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REKTORS
INLEDNING
Göteborgs universitet placerar sig nu som ett
av de 150 bästa universiteten i världen. Det
visar den betydelsefulla Shanghairankningen
som mäter framgångsrik forskning. Det är
glädjande att universitetet fortsatt att klättra
på internationella rankinglistor och jag menar
att det är ett resultat av vårt tydliga fokus
på kvalitetsdriven forskning, utbildning och
samverkan.
När jag blickar tillbaka på 2018 ser jag pusselbitar
som börjar forma en helhet. Först och främst har
ett omfattande dekan- och prefektbyte skett som
tillfört många nya krafter. Övergången har skett
smidigt och tillsammans bildar dessa ledare en
gedigen grund för att leda och fortsätta utveckla
verksamheten. Det har även varit det första hela
året för mig och den nya ledningen har blivit fulltalig.
Vi har under året fått en ny forskningsnämnd på
plats och universitetets verksamhet och viktiga
prioriteringar – pusselbitar – framträder allt tydligare.
Under hösten har de första bitarna lagts för att starta
ett nytt visions- och strategiarbete. Det strategiska
styrdokumentet Vision 2020 som lanserades 2013
har varit avgörande för universitetets utveckling
under flera år. Nu är det dags att påbörja arbetet
med nästa.
Vår nya vision ska vila på en stabil grund, på
universitetets robusta kärnvärden. Men samtidigt
ska vi forma modiga strategier som kan leda oss
och flytta fram positionerna ytterligare. Kommande
vision måste också integreras med våra ambitioner
om att fortsätta vara ett hållbart universitet.
Att svara mot de globala samhällsutmaningarna
och hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 blir
avgörande för universitetets roll i samhället.
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Här ligger Göteborgs universitet i framkant med ett
väletablerat och systematiskt arbete under lång tid.
Det ska vi ta vara på. Ett initiativ har under 2018
påbörjats med en förstärkt satsning på global hälsa
och välbefinnande. 2018 stod Handelshögskolan
värd för en omtalad miljökonferens med 1 500
deltagare från hela världen. Antalet vetenskapliga
artiklar inom hållbar utveckling fortsätter att öka.
Vi har redan ett miljöledningssystem som rankas
högt och vi lyckas väl med att integrera hållbarhet
i utbildningen.
Kvalitet inom våra kärnuppgifter utgör grunden för
vår roll som akademi. I vår strävan efter kompletta
miljöer ska det gedigna kvalitetsarbetet inom
utbildning nu följas av forskningsutvärderingen
RED19. Arbetet som ska vägleda oss till ledande
forskningsmiljöer har inletts med att institutioner,
fakulteter och ledning omsorgsfullt förberett sig
genom självvärderingar. Nästa steg är granskning
av externa sakkunniga under våren 2019. Som ett
bevis på vår höga kvalitet i forskning har vi under
2018 en fortsatt stark utveckling av den externa
forskningsfinansieringen. Värt att nämna är att
Göteborgs universitet toppar listan över beviljade
bidrag från Vetenskapsrådet 2018 inom humaniorasamhällsvetenskap. Vi gläds också åt tunga bidrag
och förlängda Academy Fellows från Knut och
Alice Wallenbergs stiftelse.
Under året har vi tagit bestämda steg mot en ökad
internationalisering och utvecklat våra internationella
samarbeten. Att det är rätt prioritering visar sig när
vi jämför oss med andra i vår egen storlek och bredd.
Den nationella jämförelsen som initierats av Göteborgs universitet visar på flera relevanta nyckeltal
där vi står oss väl i konkurrensen. Men inom internationalisering finns det utvecklingspotential; vi
har en lägre andel internationellt samarbete och
mobilitet än jämförbara svenska universitet. Under
senhösten fick vi också ta del av slutbetänkande i
regeringens internationaliseringsstrategi. Sammantaget är detta en viktig uppmaning till oss alla att
arbeta fokuserat och långsiktigt för en ökad internationalisering.
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Vi ska vara en tydlig och nyttig
aktör och samtidigt stå upp
för vår roll och akademins frihet.

Universitetets samverkansuppdrag och roll i samhället är viktigare än någonsin. Vi ska vara en tydlig
och nyttig aktör och samtidigt stå upp för vår roll
och akademins frihet. Vår närvaro och nytta i samhället manifesteras på olika sätt. Inom satsningen
på praktiknära forskning i skolan kom det in ett
överväldigande antal ansökningar. Universitetet
har nu en vicerektor för samverkan som bland
annat tagit initiativ för att samordna arbetet med
artificiell intelligens, AI, och digitalisering. Vår roll
i samhället handlar också om att stå för höga
ideal och god etik. Ett led i detta är höstens beslut
om obligatorisk utbildning i forskningsetik för nya
doktorander.
Det systematiska arbetet med att stärka utbildningen
fortsatte under 2018 och universitetet erbjuder nu
allt fler utbildningar på engelska. Den universitetsgemensamma satsningen på nätburen undervisning
och så kallad blended learning avslutades framgångsrikt i december. Inom utbildning har verksamheten implementerat en kvalitetspolicy och ett övergripande arbete startades med kursklassificering,
interna prislappar och avräkning.
Pågående arbete med jämställdhetsintegrering är
ett viktigt led i att identifiera de strukturer och hinder
som motverkar att anställda och studenter har lika
villkor oavsett kön. Här deltog tio institutioner i en
utvärdering som ska identifiera eventuella hinder för
mäns och kvinnors karriärvägar inom universitetet.
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en kartläggning av villkoren för studentinflytandet
som har inneburit ett ökat fokus på hur vi gemensamt kan stärka det på alla nivåer.
Universitetet befinner sig i ett utvecklingssprång
när det gäller lokaler. Med sikte på framtiden pågår
en rad stora satsningar. Nya utbildnings- och
forskningsmiljöer ska utformas, medarbetare och
studenter ska ha en funktionell och inspirerande
arbetsmiljö. Det är nödvändigt men samtidigt en
utmaning när det gäller ekonomi och arbetsmiljö.
En förutsättning för våra strategiska satsningar är
en stark ekonomi. Ett oroande tecken är att universitetet inte når det samlade utbildningsuppdraget,
vilket också påverkar det ekonomiska resultatet
2018. Nuvarande goda arbetsmarknad bidrar till
denna situation, men samtidigt är det viktigt att vi
kontinuerligt utvecklar vårt utbildningsutbud till
nya behov och studiemönster.
Året har också bjudit på en del utmaningar – i
omvärlden noterar vi att forskningens frihet inte
ska tas för given. Viss forskning har blivit slagträ i
debatten och året avslutades med ett obehagligt
hot riktat mot Nationella sekretariatet för genusforskning. Inom akademin är vi öppna för kritik
och debatt. Men hot och hat kan vi inte acceptera.
Samtalsklimatet måste vi värna om.

Kompetensförsörjning, kompetensutveckling och
karriär har under året kommit alltmer i fokus. Viktiga
strukturer finns på plats för att kunna lyckas med
vår viktigaste framtidsfråga – locka, utveckla och
behålla kompetens.

Valåret förde med sig en långdragen regerings
bildning och en osäkerhet kring satsningar och
prioriteringar. Men nu vid 2019 års början har vi en
regering och vårt område har fått en ny minister
som har en rykande färsk styr- och resursutredning
på sitt skrivbord. Ett spännande år ligger framför oss
där vi ska ta ett rejält tag om visions- och strategi
arbetet.

För att stärka vår strategiska förmåga gjordes
under året en genomlysning av våra beredningsoch beslutsprocesser. Utredningen gav en rad
förslag som legat till grund för revidering av
universitetets arbetsordning. Vidare har det gjorts

Eva Wiberg
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GÖTEBORGS UNIVERSITETS
ORGANISATION
Göteborgs universitet har en mångfald av olika verksamheter.
Kärnverksamheten är organiserad i och drivs av åtta fakulteter,
som är indelade i 39 institutioner. Därutöver finns en gemensam
förvaltning och universitetsbibliotek som stöd för verksamheten.
Här presenteras utfall för 2018 för universitetets fakulteter och
verksamhetsstöd.

INTERNREVISIONEN

UNIVERSITETSSTYRELSEN

GEMENSAMMA
FÖRVALTNINGEN

UNIVERSITETSLEDNINGEN

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Rektor

NATIONELLA
ENHETER

Prorektor
Universitetsdirektör

GU VENTURES AB

Vicerektorer

8 FAKULTETER

Handelshögskolan
4 institutioner
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Humanistiska
fakulteten
6 institutioner

Naturvetenskapliga
fakulteten

Sahlgrenska
akademin

7 institutioner

6 institutioner

GÖTEBORGS UNIVERSITETS ORGANISATION

IT-fakulteten
2 institutioner

Konstnärliga
fakulteten
3 institutioner

Samhällsvetenskapliga
fakulteten

Utbildningsvetenskapliga
fakulteten

7 institutioner

4 institutioner
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Handelshögskolan

Humanistiska fakulteten

4 institutioner

6 institutioner

Gemensamma
förvaltningen
3 områden

-

Helårsstudenter: 3 778
Aktiva forskarstuderande: 109
Anställda: 476
Forskningsbidrag: 139 mnkr
Intäkter: 590 mnkr
(51 % utbildning, 49 % forskning)

-

Konstnärliga fakulteten

IT-fakulteten

3 institutioner

2 institutioner

-

Helårsstudenter: 859
Aktiva forskarstuderande: 38
Anställda: 134
Forskningsbidrag: 25 mnkr
Intäkter: 186 mnkr
(60 % utbildning, 40 % forskning)

-

Naturvetenskapliga fakulteten
Helårsstudenter: 2 325
Aktiva forskarstuderande: 200
Anställda: 723
Forskningsbidrag: 311 mnkr
Intäkter: 1 022 mnkr
(25 % utbildning, 75 % forskning)

Helårsstudenter: 1 378
Aktiva forskarstuderande: 41
Anställda: 410
Forskningsbidrag: 14 mnkr
Intäkter: 389 mnkr
(81 % utbildning, 19 % forskning)

Sahlgrenska akademin

7 institutioner

-

Helårsstudenter: 3 388
Aktiva forskarstuderande: 148
Anställda: 585
Forskningsbidrag: 107 mnkr
Intäkter: 582 mnkr
(34 % utbildning, 66 % forskning)

6 institutioner

-

Helårsstudenter: 4 542
Aktiva forskarstuderande: 864
Anställda: 1 749
Forskningsbidrag: 898 mnkr
Intäkter: 2 719 mnkr
(28 % utbildning, 72 % forskning)

Anställda: 711
Kostnader:
870 mnkr

Universitetsbiblioteket
7 bibliotek,
1 studietorg

1,2 miljoner

besökare
- varav 16 200
i bibliotekets
kursverksamhet
Bestånd:
5,1 miljoner
böcker
(44 % elektroniska,
56 % tryckta)

27 200

löpande tidskrifter

4,1 miljoner lån

(87 % elektroniskt,
13 % fysiska)
Anställda: 204

Samhällsvetenskapliga
fakulteten

Utbildningsvetenskapliga
fakulteten

7 institutioner

-

Helårsstudenter: 5 601
Aktiva forskarstuderande: 198
Anställda: 773
Forskningsbidrag: 216 mnkr
Intäkter: 787 mnkr
(46 % utbildning, 54 % forskning)

Göteborgs universitets årsredovisning 2018

Kostnader:

231 mnkr

4 institutioner

-

Helårsstudenter: 3 849
Aktiva forskarstuderande: 112
Anställda: 560
Forskningsbidrag: 50 mnkr
Intäkter: 594 mnkr
(66 % utbildning, 34 % forskning)
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Soumya Radhakrishnan
är postdoktor i fysik
och använder optisk
pincett i sin forskning
om luftföroreningar i
vattendroppar.

Vision 2020:
Vårt mål är att Göteborgs
universitet år 2020 har
internationellt ledande
forskningsmiljöer inom
samtliga vetenskaps
områden. Vår forskning är
nyskapande och präglas
av mångvetenskapligt
samarbete. Den är utbild
ningsanknuten och i nära
kontakt med omvärlden.

FORSKNING
SOM PÅVERKAR
Forskningen vid Göteborgs universitet bedrivs vid institutioner
och centrumbildningar. I kapitlet beskrivs kvalitetsarbete
och strategiska satsningar. Här ges exempel på universitetets
forskningsresultat och nyttiggörande av forskning. Kapitlet
innehåller även information om vetenskapliga publikationer,
forskningsinfrastruktur, forskningskommunikation och rekrytering.

KVALITETSDRIVEN
FORSKNING
Forskning kvalitetssäkras framför allt genom
kollegial granskning, och Göteborgs universitet
arbetar ständigt med kvalitetsutveckling baserad
på sakkunnigförfaranden. Under 2018 har ett
intensivt arbete bedrivits med en stor utvärdering
av forskning och forskningsmiljöer – RED19,
Research Evaluation for Development. Arbetet har
involverat hela universitetet och på samtliga nivåer
i verksamheten har självvärderingar genomförts.
Arbetet fortsätter 2019 genom utvärderingar av
externa sakkunniga. Därtill fortsätter etablerade
utvärderingscykler. Under året har en halvtids
utvärdering genomförts av de sex tvärvetenskapliga centrumbildningar som inrättades 2016 inom
den strategiska satsningen UGOT Challenges.
Externa internationella bedömare rekommenderar
att samtliga sex centrum ges fortsatt förtroende
och fortsatt finansiering kommande tre år.
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INTRESSEVÄCKANDE
FORSKNING
Göteborgs universitet kännetecknas av en stor
vetenskapliga spännvidd. Här presenteras ett
axplock av uppmärksammade forskningsresultat
från 2018.
• Två professorer vid Humanistiska fakulteten har
lett arbetet med Svenskt kvinnobiografiskt lexikon,
SKBL, som lanserades den 8 mars 2018. Det är
ett webbaserat och fritt tillgängligt uppslagsverk
som lyfter fram tusen kvinnor och deras insatser
i det svenska samhället, från medeltid till idag.
• Forskare vid institutionen för data- och informationsteknik löste under 2018 ett öppet problem
när de visade att det går att lägga till så kallade
högre induktiva typer till typteorin och samtidigt
bevara teorins motsägelsefrihet och beräkningsmässiga innehåll. Högre induktiva typer är viktiga
inom det forskningsområde som kombinerar
idéer från ett fält inom avancerad ren matematik,
homotopiteori, och datavetenskap.

Göteborgs universitets årsredovisning 2018

• Forskare vid institutionen för socialt arbete har
undersökt familjerelationer för barn och ungdomar
som varit placerade i familjehem och där vård
naden flyttats över till familjehemsföräldrarna.
Studien är ett viktigt bidrag för att öka kunskapsbasen inom socialtjänsten.
• En forskargrupp vid institutionen för medicin har
visat att tarmfloran hos personer med diabetes
typ 2 kan kopplas till en annorlunda omsättning
av en viss aminosyra som man får i sig via kosten. Det leder till att cellernas förmåga att svara
på insulin försämras. Insikten kan leda till nya sätt
att behandla diabetes typ 2.
• I en undersökning baserad på registerdata har
forskare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
visat att föräldrarnas utbildningsnivå blivit viktigare
för elevernas skolprestationer de två senaste
decennierna. Den främsta orsaken till en minskad
likvärdighet är ökande segregation vad gäller
elevsammansättning vid olika skolor.
• En studie från Högskolan för scen och musik har
visat att barns ursprung samt föräldrarnas utbildningsnivå och kulturella kapital har stor betydelse
för om barn deltar i och uppskattar kulturskolans
frivilliga utbildningar.
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• Forskare vid institutionen för geovetenskaper har
utvecklat ett verktyg för online-klimattjänsten
Urban Multi-scale Environmental Predictor, UMEP.
Verktyget används av forskare och utövare,
exempelvis arkitekter, hälsa- och stadsplanerare,
för en mängd olika applikationer.
• En forskare vid institutionen för nationalekonomi
med statistik har tillsammans med en fransk kollega
utmanat standardmodellen för analys av risk
beteende på finansmarknaderna. Utifrån psykologisk forskning har en modell utvecklats som kan
väga in övergripande marknadseffekter under
asymmetriska preferenser.

Alzheimerforskaren Henrik
Zetterberg, professor i
neurokemi, har byggt
upp ett laboratorium vid
University College London,
UCL, parallellt med sin
forskning vid Göteborgs
universitet. Tillsammans
med forskaren Martha
Folani vid UCL tittar han
på en framkallningslösning
till en mätmetod.

