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

Prioriteringar och mål 2019–2020 Handlingsplan 2019–2020 för att 
nå målen 

Verksamhetsplan 2019 
 

Öka vårt samarbete och vår samverkan såväl 
inom högskolesektorn som med det 
omgivande samhället. 

 
 

Etablera profilerade forskningsmiljöer inom 
digitalisering och AI. 

 
Synliggöra universitetets roll som 
intellektuell aktör för samhällsutveckling - 
”Universitetet mitt i staden”. 

 
Stärka utvecklingen av populärvetenskaplig 
forskningskommunikation. 

 
Forma incitamentsstruktur för samverkan. 

Utveckla samverkansforum kring 
digitalisering och AI. 
 
Utveckla samverkansforum kring konst och 
kultur. 

 
 
Se över och vidareutveckla nuvarande 
samarbeten kring forskningskommunikation. 

 
Arbeta för att samverkan ska vara 
meriterande för lärare och forskare med 
utgångspunkt från de Vinnovafinansierade 
projekten att utveckla lärosätenas 
samverkanskapacitet. 

Säkerställa en väl fungerande infrastruktur 
för forskning 

I samverkan med Vetenskapsrådet och URFI 
fortsatt utarbeta förslag till prioriterade 
nationella investeringar i 
forskningsinfrastruktur.  

 

Följa upp hur forskningsinfrastrukturer vid 
GU utvecklas och används.  

 
Fortsatt deltagande i Universitetens 
Referensgrupp för forskningsinfrastruktur 
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Säkerställa god hantering av forskningsdata 
vid GU.  

(URFI) för att samverka kring nationell 
forskningsinfrastruktur. 

 
Implementera handlingsplan för hantering av 
forskningsdata inom GU genom DAU.  

 
Etablera lokal organisation för Swedish 
National Infrastructure for Computing 
(SNIC) genom koordinering och 
användarstöd i samarbete med Chalmers.  

Fortsatt arbeta för kvalitetsdriven forskning 
och kreativa forskningsmiljöer 

Ta fram en ny forskningsstrategi 
inkluderande samverkan och utbildning.  

 
 
 
 
 

Synliggöra och aggregera forsknings- och 
samverkansinformation.   

Använda resultatet från RED19 och Styr- 
och resursutredningen för att påbörja ett nytt 
strategiarbete. 

 
Se över resursfördelningsmodeller vid GU i 
relation till jämställdhet. 

 
Utreda möjligheter för att synliggöra 
forskning och samverkan genom ett 
enhetligt forskningsdatasystem.   

 
Öka vår externfinansiering, särskilt 
internationell finansiering, på samtliga 
vetenskapsområden  

Fortsatt uppmärksamma externfinansiering, 
särskilt EU-finansiering, i 
verksamhetsdialoger 

Aktivt delta i internationella nätverk och 
benchmarka nationellt och internationellt 
 
Utveckla strategier för EUs nästa 
ramprogram Horizon Europe och inkludera i 
forskningsstrategi.   
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UTBILDNING SOM FÖRNYAR 
Vision 2020:  
Vårt mål är att utbildningen vid Göteborgs universitet år 2020 kännetecknas av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet, med pedagogisk excellens och 
en uttalad internationell profil. Parallellt med utvecklingen av utbildningsprogram ska universitetet ta ansvar för bildning och livslångt lärande, genom ett 
brett utbud av fristående kurser. 

Prioriteringar och mål 2019–2020 Handlingsplan 2019–2020 för att 
nå målen 

Verksamhetsplan 2019 
 

Erbjuda ett nationellt och internationellt 
attraktivt utbildningsutbud i enlighet med 
visionen samt främja en dynamisk 
utveckling av utbudet. 

På basis av styrelsens beslut om 
omfördelning av utbildningsplatser vid 
långvarig underproduktion, bereda 
fördelning av frigjorda platser i syfte att 
främja en dynamisk utveckling av 
utbudet. 

 
Genom olika former av incitament 
stimulera internationell student-
mobilitet.  
 
 
 
Säkerställa att hållbarhetsperspektiv 
och jämställdhetsperspektiv samt 
arbetslivsanknytning integreras i 
utbildningsutbudet. 

