här är internrevisionens och 
Riksrevisionens granskningar viktiga. Universitets
styrelsen har beslutat att inrätta ett revisionsutskott 
för att effektivisera arbetet och underlätta kommunika
tionen mellan universitetets styrelse och ledning 
samt internrevisionen och Riksrevisionen.

SAMMANFATTANDE ANALYS
Göteborgs universitets systematiska arbete med 
att årligen göra riskanalyser, ta fram kontrollåtgärder 
samt följa upp risker och åtgärder bedöms vara ett 
värdefullt verktyg för att säkerställa en god intern 
styrning och kontroll. Utifrån genomförd uppföljning 
och dokumentation av processen gör universitetet 
bedömningen att den interna styrningen och 
kontrollen kan anses vara betryggande. Ett stöd  
för bedömningen är de årliga intyganden om 
intern styrning och kontroll som lämnats till rektor 
av universitetets anställda med ledningsuppdrag.

Arbetet med intern styrning och kontroll utgör 
en integrerad del av den löpande verksamheten. 
Utgångspunkten för universitetets arbete är COSO
modellens (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) komponenter för 
intern styrning och kontroll: 
• Kontrollmiljö
• Riskanalys
• Kontrollåtgärder
• Information och kommunikation
• Uppföljning och utvärdering – tillsyn 

KONTROLLMILJÖ
Göteborgs universitet arbetar aktivt med att ut
veckla en ändamålsenlig kontrollmiljö. Universitetets 
arbets och delegationsordning revideras årligen, 
vilket bidrar till en förstärkt kontrollmiljö genom att 
fortlöpande definiera och tydliggöra ansvar och 
mandat förknippat med olika roller i organisationen. 
Andra styrdokument som policyer, planer, regler och 
handläggningsordningar ses också över kontinuerligt. 
Universitetet har arbetat fram en policy för det 
samlade administrativa verksamhetsstödet, som en 
fortsättning på den utvärdering av administrationen 
som genomfördes 2016. Policyn tydliggör verksam
hetsstödets roll, arbetssätt och värderingar i ett 
antal principer och riktlinjer. 

RISKANALYS
För att tydliggöra riskanalysarbetets verksamhets
utvecklande roll, samt integrera olika styrnings och 
uppföljningsprocesser vid universitetet, är riskanalys
arbetet kopplat till Vision 2020 med tillhörande 
handlings och verksamhetsplaner. Samtliga fakul
teter har identifierat risker som utgör hinder för att 
nå fastställda mål och strategier. Därutöver har  



111Göteborgs universitets årsredovisning 2017 OM ÅRSREDOVISNINGEN

UP
PG

IF
TE

R 
OM

 S
TY

RE
LS

EN
Anders Hallberg   19 tkr
(fr.o.m. 20170501)
• Medivir AB
• Uppsala Hallbechem AB
• Åbo Akademi, Finland

Johan Kuylenstierna   19 tkr
(fr.o.m. 20170501)
• Kemikalieinspektionens insynsråd
• IVL AB

Sara Wallin   19 tkr
(fr.o.m. 20170501)
• Länsstyrelsen i Västra Götalands läns insynsråd
• Tillväxtverkets styrelse

Tomas Brunegård    9 tkr
(t.o.m. 20170430)
• EuroAcademy AB
• Fojo Media Institute
• Mentor Medier, Norge
• Stena Line BV, Nederländerna
• Sveriges Radio AB (t.o.m. 20170430)
• WANIFRA (World Association of Newspapers  

& News Publishers), Schweiz
• 100X Scandinavia AB

Lena Ek     9 tkr 
(t.o.m. 20170430) 
• MultiDocker AB 
• Skogsägarnas virkes AB
• Sparbankernas Service AB
• Södra

Eva Halvarsson   9 tkr
(t.o.m. 20170430)
• Kungliga Operan AB
• Vasakronan AB

Lauritz B. Holm Nielsen   9 tkr 2

(t.o.m. 20170430)
• Den Danske Naturfond, Danmark
• KinesiskDanske Universitetscenter 

i Beijing, Kina 

Ulf P Lundgren   21 tkr
(t.o.m. 20170430)