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
FÖR KVALITET
Forskningens villkor är ett övergripande tema inom
Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet,
JiGU. Här har karriärvägar och arbetssituation för
kvinnor och män inom akademin undersökts genom
enkäter som anpassas efter institutionernas behov.
Tio institutioner har deltagit i arbetet 2018. Enkätsvaren har analyserats och sammanställts i en
rapport till respektive deltagande institution.
Rapporten beskriver eventuella hinder eller olikheter
för kvinnor och män att bedriva en akademisk

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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Anna Wåhlin, professor i
oceanografi vid institutionen
för marina vetenskaper,
har varit på många
forskningsexpeditioner
i Antarktis för att forska
om smältande glaciärer,
tunga bottenströmmar
och oceancirkulation.

karriär inom universitetet och ger rekommendationer
på områden att utveckla för att säkerställa att
kvinnor och män har samma villkor, möjligheter
och skyldigheter.
Göteborgs universitet har även initierat en utvärdering
av universitetets fördelningsmodell för forskningsanslag utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Den ska
ge ökad kunskap om budgetprocessens mekanismer
och förslag till åtgärder som motverkar ojämställdhet.
En extern panel med sakkunniga från planeringsfunktioner vid tre svenska lärosäten och kompetens
från Nationella sekretariatet för genusforskning har
deltagit i utvärderingen. Panelens uppdrag var att
med utgångspunkt i universitetets nuvarande fördelningsmodell och ett ramverk om resursfördelning
och jämställdhet, ge förslag till åtgärder för att
minska ojämställdhet. Åtgärdsförslagen, som främst
rör fördelningsmodell och beslutsprocesser, ska
ligga till grund för ett fördjupat arbete med resursfördelning i relation till jämställdhet.
Universitetet har även granskat rektors strategiska
samfinansiering och dess effekter utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Olika strategier för att
motverka ojämställdhet har diskuterats i forskningsnämnden, vilket resulterat i förslag till beslut om
justering av den strategiska samfinansieringens
effekter.
Läs mer om Göteborgs universitets arbete med
jämställdhetsintegrering i Kvalitetsdrivet arbets
miljöarbete i kapitlet Arbetsmiljö som inspirerar.

VETENSKAPLIGA
PUBLIKATIONER
Genom vetenskapliga publikationer gör forskare
sina resultat och resonemang tillgängliga för forskar
samhället, såväl nationellt som internationellt.
Forskare vid Göteborgs universitet publicerade
under 2018 drygt 7 100 publikationer och bidrog
på så sätt till ny kunskap inom en mängd områden
(se tabell 1).
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Det totala antalet publikationer har ökat med drygt
sju procent under perioden 2014–2017. Det lägre
utfallet 2018 förklaras av fördröjning i inrapportering
av publikationer. Samtliga publikationer är inte
registrerade ännu och det är rimligt att anta att
antalet kommer att stiga och vara i nivå med tidigare
år. Publikationstypen konstnärligt arbete redovisas
inte för 2018 eftersom granskningen av dessa sker
först kommande år. Vid Göteborgs universitet
utgör refereegranskade artiklar i vetenskapliga
tidskrifter drygt hälften av den totala publikationsmängden.
Antalet gånger en publikation citeras av andra
forskare 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
den andel av universitetets publikationer som finns
i toppskiktet avseende antalet citeringar. Dessa
har citerats så ofta att de tillhör den högst citerade
tiondelen inom respektive ämnesområde.
Universitetet har ett utfall över 15 procent för
samtliga år.
Merparten av alla publikationer från forskare vid
Göteborgs universitet, drygt 80 procent, är författade
på engelska. Andelen har ökat något över tid
(se diagram 1). Det förklaras av att forskare vid
Sahlgrenska akademin, Naturvetenskapliga
fakulteten och IT-fakulteten nästan uteslutande
publicerar sig på engelska och dessa publikationer
utgör en stor del av universitets totala produktion.
Forskare inom humaniora och konstnärlig forskning
publicerar sig i lägre grad på engelska. Forsknings
aktiviteten inom dessa fält har ofta ett mer nationellt
fokus, och forskarna skriver även ofta för en bredare
svensk publik. Inom flera av dessa ämnen skriver
forskare dessutom oftare på andra språk än
engelska och svenska. Konstnärliga fakulteten
har dock ökat sin andel publicering på engelska
med drygt tio procent mellan 2016 och 2018.
Humanistiska fakulteten visar samtidigt en svagt
nedåtgående trend för samma period.
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publikationstyp
Artikel i vetenskaplig tidskrift
Bok
Doktorsavhandling
Forskningsöversiktsartikel

2018

2017

2016

2015

2014

3 803

3 960

3 743

3 485

3 282

98

108

115

127

101

133

186

196

228

205

96

99

62

72

84

Kapitel i bok

788

906

904

824

1029

Konferensbidrag

694

850

933

975

934

Konstnärligt arbete

-

132

118

79

72

Paper i proceeding

247

297

317

307

309

Samlingsverk (redaktörskap)

76

89

95

105

133

Övriga publikationer1

1 190

1 304

1 271

1 335

1 233

Totalt

7 125

7 931

7 754

7 537

7 382

Tabell 1.
Antal publikationer.
Uppgifter om antalet
publikationer kan förändras
då komplettering av icke
rapporterad publicering görs
löpande.
¹ Artiklar i övriga tidskrifter,
rapporter, recensioner etc.

procent
100

Diagram 1.
Andel publikationer
på engelska.
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50
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2014

2015

Handelshögskolan

2016

2017

2018

Humanistiska fakulteten

IT-fakulteten

Konstnärliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Sahlgrenska akademin

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga
fakulteten

Göteborgs universitet totalt

publikationsår

Andel (%)

2017

15,3

2016

17,8

2015

17,5

2014

18,1

2013

16,8

tkr
Kostnad per ej fraktionerad
refereegranskad publikation

2018

2017

2016

1 029

956

976

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

Tabell 3. Kostnad per vetenskaplig publikation.

Data från Web of Science, bearbetad och levererad under december 2018
av Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Leiden University.
Omfattar publikationstyperna Article och Review. Utfall för 2018 redovisas inte
på grund av för kort citeringsintervall. Uppgifterna för tidigare år har uppdaterats
då citeringarna kontinuerligt ökar.

Avläsning av uppgifterna görs årligen för att inkludera publikationer som
rapporterats in i efterhand. Fraktionering innebär att publikationen fördelas på
antalet författare.
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KREATIV SAMVERKAN
Den breda och mångskiftande forskningen
vid Göteborgs universitet har många
kontaktytor och beröringspunkter med
samhället utanför akademin. Dessa kontakter
inspirerar både till att hitta utmaningar att
beforska och möjliga lösningar till forsknings
frågor eller samhällsproblem.

MÅNGSIDIG SAMVERKAN
Behovet av forskning kring artificiell intelligens, AI,
har hamnat allt mer i fokus under 2018. Regeringen
har därför satsat på uppbyggandet av en nationell
arena, AI Innovation Sweden, placerad på Lindholmen
Science Park, Göteborg. Universitetet har med
verkat i grundandet av arenan och deltar i uppbyggnadsarbetet av den ”datafabrik” som ska göra
data tillgängligt för forskning inom olika tillämpningar av AI. Göteborgs universitet bidrar med och
utvecklar kompetens kopplat till AI-forskning,
såväl inom universitetet som vid andra lärosäten
i Sverige. Här spelar bland annat framstående
forskning inom medicinsk teknik och Life Science
vid Sahlgrenska akademin en viktig roll.
Deltagande i AI innovation Sweden innebär också
en möjlighet för Göteborgs universitets forskare att
ta ledningen och bidra med forskning om AI ur ett
samhällsperspektiv. Här finns många viktiga frågor
som det behöver forskas om, exempelvis vad gäller
vilka etiska, juridiska och politiska frågor som
behöver ställas kring mötet mellan människa och AI.
Det finns också ekonomiska, sociologiska, psykologiska och filosofiska aspekter som är viktiga att
belysa, där Göteborgs universitet kan bidra med
kunskap. Detta initiativ omfattar även utbildnings
insatser, vilka beskrivs i Stärkt kunskapsutbyte
genom samverkan i kapitlet Utbildning som förnyar.
Ett annat exempel på samverkansarbete är projektet
Mammaforum vid institutionen för svenska språket.
Projektet belönades med universitetsnätverket
Auroras utmärkelse Diversity and Equality Award
2018. Mammaforum är ett initiativ för undervisning
i svenska för nyligen invandrade gravida kvinnor
eller nyblivna mammor i stadsdelen Bergsjön i
Göteborg. Det riktar sig till en målgrupp som ofta
har svårt att delta i undervisning i svenska, eftersom det är svårt att med ett nyfött barn delta i
klassrumsundervisning på dagtid som bygger på
hög närvaro. Undervisningen vid Mammaforum är
istället anpassad för att deltagarna ska kunna ta
med sina barn och lära sig i den takt som fungerar
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för dem, i den situation de befinner sig. Dessutom
erbjuder verksamheten ett tillfälle för studenter
i ämnet svenska som andraspråk att få praktik
och, under handledning, själva prova sig fram till
lösningar som fungerar för enskilda deltagare och
svarar på de behov de själva formulerar.

GLOBALT ENGAGEMANG
Göteborgs universitets forskning ska bygga på ett
globalt engagemang som ständigt påminner om
universitetets roll i världen. En viktig del är deltagandet i universitetsövergripande internationella samarbetsprojekt där universitetet fortsatt sitt engagemang under 2018. Karaktäristiskt för samtliga
projekt är att de bygger på ett tätt samarbete med
andra svenska lärosäten. Genom ett stärkt sam
arbete hanteras globala utmaningar gemensamt
för att öka det internationella utbytet inom forskning
och utbildning.
Flertalet projekt delfinansieras av Stiftelsen för
internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT. Här kan nämnas MIRAI med Japan
och fokus på forskare i tidiga karriären, SASUF
vars fokus är att öka samarbetet med Sydafrika
med utgångspunkt ur FNs globala hållbarhetsmål
och TRAC som är ett samarbete inom hälsoområdet
mellan deltagande svenska lärosäten och partners
i Vietnam. Göteborgs universitet gick även med i
ett nytt egenfinansierat samarbetsprojekt under
2018, ACCESS, mellan universitet i Chile och
Sverige. Projektet fokuserar på att öka samarbetet
inom bland annat forskning om åldrande och
marin forskning.
Göteborgs universitet koordinerar Inclusive Internationalisation, fast track for university teachers
and researchers, ett regionalt samverkansprojekt
med Högskolan Väst, Chalmers och Högskolan
i Borås. Även detta projekt finansieras av STINT
och riktar sig till nyanlända med en påbörjad eller
avslutad forskarutbildning. Under 2018 började de
första åtta deltagarna på det snabbspårsliknande
pilotprogrammet.
Universitetets satsningar inom internationalisering
beskrivs vidare i Internationell profil i kapitlet
Utbildning som förnyar.

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 världs
ledande nation inom livsvetenskaperna. Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse investerar tillsammans
med Göteborgs universitet, AstraZeneca och
Västra Götalandsregionen minst 620 miljoner kronor
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under en tioårsperiod. Liknande centrum byggs
samtidigt upp vid universiteten i Lund, Umeå och
Linköping. Tillsammans med SciLifeLab har de fyra
Wallenbergcentrumen under 2018 startat National
Molecular Medicine Fellows Program, ett nationellt
nätverk med årliga möten för samtliga rekryterade
gruppledare vid de fem noderna.
Rekryteringar av internationellt lovande forskare
inom molekylär medicin är en huvuduppgift för
WCMTM. Under 2018 har flera forskare anställts
och rekryteringar av medarbetare till de olika forskargrupperna fortskrider. Flera associerade forskare
som stärker miljöer inom universitetet, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och AstraZeneca har också
anställts. Ett stort arbete har lagts ned för att länka
forskare vid WCMTM till sjukhusmiljöer och AstraZeneca för att skapa starka translationella miljöer.
För att säkerställa bredden inom centrumet stödjer
WCMTM även specifika translationella projekt och
infrastrukturer som överbryggar forskning och klinik.

FORSKNINGSKOMMUNIKATION
OCH FOLKBILDNING
Jonsereds herrgård är ett strategiskt verktyg i
universitetets samverkansarbete. Denna mötesplats utgör ett intellektuellt centrum där samverkan,
dialog, kreativitet och eftertanke ges spelrum.
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Universitetet genomförde under året här ett fyrtiotal
seminarier och öppna arrangemang. Med utgångspunkt i universitetets forskning och utbildning
samlar arrangemangen på Jonsereds herrgård
forskare och aktörer inom politik, offentlig sektor,
näringsliv, journalistik, konst och kultur. Seminariernas teman tar avstamp i aktuella samhällsbehov
med ambition att genom intellektuella samtal
gemensamt formulera samtidens tänkande och
utmaningar.
Göteborgs universitet samverkade därutöver med
flera samhällsaktörer för att skapa populärvetenskapliga arenor där allmänheten tar del av forskning.
Några exempel på samarbetsparter är Göteborg & Co,
Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Västsvenska Handelskammaren, Chalmers, West Pride
och Vetenskap & Allmänhet. Genom medverkan
på arrangemang under Vetenskapsfestivalen,
Almedalsveckan, EuroPride, Bokmässan och
Forskarfredag bidrar universitetets forskare både
till samhällsdebatt och folkbildning. Evenemangen
var ofta välbesökta och skapade engagemang
genom frågor, diskussioner och nya kontakter för
universitetet. Under 2018 lades fokus på att nå nya
målgrupper och att bredda representationen för
vem som medverkar i evenemangen.

Joachim Sturve, docent
vid institutionen för biologi
och miljövetenskap,
forskar om hur fiskar på
verkas av toxiner i havet.
Seminariet Demokratilyftet
på Västsvenska arenan i
Almedalen den 5 juli 2018.
På bilden syns moderator
Somar Al Naher, Christer
Mattsson, föreståndare
Segerstedtinstitutet, Anna
Ekström, gymnasie- och
kunskapslyftsminister
samt Tomas Axelson,
docent i religionssociologi
vid Högskolan Dalarna.
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UTVECKLAT ANSVAR
FÖR NYTTIGGÖRANDE
AV FORSKNING
Samverkan är ett medel för att stärka kvalitet och
relevans i forskning och utbildning samt skapa
ömsesidig nytta för universitetet och omgivande
samhälle. Göteborgs universitet arbetar aktivt
med att utveckla mångsidig samverkan och ta
ansvar för nyttiggörande av forskning.

PROJEKT FÖR UTVECKLING
AV SAMVERKAN OCH
NYTTIGGÖRANDE
Göteborgs universitet driver och medverkar i ett
flertal projekt för att utveckla arenor, strategier och
modeller för samverkan och nyttiggörande. Under
2018 startade de nationella projekt som ska stärka
samverkan inom forskning och utbildning, vilka
finansierats genom Vinnovas utlysning Utveckling
av lärosätenas samverkanskapacitet. Universitetet
koordinerar tre av dessa projekt och ansvarar för
delar i ytterligare sex av totalt 17 nationella projekt.
Utgångspunkten är att strategiskt utveckla och
följa upp samverkan med det omgivande samhället.
Resultaten ska implementeras och på så sätt bidra
till att samverkansuppdraget bättre kan integreras
i kärnverksamheten.
De nio projekt som Göteborg universitet deltar
i ska utveckla nyttiggörande och samverkans
kapacitet ur olika perspektiv genom att:
• öka möjligheten för rörligheten av forskare
och studenter.
• bygga upp strategiska partnerskap.
• öka integrering av samverkan i universitetens
kvalitetsutvärdering.
• göra det möjligt att samverkan blir meriterande.
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• etablera hållbara sätt för finansiering av sam
verkan och stärka samverkanskompetensen.
• öka genomslaget i samhället av universitetets
satsningar.
• öka förutsättningar för att hantera kunskap
och nya frågeställningar som utvecklas genom
samverkan.
• utveckla arbetssätt som länkar samverkans
strategier till Agenda 2030.
• utveckla plattformar och metoder som gör
medborgarforskning möjligt.
Dessutom driver universitetet sedan 2016 projektet
Utmaningsdriven kunskapsbaserad innovation,
finansierat av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Projektet utvecklar processer för att
matcha grupper av studenter med utmaningar från
företag, forskare och andra samhällsaktörer. Syftet
är att göra det möjligt att skapa innovativa lösningar
tillsammans. En utmaning vid nyttiggörande av
forskning är att engagera alla de kompetenser som
krävs för att driva innovationsprojekten framåt.
Projektet ger studenter möjlighet att stärka den
kompetens som behövs för att driva idéer mot
tillämpning. Projektet, som är tätt kopplat till den
ideella studentföreningen Black Dot, har sedan
starten involverat över 300 studenter från regionens
alla lärosäten. Studenterna har tagit sig an utmaningar
som rör äldrevård, drönare, könssjukdomar, bättre
arbetsmiljö och nya sätt att odla alger.