 
 
 

Fortsatt arbete med stöd till internationell 
studentmobilitet, samarbetsavtal/ 
strategiska partners, short term mobility 
samt vidta adekvata åtgärder på basis av 
utfallet av ISB. 

 
På basis av den externa utvärderingen av 
ASKs språkutvecklande kurser, 
avrapporterad november 2017, tar en 
arbetsgrupp under 2018 fram förslag på 
förändringar/åtgärder att 
diskutera/implementera under 2019. 

 
Kontinuerligt följa fakulteternas arbete med 
att främja utbildningarnas 
hållbarhetsintegrering, arbetslivsanknytning 
och jämställdhetsintegrering. 
 

      Utveckla samverkansforum om AI och 
      digitalisering 
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Verka för breddad rekrytering och breddat 
deltagande 

 

Se över och vidareutveckla nuvarande 
externa samarbeten kring uppdrags-
utbildning och kompetensutvecklingskurser 
 

Skapa tydliga vägar in till universitetet för 
presumtiva studenter 

 
Ha etablerat uppdaterade principer för 
kursklassificering, interna prislappar och 
avräkning för programutbildningar och 
fristående kurs. 

Genomlysa och vid behov revidera 
befintliga principer för kursklassificering, 
interna prislappar och avräkning för 
programutbildningar respektive fristående 
kurs. 

På basis av den fakultetsgemensamt tillsatta 
arbetsgruppens fördjupade problemanalys 
och arbete under 2018 lägga en plan för och 
påbörja det fortsatta arbetet.   

 

Ha etablerat en struktur som främjar 
pedagogisk utveckling samt stödjer 
akademiskt skrivande och språkutveckling 
på samtliga nivåer. 

Säkerställa implementeringen av ”Vision 
2020 och pedagogisk excellens” samt det 
universitetsgemensamma pedagogiska 
idéprogrammet. 
 
 
 
 
 

 
 

Säkerställa att PILs och ASKs 
verksamhetsinriktning aktivt stödjer arbetet 
på fakultets- och institutionsnivå när det 
gäller pedagogisk utveckling samt stöd för 
akademiskt skrivande och språkutveckling. 

Följa upp utvecklingen av den 
universitetsgemensamma pedagogiska 
akademin och fakulteternas arbete med 
utlysning/ antagning av excellent lärare. 
 
På basis av uppföljningen av det 
pedagogiska idéprogrammets användning 
samt dess påverkan på det pedagogiska 
utvecklingsarbetet, vid behov initiera 
adekvata åtgärder. 
 
På basis av PILs kartläggning av framtida 
studie- och lärmiljö under 2018 vid behov 
lägga en plan för åtgärder. 
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Ha etablerat en infrastruktur för utbildning 
baserad på ”blended learning” som stödjer 
pedagogisk utveckling och fort- och 
vidareutbildning. 

Säkerställa implementeringen av en 
infrastruktur för utbildning baserad på 
”blended learning”. 

På basis av den fastställda projektplanen, 
vidareutvecklad av en fakultetsgemensam 
arbetsgrupp under 2018, påbörja arbetet med 
INU2. 
 

Ha implementerat ett universitetsgemensamt 
system för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling som beaktar såväl 
universitetsspecifika behov som nationella 
och internationella standarder. 

Säkerställa implementeringen av det 
universitetsgemensamma systemet för 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som 
beaktar såväl universitetsgemensamma 
behov som nationella och internationella 
standarder. 

Fullfölja arbetet med att implementera 
universitetets policy för kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling tex vidare-
utveckla den årliga rapporten till rektor 
samt aktivt sprida goda exempel. 

 
Aktiv spridning av lärdomar från 
benchmarkingprojekt om arbetsliv-
sanknytning genomfört under 2018. 
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Utbildning på forskarnivå 
Prioriteringar och mål 2019–2020 Handlingsplan 2019–2020 för att 

nå målen 
Verksamhetsplan 2019 

 
Förse samhället med framtidens forskare och 
avancerad kompetens baserad på de 
akademiska grundvärdena – kritiskt 
förhållningssätt och hög integritet. 

Arbeta för att öka medvetenheten om vikten 
av kunskap om etik och oredlighet i 
forskning.  
 
Bevaka att utbildning på forskarnivå 
säkerställer kompetensförsörjningen inom 
akademin och är attraktiv för arbetslivet.  
 