Företrädare för verksamheten
Rickard Bergqvist  748 tkr
• TLK i Kungsbacka AB

Staffan Lindberg  787 tkr

Agnes Wold   827 tkr
• Kunskapsdroppen AB
• Swecure AB

Christian Munthe (ersättare)  703 tkr
• Gentekniknämnden

Alexandra Weilenmann (ersättare) 610 tkr

Företrädare för studenterna
Timmy Kjellqvist   34 tkr

Karolina Mildgrim   59 tkr

Malin Podlevskikh Carlström 341 tkr

Love Josefsson (ersättare)  28 tkr
• HHGS Handels Capital Management AB 
• HHGS Holding AB 

Universitetet ska i årsredovisningen redovisa de 
skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som 
betalats ut under räkenskapsåret, samt de framtida 
åtaganden som avtalats för var och en av leda
möterna i myndighetens styrelse och de ledande 
befattningshavare vid myndigheten som utsetts av 
regeringen. För dessa personer ska universitetet 
också uppge uppdrag som styrelse eller råds
ledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag 
som styrelseledamot i aktiebolag.

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA 
UPPDRAG1

Ordförande
Cecilia Schelin Seidegård  66 tkr
• Folkhälsomyndighetens insynsråd
• Naturvårdsverkets insynsråd
• Almi Företagspartner Gotland AB
• Hushållningssällskapens Service AB
• Novare AB
• 1,6 miljonersklubben AB

Rektor 
Eva Wiberg   712 tkr
(fr.o.m. 20170701)
• Högskolan Kristianstads styrelse  

(t.o.m. 20170430)
• Sahlgrenska Science Park AB  

(fr.o.m. 20170701)

Pam Fredman   963 tkr
(t.o.m. 20170630)
• Länsstyrelsen i Västra Götalands läns insynsråd
• Elanders AB 
• Sahlgrenska Science Park AB  

(t.o.m. 20170630)

Företrädare för allmänna intressen
Kerstin Brunnberg   28 tkr
• Migrationsverkets insynsråd
• Delegationen för migrationsstudier, Delmi
• Nyréns Arkitektkontor AB
• Story AB
• Tidskriften Arkitektur
• Ulrika Fjällborg Media AB

Peter Larsson   28 tkr
• Collectum AB
• Tekniska museet

Johan Assarsson   19 tkr
(fr.o.m. 20170501)
• EHälsomyndighetens styrelse
• Apoteket produktion och laboratorier AB
• Danderyds sjukhus AB
• Södersjukhuset AB
• Södertälje sjukhus AB

Ann Follin   19 tkr 2

(fr.o.m. 20170501)
• Arbetsgivarverkets styrelse (t.o.m. 20171210)
• Follin Management Consulting AB

1 Redovisning av ersättningar 
och andra förmåner har  
hämtats från Göteborgs 
universitets kontrolluppgifter 
2017. Enligt regeringsbeslut 
utgår ersättning till ordförande, 
de ledamöter som represen
terar studenterna och till  
externa ledamöter. Ersättning 
till rektor och de företrädare 
som är anställda vid univer
sitetet avser lön för ordinarie 
arbete.

2 Ersättning för styrelse
uppdrag 2017 kommer att 
utbetalas i februari 2018. 
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GÖTEBORGS UNIVERSITETS 
ORGANISATION

8 FAKULTETER

Göteborgs universitet har en mångfald av olika verksamheter. 
Kärnverksamheten är organiserad och drivs av åtta fakulteter, 
innefattande 39 institutioner. Därutöver fi nns en gemensam 
förvaltning och universitetsbibliotek som stöd för verksamheten. 
Här presenteras utfall 2017 för universitetets fakulteter och 
verksamhetsstöd.