Göteborgs universitets årsredovisning 2018

STÖD TILL NYTTIGGÖRANDE
Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs
universitet ger anpassat stöd kring extern forskningsfinansiering, juridik och innovation och nyttiggörande.
Nyttiggörande handlar i vissa fall om att kommersialisera innovationer, men ofta om andra typer av
hållbar spridning och att göra forskningsbaserad
kunskap tillgänglig utanför akademin. Experter
inom affärsjuridik, innovationsrådgivning och
forskningsfinansiering samarbetar för att ge varje
vetenskapsområde och fakultet ett anpassat stöd.
Enheten arbetar även med verktygs- och processutveckling för nyttiggörande av forskning.
I samarbete mellan universitetet och GU Ventures AB
har ett dotterbolag, GU Project Accelerator AB,
GUPAAB, startats för att underlätta nyttiggörandet
av kunskap och tillgångar från universitetet. Genom
att erbjuda en neutral projektplattform kan GUPAAB
ytterligare stötta utbildningar och forskningsmiljöer
vid externa samarbeten och uppdrag. GUPAAB
har bland annat stöttat Sahlgrenska akademin,
IT-fakulteten och Högskolan för scen och musik.
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Holdingbolaget GU Ventures AB kommersialiserar
affärsidéer kopplade till Göteborgs universitet.
Det sker genom en inkubations- och en investeringsprocess och därigenom bidrar GU Ventures till
vidareutveckling och nyttiggörande av forskning,
utveckling och tillväxt. UBI Global Index har topprankat verksamheten.

Socialminister Annika
Strandhäll och riksdags
ledamot Anna Johansson
träffade professor Ingmar
Skoog som presenterade
universitetets äldre
forskning, AgeCap.

Under 2018 har GU Ventures behandlat 86 nya idéer
och startat tolv nya objekt. GU Ventures beslutade
att investera i samtliga genom medel från avyttringar
och idébanksmedel från regeringen. Vid årsskiftet
ägde GU Ventures 54 företag och fyra projekt, varav
åtta var noterade. GU Ventures gjorde avyttringar i
tio objekt och lade ner tre. Därutöver har ett trettiotal nya projekt stöttats vid entreprenörsskolorna
inom universitetet och genom dotterbolaget
GUPAAB. Under året har GU Ventures drivit flera
strategiska utvecklingsprojekt bland annat inom
hållbarhet, verifiering för tillämpning och ett kvalitetshöjande arbete i samverkan med regionens sju
andra inkubatorer.
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VÄL FUNGERANDE
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR
En avancerad och funktionell
infrastruktur är nödvändig för att
ge forskningen bästa möjliga för
utsättningar. Det kan till exempel
röra sig om forskningsanlägg
ningar för studier inom fysik,
avancerad teknisk utrustning för
forskning inom livsvetenskaperna
eller databaser för forskning
inom humaniora och samhälls
vetenskap.

Giovanni Volpe,
universitetslektor vid
institutionen för fysik,
studerar partiklar i jämvikt
med hjälp av optisk pincett.

Forskningsinfrastruktur är avancerade verktyg för
forskning som kan vara kostsamma, omfattande
och kräva långsiktiga investeringar. Därför drivs
de oftast genom nationell eller internationell samordning snarare än av enskilda forskargrupper,
institutioner eller lärosäten. I den nationella
diskussion som förts tillsammans med andra
svenska lärosäten och Vetenskapsrådet har fokus
under året varit forskningens behov av framtida
satsningar på forskningsinfrastruktur. Vetenskapsrådet inventerar och prioriterar tillsammans med
svenska lärosäten behovet av nationella forskningsinfrastrukturer i en återkommande process om
två år. Processen resulterar i en riktad utlysning
där Vetenskapsrådet delfinansierar forsknings
infrastruktur. Göteborgs universitet har under året
samordnat sig med andra svenska lärosäten
inför utlysningen som öppnar 2019. Universitetet
förväntas vara värd för fyra ansökningar till
Vetenskapsrådet och medverka vid ytterligare tolv
ansökningar.
Göteborgs universitet har under året beviljats infrastrukturmedel för två ansökningar av Riksbankens
Jubileumsfond för att främja framtida forskning
inom humaniora. Forskningsinfrastrukturen Svenskt
kvinnobiografiskt lexikon, SKBL, beviljades medel
för att bygga ut sin databas och genomföra teknisk
utveckling för utökad analys, visualisering av data
och länkning till Språkbankens växande korpus.
Forskningsinfrastrukturen Svenskt hällristningsforskningsarkiv, SHFA, beviljades medel för att
tillsammans med Centrum för digital humaniora
vid Göteborgs universitet och institutionen för dataoch informationsteknik som är integrerad med
Chalmers utveckla ett verktyg baserat på 3D-data
för att analysera hällristningar.
Göteborgs universitet väntar fortfarande på
leveransen av det nya forskningsfartyget Skagerak
som är kraftigt försenat. Under året har ett nytt
avtal slutits med varvet som bygger fartyget, som
bland annat innebär att fartyget ska levereras i
april 2019. Göteborgs universitet står inte utan
forskningsfartyg, utan har reparerat det gamla
forskningsfartyget Skagerak som åter är i bruk.
Det nya fartyget kommer att ge universitetet ett
modernt och avancerat laboratorium till havs.
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UTBILDNINGSANKNUTEN
FORSKNING MED BÅDE
BREDD OCH SPETS
Universitetet arbetar sedan länge med att skapa kompletta
akademiska miljöer. De kännetecknas av kontinuerlig växel
verkan mellan forskning, utbildning och samverkan.
Det innebär att all forskning ska vara utbildningsanknuten
och att all utbildning ska vara forskningsanknuten.
Göteborgs universitets kompletta akademiska
miljöer bidrar till gränsöverskridande forskningsoch utbildningssamarbeten. De stimulerar också
samverkan med offentliga och privata aktörer i
samhället. Kompletta miljöer skapar därmed förutsättningar för helheter som bidrar till dynamiska
relationer mellan å ena sidan utbildning och forskning och å andra sidan näringsliv och samhälle.
Därigenom driver de kompletta miljöerna både
kvalitet och relevans, inom såväl forskning som
utbildning.
En framgångsrik komplett miljö vid Göteborgs universitet är den grupp forskare och lärare som driver
ett masterprogram i evidensbasering. Programmet
erbjuder en bred utbildning och vänder sig till
studenter som vill arbeta kunskapsbaserat med
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förändringsarbete inom olika samhälleliga institutioner och bidra till kritisk reflektion kring styrning
och kunskapsanvändning. En arena har byggts
upp som skapar möten mellan professioner med
rötter och kunskapsmodeller hämtade från så
skilda områden som humaniora, naturvetenskap,
medicin, psykologi, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Programmet attraherar studenter
och lärare från många delar av universitetet, liksom
från myndigheter och andra kunskapsintensiva
sektorer i samhället och näringslivet. Utbildningen
utformas i samråd med externa aktörer som kommunala och statliga myndigheter. Det finns en
uttalad strävan att alla studenter ska kunna skriva
magister- eller masteruppsatser i samverkan med
en verksamhet där evidensbasering är en viktig
grund för arbetet.

Lina Birgersson, doktorand
på institutionen för biologi
och miljövetenskap jobbar
med beteende hos fisk
och endokrinstörande
ämnen. Här undersöker
hon hur abborrar reagerar
på hur vattenytan bryts.
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BEVILJADE
FORSKNINGSBIDRAG
Totalt uppgick de externa forskningsbidragen till
1 871 miljoner kronor under 2018 (se diagram 2).
Det är en ökning med 53 miljoner kronor, mot
svarande tre procent jämfört med 2017. Merparten
av bidragen kommer från nationella givare. Kategorin
övriga svenska givare, där bland annat Wallenbergstiftelserna ingår, har ökat de senaste åren. Trenden
finns bland flera svenska lärosäten, särskilt läro
säten med medicinsk fakultet.
Bland de bidrag som beviljas finns varje år de som
väcker särskild uppmärksamhet. Det kan exempelvis
vara sådana som erhållits i mycket hög konkurrens
och därmed kan ses som ett kvitto på vetenskaplig
excellens, sådana som genom sin storlek skapar nya
möjligheter eller som stödjer en särskilt angelägen
grupp, exempelvis unga forskare.
Under hösten erhöll Göteborgs universitet 26 bidrag
inom humaniora och samhällsvetenskap från
Vetenskapsrådet. Totalt beviljades universitetet
156 miljoner kronor, vilket var högst bland alla lärosäten 2018. Det största bidraget om 18 miljoner
kronor erhölls för forskningsmiljön En lucka i vårt
vetande: Den medeltida aristoteliska logiken
1240−1360. Göteborgs universitet beviljade även
18 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till en
forskningsmiljö inom migration och integration.

Diagram 2.
Inkomster av
forskningsbidrag1.
1 Då metoden för
utsökning har förändrats
2018 har siffrorna för
tidigare år justerats.

Göteborgs universitet har under hösten fått ett
projektbidrag från Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse på totalt 37 miljoner kronor. Stifltelsens
projektbidrag är mycket prestigefulla och bidraget
var det fjärde största som delades ut under 2018.
Medel från stiftelsen beviljas främst till grund
forskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.
Projektet ska kartlägga de biologiska mekanismerna bakom barncancerformen neuroblastom
och söka nya behandlingar för sjukdomen.
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse satsar även
på att stärka svensk klinisk forskning genom
programmet Wallenberg Clinical Scholar. Under
2018 utsågs en forskare vid Göteborgs universitet
till Wallenberg Clinical Scholar och erhöll 15 miljoner
kronor för forskning om livmodertransplantation.
Knut och Alice Wallenberg stiftelse satsar även
särskilt på yngre framstående forskare genom
programmet Wallenberg Academy Fellows. Under
2018 fick två forskare vid Göteborgs universitet
förlängningsanslag om nio miljoner kronor vardera
för fortsatt forskning om mätning av demokrati
respektive orsaker till demenssjukdomen Alzheimers.
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Vetenskapsfestivalen
på Nordstadstorget.
Eva-Marie Ström, som är
forskare vid institutionen
för språk och litteraturer,
berättade om språk
situationen i Sydafrika,
ett land med elva officiella
språk.

Forskningsprojektet om
livmodertransplantation
fortsätter. Här sker robot
assisterad titthålskirurgi
på en nedsövd donator.
Operationen genomfördes
en lördag i slutet av 2018
vid Sahlgrenska Universi
tetssjukhuset. Forskare
från flera håll i världen följde
arbetet via bildskärmar.
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Linnéa Wennemyr och
Willhelm Moran är master
studenter i ekotoxikologi.
För att träna på att förklara
sin forskning undervisar
de gymnasieelever på
Sjöfartsmuséet.

Ruth Palmer är professor
i molekylär cellbiologi vid
Sahlgrenska akademin.
Hon arbetar med att hitta
nya behandlingsmetoder
för neuroblastom, en
cancerform som främst
drabbar barn. 2018 fick
hon stora projektanslag
från Cancerfonden.
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AKTIV REKRYTERING
SKAPAR KVALITET
Strategisk och framsynt rekrytering stärker Göteborgs universitet.
Det utgör grunden för kvaliteten i forskningen och utbildningen
och stimulerar utbytet med omvärlden.

Genom en aktiv och framåtsträvande rekrytering
läggs grunden för god kvalitet i såväl forskning som
utbildning. Extern rekrytering, särskilt internationell,
stimulerar utvecklingen av en dynamisk och mångfacetterad verksamhet. Andelen externa rekryteringar bland forskande och undervisande personal
uppgick 2018 till 60 procent (avser nyanställda
med doktorsexamen från ett annat lärosäte till
anställning som professor, lektor, forskare, forskar
assistent och biträdande lektor). Av dessa hade
63 procent disputerat vid utländskt lärosäte (se
diagram 3).
Göteborgs universitet arbetar för att vara ett attraktivt lärosäte för framstående forskare. Rekryteringsstrategier är en av de aspekter som den universitetsövergripande forskningsutvärderingen RED19
lyfter fram. Samtliga utvärderingsenheter har i
självvärderingar reflekterat över processer, rutiner
och behov för att stärka strategierna för kompetensförsörjning och konkurrenskraft.

antal

Professor

Ett exempel är Wallenbergcentrum för molekylär
och translationell medicin, WCMTM, som framgångsrikt rekryterat ett flertal framstående yngre
forskare till biträdande lektorat vid Göteborgs
universitet. Med hjälp av internationellt konkurrenskraftiga karriärpaket har dessa forskare kunnat
börja arbeta vid forskningsmiljöer inom universitetet
och dess partners. Det har bidragit till att unga
lovande forskare länkas samman med de tre andra
centrumen för molekylär medicin i Sverige: Umeå,
Linköping och Lund samt SciLifeLab-miljöerna.
För att skapa ytterligare förutsättningar för samverkan mellan centrumet och befintliga grupper
vid universitetet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har flera yngre forskningsaktiva läkare getts
möjlighet att forska på halvtid och bygga upp en
forskargrupp. På motsvarande sätt har WCMTM
skapat möjligheter för forskare inom AstraZeneca
att bygga upp verksamheter inom Göteborgs universitet och universitetssjukhuset. Det fokuserade
arbetet på att skapa dynamiska och attraktiva miljöer
har varit framgångsrikt, till och med 2018 har sju av
åtta biträdande lektorer rekryterats externt.

Lektor

Meriteringsanställning

Forskare
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LÄS MER
Läs mer om universitetets
arbete med att kvalitets
säkra rekryterings
processen i En lärande
organisation – kompetens
försörjning i kapitlet
Arbetsmiljö som inspirerar.

Diagram 3.
Nyrekryterade fördelat
på tjänstekategori och
lärosäte för avlagd
doktorsexamen 1.
¹ Här inkluderas endast de
som fått ett tillsvidareförord
nande och de som anställts på
meriteringsanställning enligt
högskoleförordningen 4 kap §
12a samt avtal om postdoktor.
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Sir David Attenborough
talade vid The Perfect
World Foundations klimat
konferens i Göteborg och
blev hedersledamot av
Göteborgs centrum för
globala biodiversitets
studier, GGBC. Till vänster
GGBCs verksamhetsledare
Alexandre Antonelli, pro
fessor i biologisk mångfald,
och till höger koordinator
Allison Perrigo.
Två projekt om vattenbruk
koordineras från Göteborgs
universitet: Nomaculture
och AquaAgri Kelp.
Här professor Henrik
Pavia, projektledare för
AquaAgri Kelp.

FORSKNING FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING
Göteborgs universitet har en ODLAD MAT FRÅN HAVET
Två projekt om vattenbruk koordineras från
lång tradition av forskning
Göteborgs universitet: Nomaculture och AquaAgri
Kelp. Genom projektet Nomaculture har forskare
och utbildning inom hållbar
tagit fram ny kunskap om hur näringsriktiga, goda
utveckling och bedriver
och efterfrågade marina arter kan odlas på ett hållbart sätt. Den europeiska hummern och den grå,
sedan länge många forsk
atlantiska havskatten är arter som agerat modeller.
ningsprojekt som rör klimat Tusentals hummerlarver har kläckts och sedan
i experiment för optimering av foder,
förändringar, krig, migration, deltagit
vattenkvalitet och hantering. En handfull projekt
initierats där entreprenörer och kommuner,
korruption och andra globala har
med hjälp av forskningsresultat, ny kunskap och
samhällsutmaningar.
hummerlarver från Nomaculture, arbetar vidare
för att utveckla odling till konsument samt med
stödutsättning för att förbättra vilda bestånd.
Havskatten är modell för odling av fisk på ett mer
miljövänligt sätt. I ett landbaserat system har
teknik och mikrobiologi utvecklats för att minska
utbytet mellan miljön i odlingen och miljön utanför.
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antal
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Diagram 4.
Antal vetenskapliga
artiklar inom hållbar
utveckling.
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Under 2018 publicerade
universitetet 390 veten
skapliga artiklar inom
hållbar utveckling, en
ökning med 17 % jämfört
med 2017.
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En ny utsökning för den
senaste femårsperioden
görs varje år för att inkludera
publikationer som har
rapporterats i efterhand.
Med vetenskaplig artikel avses
publikationstyperna artikel i
vetenskaplig tidskrift, artikel
i övriga tidskrifter samt
forskningsöversiktsartikel.
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Projektet AquaAgri Kelp har tagit fram rutiner för
att odla och skörda brunalgen sockertare, som för
första gången har odlats i större skala i svenska
vatten. Försöksodlingen i Kosterhavet ger en skörd
på motsvarande cirka 30 ton alger per år. Forskarna
har utgått från lokala bestånd av sockertare och
utvecklat metoder för att vid lämplig tid på året
kunna “så in” tången på odlingsrep som hängs ut
i havet. På drygt sex månader är de färdiga att
skördas. Forskarna studerade även odlingarnas
miljöeffekter. Till skillnad från öppna fiskodlingar
i havet skapar algodling inga utsläpp av närsalter.
Tvärtom så tas de oorganiska näringsämnen, som
finns lösta i vattnet, upp och används för tillväxt.
Därför kan tång samodlas med musslor och fisk
med minimal miljöpåverkan. Efterfrågan på
algbiomassa till mat, material och energi växer.
Förhoppningen är att kunskap från AquaAgri Kelp
ska underlätta för kommersiella odlare att komma
igång.