Fortsatt synliggöra och stötta 
handledarrollen för utbildning på 
forskarnivå. 

Följa upp fakultetsspecifika kurser om etik 
för doktorander avseende innehåll och 
kvalitet.  
 
Följa SUHF:s och UKÄ:s arbete avseende 
forskarutbildningens dimensionering.  
 
 
Stimulera fakulteternas arbete med 
handledarkollegier/motsvarande samt utbyta 
goda erfarenheter från detta arbete.  
 

Ta ett globalt samhällsansvar genom 
internationalisering och samverkan med det 
omgivande samhället. 

Uppmuntra breddad rekrytering av 
doktorander så att doktorandgruppen speglar 
samhällets mångfald avseende exempelvis 
kön, socioekonomisk bakgrund/klass och 
härkomst. 
 

Följa fakulteternas arbete med jämställdhets-
integrering i forskarutbildningen och ta vara 
på goda exempel genom aktivt erfarenhets-
utbyte.  

Kvalitetssäkra formerna för utbildning på 
forskarnivå. 

Säkerställa implementeringen av policy för 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
 
 
Verka för en god arbetsmiljö för 
doktorander. 

Fullfölja arbetet med att implementera 
universitetets policy för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling, till exempel genom att 
aktivt sprida goda exempel.  
 
Aktivt arbeta för en god arbetsmiljö för 
doktoranderna med utgångspunkt i rapporten 
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Verka för fortsatt utveckling av FUBAS-
systemet.  

från den arbetsinnehållsanalys för 
doktorander som genomförts inom ramen för 
JiGU-projektet.  
 
Säkerställa att FUBAS-systemet uppfyller 
de behov som verksamheten formulerat i 
projektet.  
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ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 
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 medarbetare och studenter på alla nivåer. Lika villkor, förutsättningar och möjligheter är självklara utgångspunkter för en god 
arbetsmiljö. 

Prioriteringar och mål 2019–2020 Handlingsplan 2019–2020 för att nå 
målen 

Verksamhetsplan 2019 
 

En socialt hållbar miljö 
 

Arbeta aktivt och systematiskt med 
mångfalds-, jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor. 
  
Vidta åtgärder för att motverka ojämställda 
och ojämlika villkor och strukturer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha ett aktivt och genomtänkt personal- och 
studentvårdande arbete, som erbjuder en 
rimlig arbetsintensitet och arbetsbelastning 
för medarbetare och studenter.  

Fortsatt arbete med lärosätets jämställdhets-
integrering. 
 
Förbättra chefers handlingsstöd att aktivt 
kunna arbeta med likabehandlingsfrågor. 
 
Framtagning av handläggningsordning och 
uppföljning av inkomna anmälningar kring 
sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling. 
 
Initiera ett pilotprojekt kopplat till studenters 
anmälningar av sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling. 
 
Implementering av lärosätets 
arbetsmiljööverenskommelse med 
studenterna. 
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Aktivt ledar- och medarbetarskap 
 

Tydliggöra och utveckla ledarskapet på alla 
nivåer. 
 
Genomföra medarbetarutbildning för alla 
anställda. 
 
Stärka möjligheterna till kontinuerlig 
kompetensutveckling. 
 
Hantera konflikter på ett sakligt och 
konstruktivt sätt. 

Fortsatt arbete att förtydliga uppdragen för 
centrala- och lokala arbetsmiljö-
kommittéerna. 
 
 
 
Översyn av stödet till organisationens chefer 
gällande arbetsmiljöfrågor. 
 
Förankra och implementera lärosätets 
konflikthanteringsstrategi.  

 
Kvalitetsdriven arbetsmiljö 

 
Regelbundet följa upp arbetsmiljöns 
beskaffenhet för såväl medarbetare som 
studenter samt omsätta resultaten i åtgärder. 

Initiera att ett gemensamt frågebatteri för 
undersökning av studenternas arbetsmiljö tas 
fram. 
 
Utreda förutsättningarna för införandet av ett 
nytt system för arbetsmiljöundersökning.  
 
Initiera upphandling av nytt avvikelse- och 
incidentrapporteringssystem.  
 
Se över och vidareutveckla 
verksamhetsstödet inom fysisk arbetsmiljö.  
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