UNIVERSITETSLEDNINGEN

Rektor

Prorektor

Universitetsdirektör

Vicerektorer

GEMENSAMMA 
FÖRVALTNINGEN

UNIVERSITETS-
BIBLIOTEKET
7 bibliotek

NATIONELLA 
ENHETER

GU VENTURES

UNIVERSITETSSTYRELSENINTERNREVISIONEN

Naturvetenskapliga 
fakulteten

7 institutioner

Konstnärliga 
fakulteten

3 institutioner

Humanistiska 
fakulteten

6 institutioner

Samhälls-
vetenskapliga 

fakulteten
7 institutioner

IT-fakulteten
2 institutioner

Sahlgrenska 
akademin

6 institutioner

Handelshögskolan
4 institutioner

Utbildnings-
vetenskapliga 

fakulteten
4 institutioner
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Naturvetenskapliga fakulteten
7 institutioner

- Helårsstudenter: 2 357 
- Aktiva forskarstuderande: 208 
- Anställda: 705 
- Forskningsbidrag: 305 mnkr
- Intäkter: 991 mnkr  

(24 % utbildning, 76 % forskning)

Sahlgrenska akademin
6 institutioner

- Helårsstudenter: 4 563 
- Aktiva forskarstuderande: 864 
- Anställda: 1 661 
- Forskningsbidrag: 896 mnkr
- Intäkter: 2 589 mnkr  

(28 % utbildning, 72 % forskning)

IT-fakulteten
2 institutioner

- Helårsstudenter: 819 
- Aktiva forskarstuderande: 39 
- Anställda: 126 
- Forskningsbidrag: 33 mnkr
- Intäkter: 165 mnkr  

(54 % utbildning, 46 % forskning)

Konstnärliga fakulteten
3 institutioner

- Helårsstudenter: 1 423 
- Aktiva forskarstuderande: 41 
- Anställda: 394 
- Forskningsbidrag: 14 mnkr
- Intäkter: 370 mnkr  

(82 % utbildning, 18 % forskning)

Handelshögskolan
4 institutioner

- Helårsstudenter: 3 840 
- Aktiva forskarstuderande: 136 
- Anställda: 483 
- Forskningsbidrag: 135 mnkr
- Intäkter: 605 mnkr  

(50 % utbildning, 50 % forskning)

Humanistiska fakulteten
6 institutioner

- Helårsstudenter: 3 536 
- Aktiva forskarstuderande: 173 
- Anställda: 594 
- Forskningsbidrag: 104 mnkr
- Intäkter: 548 mnkr  

(35 % utbildning, 65 % forskning)

- Helårsstudenter: 5 426 
- Aktiva forskarstuderande: 201 
- Anställda: 710 
- Forskningsbidrag: 195 mnkr
- Intäkter: 747 mnkr  

(47 % utbildning, 53 % forskning)

Samhällsvetenskapliga  
fakulteten

7 institutioner

- Helårsstudenter: 3 904 
- Aktiva forskarstuderande: 116 
- Anställda: 560 
- Forskningsbidrag: 52 mnkr
- Intäkter: 559 mnkr  

(66 % utbildning, 34 % forskning)

Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten

4 institutioner

Gemensamma 
förvaltningen
3 områden

Anställda: 684  

Kostnader: 
851 mnkr

Universitets- 
biblioteket
7 bibliotek,  
1 studietorg

1,3 miljoner 
Besökare  
- varav 16 800 
i bibliotekets 
kursverksamhet

Bestånd:  
4,9 miljoner 
böcker,  
(42 % elektroniska, 
58 % tryckta)

25 400  
löpande tidskrifter

4,1 miljoner lån 
(88 % elektroniskt, 
12 % fysiska)

Anställda: 200 

Kostnader:  
225 mnkr
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2017 2016 2015 2014 2013

Utbildning och forskning
Totalt antal helårsstudenter1 25 717 25 510 24 899 24 485 25 135