SAMVERKAN I FOKUS
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet var
värd för den sjätte världskonferensen i miljöekonomi,
World Congress of Environmental and Resource
Economists, WCERE, 2018. Under konferensen
samlades omkring 1 500 forskare, experter och
beslutsfattare från hela världen för att utifrån sina
olika perspektiv och kunskaper bidra till hantering
av komplexa miljöproblem. Det var den största och
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mest globala miljöekonomiska forskarkonferensen
någonsin med många deltagare från länder i Afrika,
Asien och Sydamerika, eftersom programmet
också hade ett tydligt utvecklingsfokus. Forskare,
praktiker och beslutsfattare möttes i workshoppar
om bland annat cirkulär ekonomi, biologisk mång
fald och fiskepolitik samt i diskussioner kring
framtida transporter och hot om bristande vattenförsörjning i världens storstäder.

SPRÅKETS MAKT
Det finns ett starkt samband mellan klimatför
ändringar och fattigdom. Många människor som
försörjer sig genom småskaligt fiske påverkas
särskilt allvarligt av förändrat klimat. För att lösa
utmaningarna krävs ett annat sätt att tala om
problemen menar sociologen Svein Jentoft, ny
hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Svein
Jentofts forskning fokuserar på fiske och förvaltning av kustområden och han har bidragit till
utvecklingen av de marina och tvärdisciplinärt
samhällsvetenskapliga profilerna vid Göteborgs
universitet. Svein Jentoft menar att hur man talar
om sambanden mellan klimatförändringar, fattigdom och småskaligt fiske har stor betydelse.
Han ifrågasätter bland annat användandet av
begreppet anpassning (eng. adaptation) när det
gäller klimatförändringar, istället borde vi tala mer
om maktförhållanden och social rättvisa.
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SÄRSKILDA
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
FORSKNINGS- OCH
INNOVATIONSKONTORET

om medel för innovation och ”proof of concept”
från exempelvis Vinnova, ERC och Stiftelsen för
strategisk forskning.

Universitetets stöd till innovation och nyttiggörande
bidrar till att öka det samhälleliga genomslaget för
forskningsbaserad kunskap. Verksamheten har
utvecklats för att tillgodose ett brett nyttiggörande,
vilket innefattar kommersiella och samhällsnyttiga
perspektiv, social innovation, studentdrivna projekt,
samverkan med offentlig och privat sektor och stöd
till akademiska miljöer kring samhällsutmaningar.
Se tabell 4 för kvantitativa resultat av arbetet.
Medel för Verifiering för tillämpning, VFT och VFT+,
samt för att stödja idéer inom livsvetenskap med
fördjupad kommersiell verifiering, LSV, används
för att optimera forskningens tillämpbarhet för att
komma till användning. Stödinsatser riktas både
till enskilda medarbetare och till forskningsmiljöer.
Strategiskt och praktiskt nyttiggörande stöttas
bland annat genom analys av kunskapstillgångar,
värdekedjor, IP-strategi, och hur kunskapen bör
paketeras. Samhällsrelevanta idéer verifieras genom
att bland annat behov, användbarhet och hållbar
tillämpning undersöks. Forsknings- och innova
tionskontoret har under 2018 tagit över projekt
ledningen av VFT från universitetets holdingbolag
GU Ventures AB.
Genom Verifiering för samverkan, VFS, ges stöd till
medarbetare för att initiera nya samverkansprojekt
med aktörer utanför akademin. Forsknings- och
innovationskontoret ger också stöd vid ansökningar

2018

2017

2016

1. Totalt antal idéer

241

196

198

A. Kommersiella idéer 1

112

91

80

Inkomna idéer under året

46

64

44

Avslutade idéer

10

10

10

antal

Idéer till verifiering
(antalet verifieringsaktiviteter3)
2

27 (83)

29 (71)

44 (90)

4

11

30

10

56

105

118

Under året inkomna idéer

40

45

81

Avslutade idéer

13

16

16

Idéer som har gått vidare

B. Impact-idéer 1

Idéer till verifiering
(antalet verifieringsaktiviteter)

Därutöver hanteras studentidéer i samarbete med
Drivhuset och Venture Cup. Under 2018 har Drivhuset hanterat 220 idéer och haft 440 vägledningsmöten med 482 klienter. 120 företag startades
under året. Dessutom levererades delar i sex kurser
på universitetet och 54 aktiviteter som lockade
omkring 2 300 deltagare. Venture Cup är en tävling
för entreprenörer som vill utveckla affärsidéer och
starta företag. Under året inkom bidrag från 86
tävlande med koppling till Göteborgs universitet.

Tabell 4.
Idéflöde, Forsknings- och innovationskontoret.
1 Här definieras idéer som forskningsresultat eller andra
värdeerbjudanden som antas möta specifika behov och som
kan förpackas för, eller överföras till, externa aktörer för att skapa
samhälleligt eller kommersiellt värde i samhället.
2 Forsknings- och innovationskontoret driver
verifieringsprogrammen Verifiering för tillämpning (VFT)
tillsammans med GU Ventures AB, Verifiering för samverkan
(VFS) som en del i Vinnova-projektet SAFIR, samt LSV genom
bidrag från Kammarkollegiet för att stödja idéer inom området
livsvetenskap med fördjupad kommersiell verifiering. I tabellen
redovisas antalet idéer som fått verifieringsstöd av Forskningsoch innovationskontoret inom ramen för VFT, VFS eller LSV.
Till och med 2016 rapporterades antalet verifieringsansökningar,
som efterfrågas i rapportering till Vinnova, och från och med
2017 rapporteras antal unika idéer till verifiering.

7 (7)

6 (7)

3

25

7

2. Utvecklings-/kvalitetss äkrande projekt

39

43

33

3. Aktiviteter (disseminering/
uppsökande verksamhet)

3 Varje idé till verifiering går igenom flera verifieringsaktiviteter. Här
redovisas totalt antal aktiviteter som beviljats under 2018.

34

47

30

4

314

286

261

Idéer som har gått vidare

Totalt antal ärenden

28

10 (19)

Forsknings- och innovationskontoret har förstärkt
den interna kompetensen kring hur entreprenöriella
studentteam kan utveckla och tillämpa idéer
baserade på universitetets forskning. Tillsammans
med projektet Utmaningsbaserad kunskapsdriven
innovation har det gemensamma initiativet Social
Impact Studio utvecklats för att stötta forskningsbaserade idéer. Målen är att exponera outnyttjade
forskningsresultat, skapa sociala innovationer som
tar itu med olösta samhällsutmaningar och identifiera
viktiga faktorer för fortsatt arbete med idéerna.
Under 2018 engagerades över 160 studenter
genom de båda initiativen till utmaningar från 42
företag, forskare och samhällsaktörer. Läs mer
om projektet Utmaningsbaserad kunskapsdriven
innovation i avsnittet Utvecklat ansvar för nyttig
görande av forskning.
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Varav 3 idéer har gått vidare till inkubatorer.
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NATIONELLA SEKRETARIATET
FÖR GENUSFORSKNING

EUs ramprogram Horisont 2020. Sekretariatet har
även varit remissinstans för flera utredningar.

Nationella sekretariatet för genusforskning samverkar
med aktörer inom universitets- och högskolesektorn
för att främja kunskap om genus. Sekretariatets
personal har anlitats som experter såväl nationellt
som internationellt. Årets projekt omfattar bland
annat komparativa kartläggningar, forskningsöversikter och analyser. Exempel på uppdragsgivare är
Forte, Energimyndigheten, Region Jönköpings län
och Nordiska ministerrådet.

Samarbetsorganet NIKK, Nordisk information för
kunskap om kön, har sedan 2012 varit placerat på
sekretariatet på uppdrag av Nordiska minister
rådet. Uppdraget har förlängts till 2022. NIKK förmedlar forskning, politik och praktik om jämställdhet i Norden. Sekretariatet har genom NIKK
sammanställt flera kunskapsmaterial, exempelvis
om politiska initiativ i Norden och Baltikum efter
#metoo-initiativen, och till det nordiska statsminister
initiativet Nordic solutions to Global Challenges.
NIKK förvaltar även Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond.

Flera uppdrag har handlat om sexuella trakasserier
inom akademin. För Vetenskapsrådet har sekretariatet tagit fram rapporten Sexuella trakasserier – en
internationell forskningsöversikt. Sekretariatet arbetar
även med en forskningsöversikt om förebyggande
arbete mot sexuella trakasserier i akademin på
uppdrag av Universitets- och högskolerådet.
Nationell och internationell samverkan är en viktig
del av verksamheten. Sekretariatet har medverkat
i expertgrupper, bidragit på konferenser och i olika
rådgivande organ, i Sverige och övriga Europa,
bland annat för att stärka betydelsen av genus i
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På webbplatsen genus.se publiceras information
och nyheter om genusforskning, med fokus på
forskningens villkor. Sekretariatet deltar också i
flera nätverk för forskning och forskningskommunikation, och har föreläst, deltagit i panelsamtal och
haft workshoppar och utbildningar inom till exempel
Nätverket för kulturarv och tvärvetenskaplig
genusforskning.

Till vänster: Valåret 2018
har Henrik Ekengren
Oscarsson, professor i
statsvetenskap och val
forskare, varit synlig i
media stora delar av året.
Övre höger: Jessica
Lindborg, masterstudent
vid institutionen för biologi
och miljövetenskap tittar
på beteendeförändringar
hos fisk efter exponering
av miljögifter.
Nedre höger: Alice
Srugies, universitetslektor
vid institutionen för
tillämpad IT, forskar om
att kommunicera vid kris.
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NORDICOM
Fredrika Lagergren Wahlin
är vicerektor med ansvar
för samverkansfrågor.
Hon representerade
Göteborgs universitet vid
EuroPride i augusti.

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medieoch 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. Under 2018
genomfördes datainsamling för medievaneundersökningen Mediebarometern. Rapporten Mediebarometern 2017 publicerades våren 2018.
Kostnaderna för insamlingsarbetet av Medie
barometern uppgick till 1,7 miljoner kronor och
försäljningsintäkterna var 0,5 miljoner kronor.
Den totala verksamhetskostnaden var fyra miljoner
kronor.
Nordicom ansvarade under året för en fördjupad
kartläggning av det svenska MIK-arbetet. Studien
presenterades i rapporten Medie- och informations
kunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern. En demokratifråga. Under året publicerade Nordicom också
böckerna Smaken för nyheter: Klasskillnader i det
digitala medielandskapet och Yttrandefrihet i
dagens mediekultur: En studie av medborgarnas
uppfattning om yttrandefrihetens gränser.
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Under 2018 inleddes arbetet med att ta fram en ny
utgåva av rapportserien MedieSverige i ett nytt
och uppdaterat format.
Utöver publikationerna pågår en ständig insamling
av data från olika källor för publicering digitalt där
statistiken kontinuerligt uppdateras. Det gäller alla
medieformer och alla tänkbara aspekter, såsom
struktur, ägande, ekonomi, innehåll, tillgång och
användning.
Under 2018 fortsatte det kontinuerliga arbetet med
att kvalitetssäkra Mediebarometern. Likt andra
telefonundersökningar är det allt svårare att få
människor att svara. Inför kommande års undersökning genomfördes en ny upphandling där
undersökningen även ska inkludera svar som kan
lämnas via webben. Upphandlingen omfattade
också en parallell kontrollstudie enligt tidigare
design för att klargöra metodeffekterna av byte av
insamlingsmetod.
Nordicoms material sprids och används på många
olika sätt. Bland annat genom deltagande i seminarier och konferenser, myndighets- och departementssamarbete, remissvar och via Nordicoms
webbplats och sociala medier. Nordicoms digitala
publikationer omfattas av open acess och är fritt
tillgängliga.
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SEGERSTEDTINSTITUTET
Segerstedtinstitutets verksamhet har under 2018
kännetecknats av utveckling av såväl forskning
som utbildning samt konsolidering av innovationsarbetet med kommuner och övriga avtalsparter.
Det har skett samråd om planeringen av verksamheten med Center mot våldsbejakande extremism
vid Brottsförebyggande rådet.
Institutets uppdrag är att verka för att utveckla och
sprida metoder för att förebygga våldsutövande
extremism. Det uppfylls genom att forskning förs
samman med utbildning och praktiskt stöd till
konkret arbete, huvudsakligen inom den kommunala
välfärdssektorn. Forskare och forskningsmiljöer
har knutits närmare institutet och verksamheten
genom att forskare associerade till institutet har
beviljats betydande forskningsmedel. Efterfrågan
på både korta utbildningar och akademiska, poänggivande kurser som institutet erbjuder har ökat.
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Segerstedtinstitutets verksamhet har utvärderats
av såväl Statskontoret som Göteborgs universitet.
Utvärderingarna visar att institutet uppfyllt sitt
syfte och mål för verksamheten. Det framgår att
institutet är väl känt, i synnerhet bland dess målgrupp. Det är en indikation på att verksamheten
gjort avtryck i samhällsdebatten om våldsbejakande
extremism och etablerat sig som en aktör som
bidrar till relevanta professioner. Utvärderingarna
ger även god vägledning för ytterligare förbättring.
En fördjupad beskrivning av institutets verksamhet
2018 ges i de särskilda återrapporteringar som
lämnas till Regeringskansliet.

Under Almedalsveckan
lyftes viktiga samhälls
frågor i seminarier i Visby
domkyrka. Christer
Mattsson, föreståndare
vid Segerstedtinstitutet,
diskuterade antisemitism
och varför det är viktigt
att skilja på den nya och
gamla antisemitismen för
att kunna bekämpa extre
mism. Från vänster Ingrid
Lomfors, överintendent
Forum för levande historia,
Aron Verständig, ord
förande i Judiska försam
lingen i Stockholm, Antje
Jackelén, ärkebiskop och
Christer Mattson.
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Studenter inom ämneslärarprogrammet har en
lektion i sitt ämne idrott
och hälsa.

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.

UTBILDNING
SOM FÖRNYAR
UNIVERSITETETS
UTBILDNINGSUTBUD
– PRIORITERINGAR
OCH BEDÖMNINGAR
Kapitlet beskriver och analyserar
Göteborgs universitets utbildnings
utbud. Här berörs förändringar och
särskilda satsningar inom utbildnings
verksamheten. Kapitlet innehåller även
uppgifter om söktryck, examina
och utbildning på forskarnivå samt
information om universitetets kvalitets
arbete, internationella profil och
samverkan inom utbildningsområdet.
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Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor
ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Utvecklingen av utbildningsverksamheten vid Göteborgs universitet utgår från
lärosätets vision som lyfter de viktigaste framtidsfrågorna. Utifrån visionen gör fakulteter och institutioner prioriteringar av utbildningsutbudet och
innehållet i utbildningarna. Utbudet analyseras och
diskuteras på universitetsgemensam nivå. Innan nya
utbildningar och huvudområden inrättas genomförs samråd för att säkerställa att universitetets
samlade kompetenser tas tillvara.
Utbildningsutbudet är under ständig utveckling.
En av Göteborgs universitets strategier är att
erbjuda utbildning för både bredd och spets.
Bredden ska attrahera studenter med varierande
bakgrund och spetsen ska bidra till samhällets
behov av fördjupad kompetens. Bredden i utbildningsutbudet har länge kännetecknat Göteborgs
universitet som erbjuder utbildning inom samtliga
utbildningsområden utom dans. Under 2018
erbjöds drygt 200 utbildningsprogram och nära
1 800 fristående kurser. Universitetet fortsätter att
erbjuda allt fler utbildningar på engelska, drygt
70 program och 500 kurser gavs på engelska 2018,
en ökning jämfört med 2017.
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UTVECKLINGEN AV
UTBILDNINGSUTBUDET

i stort sett oförändrad jämfört med föregående år
(se diagram 5).

Antalet helårsstudenter vid Göteborgs universitet
2018 uppgick till 26 037, en minskning med 116
helårsstudenter jämfört med föregående år
(se tabell 5). Göteborgs universitet når inte upp till
det tilldelade utbildningsuppdraget från regeringen.
Årets avräkning visar en underproduktion på drygt
fyra procent jämfört med tilldelat takbelopp, motsvarande 88 miljoner kronor. Det beror dels på ett
gott arbetsmarknadsläge som påverkar antalet
sökande till högre utbildning. Del av minskningen
jämfört med 2017 kan också förklaras av senare
start- och slutdatum för höstterminen 2018 utifrån
den modell som tillämpas för fördelning av högskolepoäng över budgetår. Göteborgs universitet
har, utifrån Ladokkonsortiets rekommendation,
tillämpat matematisk fördelning för helårsstudenter
fullt ut från avräkning 2017. Helårsprestationerna
har ökat med 105 sedan 2017 och prestationsgraden
ligger kvar på 84 procent. Fördelningen av antalet
helårsstudenter mellan universitetets fakulteter är

Könsfördelningen bland studenterna är stabil över
tid. Andelen kvinnor 2018 ligger kvar på 66 procent
av helårsstudenterna. En av förklaringarna till överrepresentationen av kvinnliga studenter är att de
två största fakulteterna, räknat till antal helårs
studenter, är kvinnodominerade och att lärosätet
saknar en teknisk fakultet som traditionellt har en
hög andel manliga studenter. Göteborgs universitet
har även en högre andel kvinnliga nybörjare i jäm
förelse med genomsnittet för landets universitet och
högskolor läsåret 2016/17.
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Universitetet strävar efter att erbjuda ett brett
utbud av fristående kurser. Sett över tid har dock
andelen helårsstudenter inom fristående kurser
minskat till fördel för programutbildningar. 2018
utgjorde de fristående kurserna cirka 29 procent
av universitetets totala antal helårsstudenter, vilket
är samma nivå som 2017 (se diagram 6).

Övre vänster: Doktorander
besöker Hermods
gymnasiet i Göteborg för att
berätta om universitetets
forskning.
Övre höger: Studenter vid,
Utbildningsvetenskapliga
fakulteten.
Nedre vänster: Studenter
inom ämneslärarpro
grammet har en lektion i
dans inom sitt ämne idrott
och hälsa.
Nedre högre: Rektorer
som vidareutbildar sig vid
rektorsutbildningen.
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Helårsstudenter
antal
Program

Helårsprestationer

2018

2017

2016

2018

2017

2016

18 492

18 442

18 116

16 782

16 631

16 329

kvinnor/män (%)

68/32

68/32

68/32

70/30

69/31

69/31

Fristående kurs

7 545

7 711

7 880

5 181

5 226

5 367

kvinnor/män (%)

61/39

61/39

59/41

63/37

62/38

62/38

26 037

26 153

25 996

21 963

21 858

21 697

66/34

66/34

65/35

68/32

67/33

67/33

Totalt
kvinnor/män (%)

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Tabell 5.
Utbudet i helårs
studenter och
helårsprestationer.

5 601

Sahlgrenska akademin

Diagram 5.
Helårsstudenter 2018
per fakultet.

4 542

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

3 849

Handelshögskolan

För 318 helårsstudenter
saknas uppgift om fakultets
tillhörighet, vilket avser
utresande studenter och
inresande studenter vid
utbildningar där fakultets
tillhörighet inte är tillämpbar.

3 778

Humanistiska fakulteten

3 388

Naturvetenskapliga fakulteten

2 325

Konstnärliga fakulteten

1 378

IT-fakulteten

859
antal

1 000

Kvinnor
2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Män

procent
100

5%

5%

5%

80

25 %

24 %

24 %

60

19 %

20 %

20 %

Diagram 6.
Helårsstudenter på
program och fristående
kurs per nivå.

Fristående kurs,
avancerad nivå

40

Fristående kurs,
grundnivå

51 %

51 %

51 %
20

Program,
avancerad nivå
Program,
grundnivå

0

2016

2017

tkr
Kostnad per helårsstudent1
Kostnad per helårsprestation

1

2018

2018

2017

2016

96,5

91,9

91,4

114,4

109,9

109,6

Tabell 6.
Kostnad per helårs
student och
helårsprestation.
1 Exklusive uppdrags
utbildning och beställd
utbildning.
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Humanistiska fakulteten, som redan har ett stort
utbud av fristående kurser, har återigen erbjudit
nybörjarkurser i franska, spanska och tyska. Flera
fakulteter ser utmaningar i att upprätthålla utbudet
av fristående kurser, exempelvis riktar Konstnärliga
fakulteten de fristående kurserna mer mot fort- och
vidareutbildning.
Samtidigt öppnas fler befintliga programutbildningar
och blir tillgängliga även som fristående kurser.
Flera nya program som utvecklas har som mål
sättning att kunna ges som fristående kurser och
ibland även som uppdragsutbildning. Utvecklingen
tyder på att ökad samläsning har blivit en strategi
för att hantera och planera sitt utbud. Strategin
ligger i linje med universitetets strävan att integrera
programkurser och fristående kurser för att erbjuda
fler studiegångar.
Andelen helårsstudenter som läser på avancerad
nivå är 25 procent, i likhet med föregående år
(se diagram 6). Trots att många av universitetets
nyinrättade program avser utbildning på avancerad
nivå påverkar det inte den totala fördelningen
mellan nivåerna. Handelshögskolan har fortsatt
sitt strategiska arbete med att stärka utbudet på
avancerad nivå. Även Utbildningsvetenskapliga
fakulteten har arbetat med att minska utbudet på
grundnivå och fokusera på utbildning på avancerad
nivå.
Att öka utbudet av utbildning som bygger på blended
learning följer intentionerna i Vision 2020. Den
universitetsgemensamma satsningen på infrastruktur
för nätburen undervisning och blended learning
avslutades 2018. Den har bland annat inneburit att
det har byggts Active Learning Classrooms och
inspelningsstudior (se även Pedagogisk utveckling).
Antalet kurser med inslag av nätburen undervisning
och blended learning går inte att mäta i universitetets system, bedömningen är dock att antalet ökar.
De kurser som erbjuds på distans motsvarar nivån
föregående år.
För att öka dynamiken i utbildningsutbudet beslutade
universitetsstyrelsen 2016 om ett regelverk för omfördelning av utbildningsplatser vid underproduktion.
En process som premierar nya och fakultetsöverskridande program samt utbildningar inom starka
kompletta miljöer (forskning, utbildning och samverkan) arbetades fram. Under 2018 tilldelades
masterprogrammet Sea and Society vid Natur
vetenskapliga fakulteten de frigjorda platserna.
Programmet är fakultetsöverskridande och ska
bidra till att kunna göra omfattande analyser av
samspelet mellan det marina ekosystemet och
socioekonomiska system i samhället över historisk
tid och in i framtiden (se även Utveckling av nya
utbildningar).
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Göteborgs universitet tilldelades 17 miljoner kronor
från regeringen 2018 till nya utbildningsplatser och
kvalitetshöjande åtgärder. Medlen har använts
till nya utbildningsplatser vid sex av fakulteterna
till utveckling av ett obligatoriskt språktest och
efterföljande språkutbildning inom ramen för
universitetets kompletterande utbildningar och
kvalitetshöjande åtgärder vid samtliga fakulteter.

UTVECKLING AV NYA
UTBILDNINGAR
Ett tecken på utvecklingen och förnyelsen av
utbildningsverksamheten är att många program
utbildningar under året har genomgått samråd
inför inrättande. Här presenteras tre exempel på
nya utbildningsprogram.
Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia
och kulturgeografi: Kandidatprogrammet ska
utbilda studenter med specialisering inom ekonomisk historia och kulturgeografi. Kärnan i programmet handlar om att utifrån ett antal bärande teman
och samhällsutmaningar utveckla studenternas
kunskaper och främja deras självständiga tänkande. Programmet är unikt i Sverige eftersom det
kombinerar en lång tradition av utbildning inom
ekonomisk historia, kulturgeografi och nationalekonomi med nyare ämnen som innovation och
entreprenörskap.
Sea and Society: Masterprogrammet ges på
engelska och ska ge studenterna en förståelse för
komplexiteten i många av de problem som idag
utmanar en hållbar utveckling av människans
användning av havet. Utbildningen är ämnesöverskridande och erbjuds i nära samverkan mellan
fem fakulteter vid Göteborgs universitet och
Chalmers. Programmet bygger på att integrera flera
vetenskapliga perspektiv för att ge studenterna de
verktyg och den kompetens som behövs för att
kunna utföra en holistisk analys av de många komplexa relationer som finns mellan det mänskliga
samhället och marina ekosystem.
Psykologisk vetenskap: Masterprogrammet ska
integrera generiska färdigheter som exempelvis
att generera och formulera forskningshypoteser,
kritiskt granska och utvärdera begrepp och idéer,
planera och organisera forskningsprojekt samt
presentera forskning muntlig och skriftligt.
Programmet ska förbereda studenterna för utbildning på forskarnivå och för högkvalificerade arbeten
inom akademisk, offentlig eller privat sektor. Det
finns en tydlig pedagogisk profil i evidensbaserad
undervisning, studentcentrerat och aktivt lärande.
Studenterna kommer att genomföra praktik i en
forskarmiljö inom eller utanför institutionen.
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SÖKTRYCK
Studenter vid Högskolan
för scen och musik.

Det övergripande söktrycket till utbildnings
program vid Göteborgs universitet är fortsatt högt
(se diagram 7). Efter de senaste årens minskning
av det totala antalet förstahandssökande till program visas nu en ökning om knappt en procent till
32 054 sökande 2018. Ökande årskullar i åldersgruppen 19–25 bedöms vara en orsak. Söktrycket
till universitetets program påverkas samtidigt av
det goda arbetsmarknadsläget som gör att färre
söker högre utbildning.
På grundnivå minskade antalet förstahandssökande
till program med tre procent till 21 158 sökande
2018. På avancerad nivå går utvecklingen åt motsatt håll med en ökning av sökande, både kvinnor
och män, om åtta procent till 10 896 sökande
2018. Söktryck på avancerad nivå påverkas mindre
av demografiska förändringar. Ökningen i antalet
förstahandssökande beror framför allt på ett ökat
intresse från internationella sökande och en satsning på lokala antagningsomgångar för en rad
vårdutbildningar, där sista ordinarie anmälningsdag tidigareläggs för att underlätta för de sökande
att få tjänstledigt.
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Högst antal förstahandssökande till program
på grundnivå har juristprogrammet med 1 200
sökande följt av psykologprogrammet, läkar
programmet och socionomprogrammet.
På avancerad nivå är antal förstahandssökande
högst inom specialpedagogprogrammet med
340 sökande följt av Master Programme in
Strategic Human Resource Management and
Labour Relations, Master’s Programme in
Social Work and Human Rights och specialist
sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot
anestesisjukvård.

EXAMINA
Antalet utfärdade examina vid Göteborgs universitet
uppgår 2018 till nästan 6 200, vilket är i nivå med
förra året (se tabell 7). Ökningen i antalet examina
på avancerad nivå under 2017 har stannat av
2018. Samtidigt har antalet utfärdade examina
på grundnivå ökat till följd av en ökning av antalet
yrkesexamina. Framförallt är det yrkesexamina
vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och
Sahlgrenska akademin som står för ökningen,
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antal
35 000

32 274

31 876

32 054

30 000
23 378

25 000

21 864

Diagram 7.
Förstahandssökande till
program per nivå.

21 158

20 000
Grundnivå
(kvinnor/män)

15 000
10 012

8 896

10 000

10 896

Avancerad nivå
(kvinnor/män)

5 000

Totalt
(kvinnor/män)

2018
Totalt

3 370

70/30

17

65/35

Kandidatexamen

1 971

Yrkesexamen

1 382

Avancerad nivå

2 828

Totalt

Grundnivå
Högskoleexamen

Magisterexamen

20
18

20
17

2017
kvinnor/
män (%)

antal

20
16

20
18

20
17

20
16

20
18

20
17

20
16

0

2016
kvinnor/
män (%)

Totalt

kvinnor/
män (%)

3 331

69/31

3 324

71/29

20

55/45

18

61/39

62/38

2 112

62/38

2 141

64/36

82/18

1 199

81/19

1 165

82/18

70/30

2 838

72/28

2 704

69/31

357

71/29

401

83/17

356

79/21

Masterexamen

1 075

61/39

1 022

64/36

952

60/40

Yrkesexamen

1 396

77/23

1 415

76/24

1 396

74/26

Totalt

6 198

70/30

6 169

70/30

6 028

70/30

exempelvis förskollärarexamen, socionomexamen
och receptarieexamen. Övriga examina på grundnivå har minskat. De generella examina vid universitetet karaktäriseras av många examensämnen,
så kallade huvudområden, och antalet utfärdade
examina per huvudområde är ofta relativt litet.
Det gör att förändringar i utfärdade examina i ett
enskilt huvudområde kan variera stort mellan åren.
På avancerad nivå minskade antalet magister
examina med elva procent, från cirka 400 examina
2017 till knappt 360 examina 2018. Det innebär att
antalet magisterexamina är i nivå med 2016. Antalet
masterexamina fortsatte att öka, dock i något lägre
takt än 2017. För 2018 utfärdades 1 075 master
examina, en ökning med fem procent från före
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Tabell 7.
Examina.
Avläsning av uppgifterna
görs varje år för att inkudera
eventuella examina som
rapporterats in i efterhand.

gående år. Flest masterexamina utfärdades av
Samhällsvetenskapliga fakulteten, följt av Handelshögskolan och Naturvetenskapliga fakulteten.
Likt generella examina på grundnivå karaktäriseras
den avancerade nivån vid universitetet av ett stort
antal huvudområden.
Antalet utfärdade yrkesexamina på avancerad nivå
minskade marginellt och var lika många som 2016.
Specialistsjuksköterskeexamen och tandläkar
examen, som hade ovanligt många examina under
2017, minskade under 2018. Juristexamen ökade
mest 2018, med 25 examina fler än föregående år,
följt av läkarexamen med 23 fler examina.
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UTBILDNING PÅ
FORSKARNIVÅ

Doktorspromotionen den
19 oktober 2018. Lena
Willemark, folkmusik
sångare, svensk riksspel
man och kompositör ut
sågs till hedersdoktor vid
Konstnärliga fakulteten.

Utbildning på forskarnivå är avgörande för kompetens
försörjningen inom såväl akademin som det omgivande
samhället. Utbildningen förutsätter medveten rekrytering
och kvalificerad handledning.
Flera områden har haft särskilt fokus inom utbildning på forskarnivå 2018. Här ges några exempel.

Obligatorisk utbildning om forskningsetik
Göteborgs universitet har under en längre tid
diskuterat vikten av att doktorander inom ramen för
utbildning på forskarnivå får en bred förståelse för
forskningens etiska problemställning. Rektor har
därför fattat beslut om att ge respektive fakultet i
uppdrag att ta fram en fakultetsspecifik utbildning
om etik riktad till samtliga nyantagna doktorander.

Nytt systemstöd för kursplaner på
forskarnivå
Det har under en längre tid funnits behov av att
skapa en enhetlig och kvalitetssäkrad process för
hantering av kursplaner på forskarnivå med ett
tillhörande systemstöd. Mot bakgrund av detta har
ett flexibelt systemstöd arbetats fram som stödjer
verksamhetens skilda behov av att hantera kursplaner, kursinformation och antagning. I förlängningen ska systemstödet även kunna visa univer
sitetets samlade utbud av forskarutbildningskurser
på webben. Under hösten driftsattes de delar av
systemet som hanterar fastställande av kursplaner
och överföring av kursinformation till Ladok.

Nätverk för doktorandcoacher
Sahlgrenska akademin erbjuder unga forskare att
utbilda sig till doktorandcoacher. Utbildningen är
en ledarskapsutbildning och samtidigt stöttar
coacherna doktorandernas utveckling i personligt
ledarskap och karriärutveckling. För doktoranderna
innebär det att de dels får hjälp med att strukturera
upp sina studier och därmed blir mer självständiga
som forskare och dels att de får mer konkret
karriärvägledning, vilket är mycket efterfrågat från
doktorandernas sida. Intresset för utbildningen är
stort och universitetet planerar att se över möjligheten att utvidga utbildningen till en universitetsgemensam aktivitet.
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Ny forskarskola för socialarbetare
Forte har beviljat totalt 83 miljoner kronor för en
ny forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten. Forskarskolan, som är en del av Fortes
tioåriga nationella forskningsprogram för tillämpad
välfärd, ska drivas i partnerskap mellan Göteborgs
universitet och ytterligare tre lärosäten. Forskar
utbildningen kommer att bedrivas på 50 procent
för att göra det möjligt för doktoranderna att vara
fortsatt yrkesverksamma och leder till en licentiatexamen efter fyra år.