Kostnad per helårsstudent1 91 894 91 390 86 735 85 541 79 252

Totalt antal helårsprestationer1 21 508 21 271 20 978 20 791 21 034

Kostnad per helårsprestation1 109 877 109 602 102 947 100 739 94 704

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 215 175 151 132 106

Totalt antal nyantagna doktorander2 327 306 287 306 291

 andel kvinnor 61% 57% 52% 59% 59%

 andel män 39% 43% 48% 41% 41%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet2 1 776 1 813 1 881 1 968 1 988

 andel kvinnor 58% 57% 58% 58% 58%

 andel män 42% 43% 42% 42% 42%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)4 848 804 730 706 724

 andel kvinnor 58% 57% 59% 59% 59%

 andel män 42% 43% 41% 41% 41%

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag4 0 0 29 78 74

 andel kvinnor 0% 0% 51% 51% 54%

 andel män 0% 0% 49% 49% 46%

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,6 2,6 2,9 2,8 3,1

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7

Totalt antal doktorsexamina 252 250 282 297 276

Totalt antal licentiatexamina 19 15 40 44 34

Totalt antal ej fraktionerade refereegranskade vetenskapliga publikationer3 3 796 3 794 3 540 3 358 3 304

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 022 979 1 033 1 057 1 012

Personal
Totalt antal årsarbetskrafter4 5 647 5 427 5 295 5 139 5 029

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

 andel män 41% 41% 41% 42% 42%

Medelantal anställda 6 220 6 010 5 888 5 740 5 632

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

 andel män 41% 42% 42% 42% 42%

Totalt antal lärare (årsarb.)4,5 2 143 2 021 1 957 1 844 1 771

 andel kvinnor 50% 49% 48% 47% 48%

 andel män 50% 51% 52% 53% 52%

Antal disputerade lärare (årsarb.)4,5 1 537 1 497 1 382 1 274 1 268

 andel kvinnor 48% 46% 45% 44% 44%

 andel män 52% 54% 55% 56% 56%

Antal professorer (årsarb.)4 536 517 506 492 476

 andel kvinnor 32% 30% 28% 27% 27%

 andel män 68% 70% 72% 73% 73%

Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr), varav 6 435 6 218 5 963 5 749 5 609

utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2481 2 388 2 296 2 197 2 162

 andel anslag (%) 89% 89% 90% 92% 91%

 andel externa intäkter (%) 11% 11% 10% 8% 8%

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 3 954 3 830 3 667 3 549 3 446

 andel anslag (%) 48% 48% 50% 51% 50%

 andel externa intäkter (%) 52% 52% 50% 48% 49%

Kostnader totalt (mnkr) 6 383 6 149 5 922 5 691 5 493

 andel personal 63% 63% 62% 62% 61%

 andel lokaler 9% 10% 11% 11% 11%

Lokalkostnader per kvm (kr) 1 578 1 633 1 622 1 685 1 645

 andel av justerade totala kostnader 9% 10% 12%  

Balansomslutning (mnkr) 4 866 4 721 4 503 4 272 4 058

 varav oförbrukade bidrag 2 004 1 904 1 781 1 733 1 625

 varav årets kapitalförändring 58 82 59 51 110

 varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 260 1 200 1 125 1 055 1 003

1. Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2 Vissa rättelser av tidigare års uppgifter har gjorts, då viss efterrapportering förekommer.
3 Uppgifter för tidigare år kan förändras då komplettering av ickerapporterad publicering görs löpande. Fraktionering innebär att 

publikationen fördelas på författare.
4 Uppgifter om anställda och årsarbetare redovisas som medeltal för årets tolv månader. Inför 2017 har också adjungeringar utan 

lön exkluderats i rapporteringen. Uppgifter för tidigare år har justerats. 
5 Antal lärare avser de anställningar som ingår i Göteborgs universitets anställningsordning.
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Texter bilduppslag: 
s.8-9: Professor Maria Falkenberg har öppnat ett nytt forskningsfält om de många och ofta allvarliga sjukdomar som beror på skador  

i mitokondriernas DNA. I kroppens celler finns mitokondrier som omvandlar näring till energi som cellen kan använda.
s.62-63: Platform for Artistic Research Sweden (PARSE) är en forskningsplattform vid Göteborgs universitet för publicering inom det konstnärliga fältet.  

PARSE skapar ett forum for dialog mellan konstnärlig forskning och andra forskningsområden. I november hölls en konferens vid Akademin Valand.
s.74-75: Scientific diving, en särskild dykarutbildning för forskare, vid Sven Lovén centrum Kristineberg.
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