UTFALL FÖR UTBILDNING PÅ
FORSKARNIVÅ
Antagningen till utbildning på forskarnivå minskade
med 17 procent 2018 jämfört med föregående år,
från 326 till 269 individer (se tabell 8). Andelen
nyantagna män har däremot ökat med tre procentenheter sedan 2017 och könsfördelningen är i nivå
med 2016. Även antalet aktiva forskarstudenter
minskade i jämförelse med föregående år. År 2018
var 1 710 individer aktiva inom utbildningen, jämfört
med 1 830 föregående år. En del av minskningen
kan sannolikt förklaras av byte av Ladok-system
under hösten, som inneburit en viss eftersläpning
i inrapporteringen. Både antalet licentiatexamina
och doktorsexamina minskade. För 2018 minskade
antalet doktorsexamina med drygt 11 procent, från
253 till 224 examina.
En jämförelse över perioden 2014 till 2018 visar
att antalet nyantagna, aktiva och doktorsexamina
minskar och når de lägsta nivåerna på fem år.
Universitetet har under året fortsatt att följa fakulteternas arbete med dimensionering av forskarutbildningen och de insatser som görs för att uppnå
den antagningsvolym som krävs vid respektive
fakultet för att klara av kommande behov av kompetensförsörjning.
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antal
Tabell 8.
Utbildning på forskar
nivå.
1 Aktivitetsgraden är minst en
procent.

Nyantagna

2017

2016

2015

2014

269

326

304

285

299

kvinnor/män (%)

58/42

61/39

57/43

52/48

59/41

Aktiva forskarstudenter1

1 710

1 830

1 827

1 876

1 964

kvinnor/män (%)

60/40

58/42

57/43

58/42

58/42

16

19

15

40

45

kvinnor/män (%)

56/44

68/32

53/47

52/48

56/44

Doktorsexamina

224

253

250

282

298

kvinnor/män (%)

52/48

59/41

58/42

53/47

63/37

Licentiatexamina
Avläsning av uppgifterna görs
varje år för att inkludera
eventuell rapportering i efter
hand.

2018
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PEDAGOGISK
UTVECKLING
Universitetet arbetar aktivt med att ge lärare
möjligheter att fördjupa sitt pedagogiska arbete.
Satsningen på infrastruktur för blended learning
ökar möjligheterna för studenter och lärare som
vill använda digitala resurser i undervisningen.

EXCELLENT
LÄRARE
Göteborgs universitet
har infört titeln excellent
lärare som ett sätt att
uppmärksamma lärares
pedagogiska skicklighet
och inspirera till pedago
gisk utveckling. Totalt har
20 excellenta lärare ut
setts sedan starten 2015.

HÖGSKOLEPEDAGOGISK
UTBILDNING

INFRASTRUKTUR FÖR
NÄTBUREN UNDERVISNING

Under 2018 har drygt 800 lärare och doktorander
genomgått Göteborgs universitets behörighets
givande kurser i högskolepedagogik. Förutom
ordinarie kursutbud har en ny kurs särskild riktad
till korttidsanställda vid Konstnärliga fakulteten
utvecklats. Verksamhetsspecifika kurser har även
arbetats fram vid både IT-fakulteten och Handelshögskolan.

Universitetet har avslutat den fyraåriga satsningen
på infrastruktur för nätburen undervisning och
blended learning. Den nya infrastrukturen förväntas
öka inslaget av filmade kursintroduktioner, instruktioner och föreläsningar vilket studenter länge har
efterfrågat. Den förväntas också ge bättre stöd
för moderna och varierade undervisningsformer.
Projektet har skapat en universitetsgemensam
standard som vid en nationell jämförelse får anses
vara i framkant, exempelvis kan 400 studenter
tentera digitalt samtidigt och flera Active Learning
Classrooms finns vid fakulteterna. Det har också
bidragit till ett bättre samarbete mellan verksamhet
och förvaltning. Vid projektavslut konstaterades att

En av universitetets fakulteter har på försök fått
genomföra urvalet bland de medarbetare som sökt
de behörighetsgivande kurserna och forskarhandledarkursen vårterminen 2019. Det är ett sätt att
säkerställa att de medarbetare som är i störst
behov av högskolepedagogisk utbildning får plats
på de mycket efterfrågade kurserna. Dialoger har
även genomförts kring samverkan samt vilket
behov av stöd som behövs för att kunna stärka
undervisningen och lärandet.
En enkätstudie har genomförts där en av frågorna
handlar om den upplevda betydelsen av de högskolepedagogiska kurserna för den pedagogiska
utvecklingen vid universitetet. Enkäten riktade
sig till samtliga deltagare som gått de områdes
specifika kurserna sedan starten 2010, totalt cirka
800 personer. Nästan 70 procent av de svarande
anser att kurserna har stor betydelse för den
pedagogiska utvecklingen.

PEDAGOGISK AKADEMI
Den pedagogiska akademin har under året fortsatt
sitt arbete med att arbeta för lärares utveckling
mot ett akademiskt lärarskap. Under 2018 har fyra
nya excellenta lärare utsetts vid universitetet, en
vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och tre vid
Sahlgrenska akademin.
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• de studenter som skriver digital salstentamen i
den universitetsgemensamma tentamenslokalen,
inom kort kommer att vara fler än de som skriver
sin tentamen med papper och penna.
• 17 av universitetets hörsalar har utrustats med
modern utrustning för föreläsare eller studenter
på distans, direktsändning och/eller inspelning
av enskilda föreläsningar. Mobil utrustning och
åtta inspelningsrum ökar lärares möjlighet att
göra egna inspelningar med god kvalitet.
• intresset för Active Learning Classrooms, ALC,
ökar stadigt. Successivt byggs fler undervisningslokaler anpassade för undervisningsformer
med studentcentrerat arbetssätt.
Införandet av ny lärplattform vid universitetet har
påbörjats. En utvärdering av de drygt 100 pilot
kurser som har genomförts under hösten visar att
lärare och studenter är mycket nöjda och upplever
den nya plattformen som modern och intuitiv.
Under året påbörjades även planering av en fortsatt
universitetsgemensam bred satsning där lärare,
genom inspiration och erfarenhetsutbyte, ökar
kompetens och kunskap om nya digitala redskap
för undervisning och lärande.
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STUDENTERS STUDIE- OCH
LÄRMILJÖER
En kartläggning av universitetets pedagogiska
studie- och lärmiljöer har initierats. Kartläggningen
innehåller beskrivningar av andra lärosätens
erfarenheter, forskningsfronten, pågående och
planerande byggprojekt vid universitetet samt
studenternas behov.

SPRÅKSTÖD
Göteborgs universitet har under året stärkt och
vidareutvecklat universitetsgemensamma insatser
inom skriv- och språkutveckling. Genom enheten
för akademiskt språk, ASK, har insatser riktade
direkt till studenter organiserats på tydligt sätt.
Handledningsinsatser har kompletterats med
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utbildningsspecifika samarbeten där strukturer
för att stärka skrivkompetens och literacitet, hur
språket används i olika sammanhang, inom ramen
för studenters utbildning står i fokus. Universitetets
lärare erbjuds pedagogiskt och didaktiskt inriktad
fortbildning inom skrivmetodik och skrivbaserad
undervisning. Inom områdena internationalisering
och inkluderande undervisning pågår kursutvecklingsinsatser och materialframställning. För att
stärka universitetet som helhet har även skriv- och
språkutvecklande insatser för personal genomförts,
till exempel genom workshoppar.
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KVALITETSDRIVEN
UTBILDNING
Kvalitetsarbete inbegriper alla verksam
heter, processer, dokument och aktiviteter
som ger förutsättningar för att utveckla
utbildningskvaliteten. Ett viktigt inslag i
Göteborgs universitets kvalitetsarbete är
lärande över organisationsgränser.

KVALITETSARBETE I
UTBILDNINGSVERKSAMHETEN
Policy för kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling av utbildningen
Arbetet med att implementera universitetets policy
för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av
utbildningen har varit intensivt. Policyn slår fast
utgångspunkter för kvalitetsarbetet, att fakulteterna
årligen ska följa upp utbildningarnas kvalitet och att
all utbildning vart sjätte år ska genomgå utvärdering
med externa bedömare. Fakultetsstyrelserna har
arbetat fram sexårsplaner som anger universitetets
utbildningsutvärderingar för perioden 2017–2023.
Under året påbörjades ytterligare 26 utvärderingar,
elva bedömarutlåtanden mottogs från externa
bedömare och 14 handlingsplaner beslutades av
fakultetsstyrelserna. Sex av utvärderingarna gäller
forskarutbildning.
Utvärderingarna har följts genom återkommande
rapportering och diskussion vid fakulteter och
institutioner samt i universitetets kvalitetsutskott
och utbildningsnämnd. Rapporterna visar att
modellen fortsatt fungerar bra och leder till
utveckling av utbildningarna. För att tydligare
inkludera jämställdhet, hållbarhetsintegrering och
internationalisering i det fortlöpande kvalitets
arbetet har smärre justeringar beslutats i policyn
och dess fyra handböcker.
Fakulteternas implementering av policyn följs årligen
upp i rektors verksamhetsdialoger. Fokus för årets
dialoger har varit fakulteternas kontinuerliga uppföljning, de externa utvärderingarna och arbetet för
att uppnå en god kvalitetskultur. Resultatet av
dialogerna är en grund för universitetets fortsatta
utvecklingsarbete.
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Benchmarking
Benchmarking är sedan många år ett av universitetets verktyg i det kontinuerliga kvalitetsarbetet
och under 2018 har ännu ett benchmarkingprojekt
genomförts. Temat har varit arbetslivsanknytning i
utbildningen, vilket anknyter till kriterier i Universitets
kanslersämbetets, UKÄ, nationella utvärderingssystem och till universitetets kvalitetspolicy. Åtta
institutioner från fyra olika fakulteter har deltagit i
projektet. Deltagarna har funnit projektet mycket
konstruktivt för det vidare arbetet. Handlingsplaner
för förbättringar innehåller bland annat beslut om
stärkt alumnarbete, fler arbetslivsrelaterade
moment i undervisningen, stärkt samarbete med
avnämare och potentiella arbetsgivare samt
utveckling av praktikkurser.
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Ett annat viktigt forum för erfarenhetsutbyte och
diskussion om kvalitetsutveckling är det nätverk
som finns mellan universiteten i Stockholm, Lund,
Uppsala och Göteborg. Under året har två internat
genomförts där frågor om bland annat utveckling
av lärosätenas kvalitetssystem, lärande genom
UKÄs granskningar, ökat studentinflytande och
kvalitetsutveckling genom internationalisering
diskuterats.

Universitetskanslersämbetets
utvärderingar

”hög kvalitet”. Ytterligare två forskarutbildningar,
i litteraturvetenskap respektive design, har lämnat
in självvärderingar till UKÄ. Inom lärarutbildningen
har förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet inriktning fritidshem respektive årskurs
F–3 samt sju ämnen inom ämneslärarprogrammet
lämnat in självvärderingar. Arbetet med själv
värderingsrapporterna har genomförts ambitiöst.
Göteborgs universitet är det lärosäte i Sverige där
flest ämnen inom ämneslärarprogrammet har
utvärderats av UKÄ.

Professor Markus
Tamas, prefekt vid
institutionen för kemi
och molekylärbiologi
med doktoranderna
Joana Rodrigues och
Sansan Huat.

Under året har Göteborgs universitet mottagit
omdömen från UKÄ för grundlärarprogrammet
årskurs 4–6 och sex forskarutbildningsämnen.
Universitetet fick i sex av sju utvärderingar omdömet
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Kvalitetsförstärkning till hum-/samområdet
Den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen
inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd
utbildning har bidragit till en högre kvalitet inom
flera av de berörda utbildningarna. En fördjupad
redovisning av kvalitetsförstärkningens effekter
har lämnats till UKÄ.
Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten har resurserna för uppsatsarbete, examination och bedömning utökats. Inte minst inom verksamhetsförlagd
utbildning, VFU, har de höjda ersättningsbeloppen
bidragit till en mer rättssäker bedömning genom
bättre samverkan mellan kurslärare och lokala
lärarutbildare på praktikplatsen. Trots den särskilda
höjningen görs omfördelningar från andra kurser
till VFU-kurser, för att kunna upprätthålla en god
kvalitet.
Vid Handelshögskolan har förstärkningen framför
allt använts för att öka tiden mellan student och
lärare, genom fler lärarledda timmar och förstärkt
handledning av uppsatser. En institution har under
2018 startat en intern kvalitetsutvecklingsprocess
som ska knyta ihop flera olika projekt och processer
till en sammanhängande helhet, som utbildningens
administrativa processer, pedagogisk utveckling
samt externa utvärderingar och ackrediteringar.
Modellen med betygskommitté som infördes 2015
har utvecklats med hjälp av de höjda ersättningsbeloppen. Arbetet i betygskommittén innebär att
legitimiteten och rättssäkerheten i examinationsprocessen ökar.
Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har höjningen
av ersättningsbeloppen tillåtit en generell förstärkning av budgeten till kurser, motsvarande en ökning
med cirka tio procent. Den höjda ersättningen har
använts för att genomföra ett genomgripande
arbete med att revidera utbildningsutbudet, satsa
på kompetenshöjande insatser för lärare samt
utveckla formerna för pedagogik och examination.
Vid Humanistiska fakulteten har ett vikande söktryck bidragit till utmaningar att täcka kostnaderna
för grundutbildningen, då kostnader för undervisning
och administration inte linjärt följer antalet studenter.
Den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen
har inneburit att fakulteten kunnat upprätthålla den
lärarledda undervisningstiden.

STUDENTINFLYTANDE
Utvecklingen av studentinflytande har fortsatt hög
prioritet. En del i arbetet har varit att kartlägga
studentinflytandet vid universitetet. Kartläggningen
visar bland annat att vissa processer behöver förtydligas. Den ekonomiska ersättning för student
representanter samt vilka förväntningar och krav
som ställs på både studentkårer och universitetet
är exempel på processer som behöver tydliggöras.
En annan stor utmaning som kartläggningen visar
är rekryteringen av studentrepresentanter på
grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.
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Vissa åtgärder har redan initierats och det fortsatta
utvecklingsarbetet av studentinflytandet ska
baseras på slutsatser från kartläggningen.
Studenterna har erbjudits plats i alla universitetsgemensamma organ samt i beslutande och beredande
organ på fakultets- och institutionsnivå. Studentkårerna har dock haft svårt att fylla de erbjudna
platserna med representanter. Där studentrepresentanter finns upplevs studentinflytandet fungera tillfredsställande.
Studiesociala arbetsgruppen är ett nytt organ
placerat under Centrala arbetsmiljökommittén.
Arbetsgruppen har uppdraget att bland annat
samordna och utveckla studenters arbetsmiljö
och studenthälsa samt se över utbildningen för
studentrepresentanter.

BREDDAD REKRYTERING
Universitetets arbete med breddad rekrytering och
breddat deltagande utgår från den universitets
gemensamma policyn och handlingsplanen med
åtgärder inom rekrytering, antagning och inkluderande studier. Det är i linje med Universitets- och
högskolerådets, UHR, rekommendation om ett
brett och strategiskt angreppssätt. Ett universitets
gemensamt seminarium kring samverkan har
genomförts under våren för att föra kontinuerlig
dialog kring olika insatser och hitta synergier.
Med samverkan som nyckelbegrepp har universitetet
inrättat ett särskilt stöd för att göra det möjligt
för lärare att ta det första steget till samverkan
med aktörer utanför akademin. I samarbete med
flera institutioner genomförs ett särskilt utvecklings
projekt med tema urval. Projektet ska ge ökad
kunskap och stöd i arbetet med utformning av
alternativa urvalsmodeller genom en samling
exempel. De ska fungera som inspiration och
underlag till diskussion kring flera vägar in till högskolestudier och livslångt lärande. Universitetet
har också fortsatt att samarbeta med andra lärosäten i regionen inom det pilotprojekt som ska
skapa en hållbar struktur för bedömning av reell
kompetens för behörighet och tillgodoräknande
(se även Bedömning av reell kompetens).
Arbetet med breddad rekrytering omfattar även
universitetets insatser för nyanlända, som särskilda
informations- och vägledningsinsatser, gästföreläsningar, sommarskola, mentorprogrammet
Universitetsvän, och språkcafé. Studenter från
olika delar av universitetet har deltagit vid träffar
arrangerade av stiftelsen Mitt livs val för att ge
inspiration, motivation och vägledning till ungdomar
med erfarenhet av att vara ensamkommande och
nyanlända.
Flera fakulteter har fortsatt samarbetet med
Svartedalsskolan i Biskopsgården Göteborg,
genom bland annat läxhjälp och inspirationsmöten.
Även riktade workshoppar och seminarier för att
inspirera till högre studier har anordnats.
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Konstnärliga fakulteten har etablerat samarbete med
kulturskolor, gymnasieskolor och Folkhögskolan i
Angered. För att öppna nya möjligheter till universitetsstudier har konstnärliga baskurser inrättats.
Kurser i bland annat teologi och religionsvetenskap
har getts både som nätbaserade kurser och som
campuskurser för att främja en breddad rekrytering
inom det humanistiska området.
Fakulteter och institutioner fortsätter utvecklingsarbetet med bland annat inkluderande under
visningsformer och studiemiljöer, matematik- eller
språkstöd i utbildningen, studievägledning och
mentorsprogram för nya studenter. För att vidareutveckla mentorsverksamheter med fokus på kollaborativt lärande och ledarskap har universitetet
satsat på grundutbildning av metodhandledare
inom samverkansinlärning, SI-PASS.
Universitetet har fortsatt att satsa på kompetensutveckling av studie- och karriärvägledare samt
på att stärka pedagogiskt stöd till studenter med
funktionsnedsättning. Fyra samordnare och en
mentorkoordinator på heltid arbetar riktat mot
studenter med funktionsnedsättning. Under året
har drygt 1 230 studenter, 72 procent kvinnor och
28 procent män, fått särskilt pedagogiskt stöd.
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JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Inom ramen för Jämställdhetsintegrering vid
Göteborgs universitet, JiGU, har en arbetsinnehålls
analys, ARIA, genomförts. ARIA är ett intervju- och
observationsinstrument som beskriver arbetets
innehåll och ger ett externt perspektiv genom att
skilja faktiska arbetsförhållanden från individens
egen värdering av sin arbetssituation. Arbetet,
som fokuserat på universitetets doktorander, har
kartlagt skilda organisatoriska förutsättningar
för kvinnor och män. Slutsatserna har rapporterats
till universitetets utskott för utbildning på forskarnivå.
En genomlysning av styrdokumentet Ordning för
prövning av excellent lärare har genomförts, där en
bedömningsgrupp med externa sakkunniga granskat dokument och information på webben som
rör excellens. Här är jämställdhet ett av kriterierna
som styrt arbetet med granskningen.

Till vänster. Studenter
vid institutionen för kultur
vetenskaper.
Till höger: Nanna Gillberg
är biträdande föreståndare
för Gothenburg Research
Institute, Handelshög
skolan, och forskare vid
Gillbergcentrum för neuro
psykiatri, Sahlgrenska
akademin. Hennes forsk
ningsområden är media
och kommunikation, genus
forskning, organisering
och ledning.

Läs mer om Göteborgs universitets arbete med
jämställdhetsintegrering i Kvalitetsdrivet arbets
miljöarbete i kapitlet Arbetsmiljö som inspirerar.
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HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
I UTBILDNINGEN
Universitetets arbete med integrering av
hållbar utveckling i utbildningen har fort
satt att utvecklas. Hållbarhetsmärkning
används för att synliggöra vilka kurser
och utbildningsprogram som behandlar
frågeställningar om hållbar utveckling.

Kultur- och demokrati
minister Alice Bah Kunke
deltog i ett panelsamtal
med Petra Frank, prefekt
vid Högskolan för scen
och musik. De talade om
regeringens satsningar
på kultur, svårigheter att
försörja sig som konstnär
och bristen på mångfald
bland konstnärliga
studenter.

INTERNATIONELL WORKSHOP
HÅLLBARHETS
MÄRKNING
Andelen hållbarhetsmärkta
kurser och utbildnings
program ökade under
2018. 17 procent av
programmen och elva
procent av kurserna är
hållbarhetsmärkta.
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Arjen Wals är gästprofessor vid Göteborgs universitet
inom lärande och utbildning för hållbar utveckling.
Han är professor i socialt lärande och hållbar
utveckling vid Wageningen University i Neder
länderna och UNESCO Chair Social Learning for
Sustainability. Arjen Wals deltog, tillsammans
med professor Kirsti Klette från Oslo universitet,
i en internationell workshop med temat hållbar
utveckling inom lärarutbildning med inriktning mot
naturvetenskap och teknik. Syftet var att utbyta
erfarenheter och främja ett framtida samarbete
mellan lärarutbildningar i Sverige, Norge och Sydafrika.
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FORUM FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING INOM HÖGRE
UTBILDNING
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV,
har arrangerat flera forum med fokus på hållbar
utveckling inom högre utbildning. Forumen har
blivit en plattform för olika aktörer att träffas och
diskutera hur hållbar utveckling kan integreras
inom Göteborgs universitet och Chalmers. Olika
frågor har behandlats, som hur hållbar utveckling
systematiskt kan integreras i läroplanerna. Även
hur tvärvetenskaplig samverkan och gränsöverskridande samarbete kan främja hållbar utveckling
har diskuterats samt den kritiska roll som högre
utbildning spelar för att uppnå FNs globala hållbar
hetsmål. Varje tillfälle har samlat ett brett spektrum
av föreläsare och deltagare från olika länder, discipliner och roller, både forskare, lärare och studenter.
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KURSER SOM SAMLAR KUNSKAP
OM HÅLLBAR UTVECKLING
Universitet världen över kommer att spela en nyckel
roll för att ta itu med de globala hållbarhetsproblemen.
GMV gav därför doktorandkursen Sustainability
Opportunities – Exploring Sustainability at the
Cross-roads of Science and Society. Kursen har
analyserat dagens internationella aktiviteter ur
olika perspektiv, praxis och möjligheter för hållbar
utveckling samt fokuserat på morgondagens
innovativa och effektiva lösningar på de stora
hållbarhetsutmaningarna. Totalt 28 doktorander
från olika lärosäten och discipliner deltog i kursen
med föreläsare från både Göteborgs universitet
och Chalmers.
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Det nya masterprogrammet Utbildning för hållbar
utveckling startade 2018, som ett svar på de stora
miljöutmaningarna och människans förändrade
livsvillkor. Det tvärvetenskapliga masterprogrammet
samlar fyra institutioner vid Göteborgs universitet
och en vid Chalmers. Tvärvetenskapen bidrar
till en läroplan i spetsen av den internationella
forskningsdebatten om utbildning och hållbarhet.
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INTERNATIONELL
PROFIL
Göteborgs universitet har höga ambitioner med
internationaliseringsarbetet. Utgångspunkten är att
internationellt samarbete och utbyte av studenter
och personal stärker såväl kvaliteten i utbildning och
forskning som universitetets ställning i en global kontext.

FLER
UTRESANDE
STUDENTER
Antalet utresande utbytesstudenter 2018 var
det högsta någonsin.
Universitetet satsar även
på fler kortare utbyten
som gör utlandserfaren
heter möjliga för en
bredare studentgrupp.

I enlighet med Vision 2020 ska universitetets globala
engagemang komma till uttryck i utbildningen genom
att alla utbildningsmiljöer ska ha en internationell
profil och erbjuda studentutbyten. Attraktiva utbildningar ska locka studenter globalt och universitetet
ska vara en eftersökt partner i internationella samarbeten.
Under 2018 har internationaliseringsarbetet intensifierats och förstärkts på flera sätt. Universitetet
har noga följt den nationella internationaliseringsutredning som publicerat två betänkanden 2018.
Med utgångspunkt i de diskussioner och förslag
som ges rustar universitetet för att ytterligare förstärka det strategiska internationaliseringsarbetet
på alla nivåer i verksamheten.

INTERNATIONELLA SAMARBETS
PROJEKT OCH NÄTVERK
Universitetet är med i flera internationella nätverk
och har under året förstärkt deltagandet i bland
annat Aurora-nätverket, SGroup och SANORD.
För att säkerställa engagemang från verksamheten
har stimulansmedel avsatts för ändamålet. Under
2018 har universitetet gått med i det nybildade
universitetsnätverket Eutopia. Det är ett strategiskt
samarbete med sex framstående europeiska lärosäten som bland annat ska göra en ansökan till
European Universities inom Erasmus+ programmet.

SIDA- OCH EU-FINANSIERADE
UTBILDNINGSPROJEKT OCH
PROGRAM
Inom Göteborgs universitet finns ett stort engagemang för att samarbeta med låg- och medel
inkomstländer, något som syns i antalet ansökningar
och beviljade projekt inom de Sidafinansierade
programmen. Sida beviljade under året 16 av
universitetets sökta Linnaeus-Palme-projekt, vilket
är en stor ökning jämfört med 2017. Sex av åtta
fakulteter beviljades projektmedel för samarbeten
med universitet i Afrika, Sydamerika och Asien.
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Inom det Sida-finansierade Research Training
Partnership Programme utlystes under året medel
för kapacitetsuppbyggande samarbetsprojekt med
University of Rwanda. Sju ansökningar skickades
in, som innebär samarbete med flera svenska och
afrikanska lärosäten.
Universitetet beviljades även fyra projekt inom
Erasmus+ International Credit Mobility. Programmet
är ett mobilitetsprojekt för personal och studenter.
Fyra fakulteter beviljades medel för samarbete
med Vitryssland, Etiopien, Indien och Palestina.
Inom ramen för Erasmus+ Strategiska partnerskap
beviljades fyra projekt och inom Erasmus+
Kapacitetsuppbyggnad beviljades ett projekt där
Göteborgs universitet ingår som partner. Kapacitets
uppbyggnadsprojektet ska förbättra kvaliteten på
folkhälsan och sociala tjänster i partnerländerna. Ett
av de strategiska partnerskapsprojekten går ut på att
utbyta god praxis, gemensam forskning och medskapande av pedagogiska resurser som utforskar
kulturarv. Ett annat fokuserar på att hitta nya
pedagogiska lösningar för att möta samhällsförändringar som påverkar undervisning och lärande
i skolorna.

INTERNATIONELLT INRIKTADE
UTBILDNINGSMILJÖER
Ett sätt att öka internationaliseringen på hemma
plan är att skapa internationella utbildningsprogram,
vilket görs i en ökande grad. Exempelvis har
institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
ansökt om att starta ett internationellt masterprogram
i teologi och sjuksköterskeprogrammet har startat
ett internationellt spår inom ramen för dess grundutbildning. Statsvetenskapliga institutionen erbjuder
från läsåret 2018/19 ytterligare ett Double Degreesamarbete, vilket innebär att studenten tar examen
både vid Göteborgs universitet och vid partnerlärosätet.
Samtliga fakulteter arbetar med olika former av
gästlärarprogram som ett sätt att internationalisera
på hemmaplan och återkommande knyta intressanta utländska forskare till utbildningarna. Att ta
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2018

2017

2016

584

565

473

60/40

62/38

58/42

242

250

252

Inresande utbytesstudenter

1 078

1 197

1 121

kvinnor/män (%)

64/36

64/36

62/38

261

334

304

antal

Utresande utbytesstudenter
kvinnor/män (%)
varav till tredje land

1

varav från tredje land 1

Avgiftsskyldiga studenter
kvinnor/män (%)

493

431

336

57/43

61/39

59/41

emot gäststudenter är ett annat sätt att skapa en
internationell miljö. Under året har exempelvis
24 gäststudenter från europeiska musikhögskolor
besökt Högskolan för scen och musik för att delta i
ett orkesterprojekt.
Arbetet med att rekrytera internationella studenter
har förstärkts under året och universitetet deltog i
rekryteringsresor till Indonesien, Sydkorea, USA
och Island. IT-fakulteten är en av de fakulteter som
deltagit i resorna, och hösten 2018 fördubblade
fakulteten antalet nyantagna avgiftsskyldiga studenter i jämförelse med 2017. Under hösten deltog
universitetet i enkätundersökningen International
Student Barometer som riktar sig till samtliga
internationella studenter.

STUDENTMOBILITET INOM
UTBYTESAVTAL
Göteborgs universitet hade 1 147 aktiva utbytesavtal
under 2018, en marginell ökning jämfört med föregående år. Utbytesavtalen innefattar avtal inom
Erasmus+, Nordlys- och Nordplusavtal, bilaterala
avtal med tredje land samt Linnaeus-Palme-avtal.
Utbytesavtalen finns i 69 länder över hela världen.
De flesta avtal finns med universitet i Tyskland,
Norge, Finland, Danmark och Spanien.
Antalet inresande och utresande utbytesstudenter
samt inkommande avgiftsskyldiga studenter de
senaste tre åren redovisas i tabell 9. Likt tidigare
år är inresande utbytesstudenter betydligt fler än
utresande. Antal inresande studenter minskade
dock jämfört med 2017, minskningen avser såväl
utomeuropeiska studenter som studenter från EU/
EES. De länder som skickade flest utbytesstudenter till Göteborgs universitet är Tyskland, Frankrike,
Spanien, Nederländerna och Japan. Antalet
utresande utbytesstudenter ökade något jämfört
med 2017, manliga studenter stod för hela ökningen.
De länder där flest av universitetets utresande
utbytesstudenter genomfört sitt utbyte är Kina,
Frankrike, Storbritannien, Japan och Spanien.
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Tabell 9.
Internationell mobilitet.
Avser land som inte är med
lem i EU eller EES (Island,
Lichtenstein, Norge) och
Schweiz.

1

PRAKTIK, FÄLTSTUDIER OCH
ANDRA UTLANDSERFARENHETER
Utöver utbytesstudier erbjuder universitetets
utbildningsprogram flera andra möjligheter till
utlandserfarenheter. Under 2018 gjorde 387
studenter praktik eller verksamhetsförlagd utbildning utomlands. Av dessa gjorde 104 studenter
praktik inom Erasmus+, vilket är en ökning jämfört
med föregående år.
427 studenter har genomfört examensarbete eller
fältstudier utomlands 2018. Av dem gjorde 58
studenter fältstudier som MFS-stipendiater inom
programmet Minor Field Studies, en markant ökning
från 2017. Ökningen kan delvis förklaras av att
den genomförda centraliseringen av hanteringen
av MFS-programmet har landat i organisationen.
282 studenter har genomfört någon annan form
av utlandsförlagd utbildning, som språkkurs, internationell konferens eller studiebesök1.
Det behövs fler utbytesmöjligheter som attraherar
en breddad studentgrupp. Under 2018 har arbetet
med att utreda möjligheter till kortare utbyten,
så kallade Short term mobility, intensifierats. Det
finns även en ökad efterfrågan från universitetets
partneruniversitet att erbjuda studenter möjligheter
till kortare utbyten. Ett arbete med att utreda möjlig
heter för en universitetsgemensam internationell
sommarskola har inletts.

STUDIEAVGIFTER
Antalet avgiftsskyldiga studenter ökade med
14 procent från föregående år och uppgick 2018
till 493 individer. Antalet avgiftsskyldiga helårs
studenter ökade till 292 år 2018. En tredjedel av de
avgiftsskyldiga studenterna fick hela studieavgiften
finansierad med stipendier administrerade av Göteborgs universitet eller Svenska institutet. Majoriteten
av stipendierna som universitetet administrerar
finansieras av Adlerbertska stiftelserna och Universitets- och högskolerådet. Övriga studenter finansierade studierna med stipendier från hemlandet
eller egna medel. Universitetet tillämpade inte
separat antagning för avgiftsskyldiga studenter.

1 Utfallet baseras på statistik
inhämtad från institutionerna.
Då förutsättningarna för sta
tistikinsamling varierar är inte
uppgifterna helt tillförlitliga.
De ger ändå en uppfattning
om omfattningen av dessa
mobilitetsformer.
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The International Student
Welcome Programme är
en välkomstceremoni för
internationella studenter,
som hålls i början av varje
termin.

Informationsöverföringen mellan universitetet
och Migrationsverket skedde inte systematiskt,
vilket resulterade i att ett stort antal avgiftsskyldiga
studenter krävdes på information som enligt överenskommelse ska förmedlas mellan myndigheterna.
Det medförde en oro bland studenterna samt en
omfattande manuell hantering vid universitetet.
Några studenter fick avslag på ansökan om förlängt
uppehållstillstånd för studier till följd av att Migrationsverket ogiltigförklarade deras försörjningsförmåga.

INTERNATIONALISERING INOM
FORSKARUTBILDNINGEN
Universitetet strävar efter att vara ett internationellt
lärosäte med möjlighet till utbyten även inom
utbildning på forskarnivå. Gästlärarprogram, internationell rekrytering av doktorander, internationella
forskarutbildningskurser, studieresor och nya avtal
är några exempel på insatser för att främja en
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internationaliserad forskarutbildning. En ny satsning
2018 var föreläsningsmoment på en forskarhandledningskurs där blivande handledare informeras
om utbytesmöjligheter för doktorander.
Exempel på internationella samarbetsprojekt
inom forskarutbildningen är de Sida-finansierade
projekten inom Research Training Partnership
Programme. Inom International and Comparative
Education medverkar elva forskare vid institutionen
för pedagogik och specialpedagogik som till
sammans med etiopiska kollegor handleder
17 etiopiska doktorander. Den första av flera
tremånadersvistelser för doktoranderna ägde
rum i Göteborg 2018. Inom projektet On the
sustainability and management of marine and
coastal resources in Mozambique kommer
doktorander från Moçambique att tillbringa en del
av sin utbildning vid institutionen för biologi och
miljövetenskap.
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STÄRKT KUNSKAPSUTBYTE
GENOM SAMVERKAN
Den pågående teknologiska transformationen av samhället
mot digitalisering innebär stora utmaningar, inte minst i att beakta
akademins centrala roll att bidra till kunskapsbildning.
AI COMPETENCE SWEDEN
Göteborgs universitet har under 2018 varit drivande
vid tillkomsten av flera stora satsningar på utbildning
och forskning inom artificiell intelligens, AI. En av
dessa satsningar utgörs av ett samverkansprojekt
för uppbyggnaden av en kunskapsplattform för AI.
Förutom Göteborgs universitet medverkar sex lärosäten: Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings
universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och
Örebro universitet samt Chalmers som har uppdraget att samordna projektet. Kunskapsplattformen
är främst inriktad på utveckling och genomförande

av insatser för kompetensutveckling inom AI i dialog
med relevanta organisationer, näringsliv och övriga
samhällsaktörer. Göteborgs universitet har här tagit
fram en lång rad kurser inom tillämpade områden
som nu finns med i det utbud som presenteras
via AI Competence Sweden. För mer information
om universitetets arbete inom AI se även Mångsidig
samverkan i kapitlet Forskning som påverkar.

GÖTEBORGSREGIONENS
KOMPETENSRÅD
Den svenska arbetsmarknaden står inför stora
rekryteringsbehov inom en lång rad sektorer.
Kombinationen av teknologisk transformation och
demografiska förändringar i form av förändrad
åldersstruktur och urbanisering ställer höga krav
på utbildningssystemets olika nivåer. För att öka
möjligheterna att möta dessa utmaningar på ett
strukturerat sätt har regeringen uppmanat till
formande av regionala kompetensråd, där frågor
relaterade till utbildningsbehov och arbetsmarknadsstrategier kan lyftas.
I Göteborgsregionen finns flera branschspecifika
råd som tidigare har uttryckt intresse för samverkan.
Under 2018 bildades därför Göteborgsregionens
kompetensråd som diskuterar kompetensförsörjning
i regionen på en övergripande nivå, oavsett bransch.
Göteborgs universitet ingår i kompetensrådet, där
företrädare för akademin, regionala och kommunala
förvaltningar samt företrädare för arbetsmarknadens
parter regelbundet träffas.

ARBETSLIVSANKNYTNING
OCH FOLKBILDNING
Något som under året bidragit till god kvalitet i
utbildningen var kunskapsutbytet mellan akademin
och externa aktörer genom att låta alumner och
andra yrkesverksamma föreläsa och ingå i Advisory
Boards eller programråd.
Institutionen för geovetenskaper bjöd exempelvis
in konsulter från näringsliv och myndighetsföreträdare att undervisa i kurser av tillämpad karaktär.
Handelshögskolans partnerprogram utökades
2018 med Förvaltningsrätten i Göteborg, Skatteverket och Migrationsverket. Institutionen för
sociologi och arbetsvetenskap använde case
baserad metodik i samarbetet med polis och andra
aktörer inom ramen för utbildning i kriminologi.
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Universitetet ansvarar för att fördjupa och utveckla
kunskap, men också att aktivt verka för fri bildning
och livslångt lärande. Under året arrangerade universitetet öppna föreläsningar och annan utåtriktad
verksamhet. Exempel är Samhällsvetenskapliga
fakultetens samarbete med Folkuniversitetet,
AW med forskare, samt Nallesjukhuset där ideellt
engagerade studenter på läkar-, tandläkar- och
sjuksköterskeutbildningarna arbetar med att få
barn att känna sig trygga med vårdpersonal.
Ytterligare ett exempel är Högskolan för design
och konsthantverks Gothenburg Design Festival,
med över 90 samverkansarrangemang öppna för
allmänheten.

THE EXECUTIVE MASTER’S
PROGRAMME IN EUROPEAN
STUDIES
Göteborgs universitet erbjuder flera executiveutbildningar till personer med ambitioner att vidareutvecklas i sin karriär. En av dessa är The Executive
Master’s Programme in European Studies, EMAES.
EMAES startades 2016 på initiativ av EU-kommissionär Cecilia Malmström tillsammans med ledamöter i Rådet för Europastudier vid Göteborgs
universitet. EMAES riktar sig till yrkesverksamma
personer mitt i en karriär inom ideell, offentlig eller
privat sektor. Studenterna kommer från många
olika länder och har varierande disciplinära bakgrunder. Programmet antar 20 studenter varje höst
termin, breddar universitetets utbildningsutbud
och främjar det livslånga lärandet. Det ska utveckla
deltagarnas förmåga att kritiskt och strategiskt
hantera komplexiteten i nuvarande europeiska
samhällsutmaningar. Studierna bygger på perspektiv från samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi
och juridik. EMAES läses på halvtid över en tvåårsperiod, de flesta kurserna är webbaserade och
undervisningen är på engelska.

RIKSIDROTTSUNIVERSITETET
Riksidrottsuniversitet, RIU, är en gemensam satsning mellan Göteborgs universitet och Chalmers,
där elitidrottare på landslagsnivå kan kombinera
sin elitidrott med högre studier. 2018 förnyades
avtalet mellan universitetet och Riksidrottsförbundet
för perioden 2018–2022.
Vårterminen 2018 studerade sammanlagt 82
studenter, varav 56 procent var kvinnor och
44 procent var män, inom ramen för RIU vid
Göteborgs universitet. Modellen för Riksidrotts
universitet innehåller fyra utvecklingsdelar:
• Möjligheten att anpassa universitetsstudier
till elitidrotten.
• Särskilda utbildningsinsatser inom tränar
utbildning och specialidrott.
• Främjandet av en utvecklingsmiljö som gör
satsning på elitidrott möjligt.
• Samverkan avseende praktiknära elitidrottsforskning.
Under året examinerades de första program
studenterna. Den utvärdering som genomförts
under året visar att RIU-studenterna är mycket
nöjda med det stöd som universitetet erbjuder.

UPPDRAGSUTBILDNING
Göteborgs universitet har både skräddarsydda
lösningar och färdiga utbildningar till företag,
kommuner, myndigheter och andra organisationer
som vill utveckla och höja personalens kompetens.
I likhet med annan utbildning vilar uppdragsutbildning på vetenskaplig grund och utvecklas i takt med
forskningen. 2018 uppgick antalet helårsstudenter
inom uppdragsutbildning till 779, varav 71 procent
kvinnor och 29 procent män. Fjolårets tillfälliga
nedgång i antal helårsstudenter har i år bytts till en
kraftig ökning. Sett över hela perioden har uppdrags
utbildningen ökat med 23 procent från 663 helårsstudenter 2014 till 779 helårsstudenter 2018
(se diagram 8). Samhällsvetenskapliga området är
fortsatt störst räknat till antal helårsstudenter och
står för cirka 35 procent av den totala uppdrags
utbildningen, följt av utbildningsområdena undervisning och vård.

antal
Diagram 8.
Helårsstudenter inom
uppdragsutbildning.
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SÄRSKILDA
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
Under två veckor i sep
tember utbildades två
etiopiska datahanterare,
Samuel Abera och Yabebal
Ayalew, i Göteborg.
Utbildningen är ett sam
arbete mellan Svensk
nationell datatjänst, SND,
och nätverket Environment
for Development Initiative,
EfD, med målet att göra
all forskning från nätverket
tillgänglig i hela världen.

UTBYGGNAD AV
LÄKARUTBILDNING
Läkarutbildningen utökades under året med fyra
platser. Antagning till programmet sker två gånger
per år. Planeringstalet ökades med två platser
vårterminen 2018 till sammanlagt 134 och höst
terminens antagning utökades med ytterligare två
platser, till totalt 136. Ökningen av antalet nybörjare
påverkar dock inte det totala antalet helårsstudenter
på programmet då andra faktorer har effekt på
utfallet. För att klara det totala utbildningsuppdraget
krävs därför ett stort överintag utöver planeringstalet.
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UTBYGGNAD AV
SJUKSKÖTERSKE- OCH
BARNMORSKEUTBILDNING
Det har skett en avsevärd utökning av utbildningarna till sjuksköterska och röntgensjuksköterska.
För 2018 uppgår antalet helårsstudenter till 720
(se tabell 10). Trots att antalet programnybörjare
var fler 2018 i jämförelse med tidigare år har
antalet helårsstudenter minskat. Ett ökande antal
studenter klarar inte examinationer i utbildningen
och fler studenter än tidigare kan därmed inte gå
vidare till senare kurser. Det bidrar till en mer
komplicerad planering av den verksamhetsförlagda
utbildningen, VFU.
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Utbyggnaden av utbildningarna i kombination
med omstruktureringen av vården gör bristen på
kvalificerade VFU-platser märkbar. Inom både
slutenvård och kommunal vård råder stor brist på
erfarna, kvalificerade handledare. Det finns stora
problem att upprätthålla kvalitet på VFU-platser
inom vissa verksamheter.
Behovet av specialistsjuksköterskor i hälso- och
sjukvården är stort, ändå fylls inte utbildnings
platserna. En orsak är den ökande omfattningen av
finansierade utbildningsbefattningar som Västra
Götalandsregionen årligen fördelar utifrån regionala
behov. Antalet specialistutbildningar som prioriteras
är begränsat, likaså antalet platser. Antagna studenter avvaktar besked om finansierade studier och
lämnar sent återbud om det inte godkänns. Reserv
antagningen försvåras eftersom få arbetsgivare
kan ge tjänstledigt för studier med kort varsel. Trots
flera samverkande insatser mellan regionen och
universitetet uppfylls inte utbildningsuppdraget.
Utfallet för 2018 är 179 helårsstudenter (se tabell 10).
Utbildningsuppdraget för barnmorskor näst intill
fördubblades 2015. För att uppfylla behovet av fler
VFU-platser har utbildningen ställts om till två
antagningar per år. Utfallet för 2018 är 66 helårsstudenter (se tabell 10). Trots ett relativt gott söktryck kan inte platserna fyllas vid antagningarna till
vårterminen. För att öka möjligheten för sökande
att få tjänstledigt för studier tillämpas tidigt urval
från 2019. Barnmorskeprogrammet har också
stora utmaningar med tillgång till VFU-platser och
klarar situationen enbart genom att antalet platser
inte fylls.

UTBYGGNAD AV
LÄRARUTBILDNING
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, har
ökat antalet programnybörjare i jämförelse med
2015, vilket möter regeringens mål om önskad
utökning. I samband med antagning görs överintag av behöriga sökande för att kompensera för
prognostiserade avhopp. År 2018 ökade antalet
programnybörjare till ordinarie KPU samtidigt som
antalet minskade till KPU Ma/Nv/Tk.
Även grundlärarprogrammet har ökat antalet programnybörjare jämfört med 2015, i enlighet med
målet om utökning. Antalet programnybörjare 2018
var högre än planerat på grund av höga antagningstal och färre tidiga avbrott.
För ämneslärarprogrammet visar en jämförelse
med 2015 att målet om utbyggnad inte har uppnåtts. Inför 2017 gjordes en omfördelning av platser
mellan ämneslärarprogrammets två inriktningar.
Planeringstalen för årskurs 7–9 höjdes och två nya
förstaämnen infördes: samhällskunskap och
svenska som andraspråk. Det bidrog till ett något
högre söktryck där fler kunde antas till programmets
inriktning årskurs 7–9. Beslut har fattats om förändringar av antagningsförfarande och införande
av en ny variant av inriktningen årskurs 7–9 för att
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öka antalet programnybörjare (se även Planering
och dimensionering av lärar- och förskollärar
utbildning).
Förskollärarprogrammet fullföljde inte fastställd
utbyggnad under 2016 till följd av kapacitetsproblem
vad gäller lärarresurser. För att bibehålla en hög
utbildningskvalitet utifrån tillgängliga lärarresurser
sänktes planeringstalen till 2017. För 2018 är planeringstalen kvar på samma nivå som 2017, främst
beroende på ett lägre söktryck till programmet.
Speciallärar- och specialpedagogutbildningarna
har ett gott söktryck med många förstahands
sökande och utbyggnaden fortgår enligt tidigare
planering.

Tabell 10.
Programnybörjare,
helårsstudenter och
examina för program
inom utvalda områden.
Uppgifterna om program
nybörjare för lärar- och för
skollärarprogrammen har
justerats för tidigare år för
att följa universitetets interna
riktlinjer och nationella
rekommendationer om
uttagss ätt.

1

PLANERING OCH
DIMENSIONERING AV
LÄRARUTBILDNING
Göteborgs universitet sammanställer årligen en
rapport om söktryck, genomströmning, examina
och arbetsmarknadens behov av lärare och förskollärare, vilken ligger till grund för dimensionering
av lärarutbildningen.
Kommunikationsinsatser för att nå presumtiva
sökande till förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet har prioriterats. Korta filmer och
bildspel har distribuerats, huvudsakligen i västra
Sverige via sociala medier, särskilt riktat till den
yngsta målgruppen via Snapchat. Dessutom har
universitetet arrangerat öppet hus vid två tillfällen
och deltagit i större mässor.
Förskollärarprogrammet har ett minskat söktryck
trots stort behov i regionen. Sen anmälan, utökad
marknadsföring i relevanta kanaler, omprioriteringar
mellan ordinarie studiegång och variant för yrkesverksamma, är åtgärder för att anpassa till sökmönster och förändrade regionala behov. Några
av anledningarna till det minskade söktrycket är
högkonjunktur, demografi och möjlighet att anställas
i förskolan som obehörig till följd av brist på utbildade
förskollärare.
Göteborgs universitet har inlett ett samarbete med
regionala samverkansaktörer och branschråd för
att inventera intresset för utbildning i kommunen
och regionen. Dessutom diskuteras att erbjuda
förskollärarutbildning till enskilda svenska kommuner
som uppdragsutbildning eller att erbjuda programmet via lärcentrum.
Grundlärarprogrammet har ett minskat söktryck,
men har genom sen anmälan i princip fyllt platserna
inom respektive inriktning. Studentgrupperna visar
stor inbördes rörlighet, årets antagna studenter
har dock i högre grad stannat inom programmet.
För specialärarprogrammet har studievägledning
och information intensifierats under året för att
göra programmets olika inriktningar tydligt, särskilt
när det gäller utlokaliserad utbildning via lärcentrum.
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2018
antal

Totalt

2017

kvinnor/
män (%)

Totalt

2016

kvinnor/
män (%)

Totalt

2015

kvinnor/
män (%)

Totalt

2014

kvinnor/
män (%)

Totalt

kvinnor/
män (%)

Barnmorskeprogrammet
Programnybörjare

59

100/0

50

100/0

52

100/0

45

100/0

Helårsstudenter
Examina

66

100/0

57

100/0

369

38

100/0

80

100/0

66

100/0

56

45

100/0

33

100/0

31

100/0

46

100/0

100/0

34

100/0

57/43

293

59/41

268

60/40

272

62/38

264

57/43

1 302

59/41

1 295

60/40

1 226

218

62/38

195

56/44

226

59/41

1 233

58/42

1 126

57/43

58/42

195

53/47

181

52/48

Läkarprogrammet
Programnybörjare
Helårsstudenter
Examina

Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet
Programnybörjare

341

87/13

317

86/14

308

80/20

274

79/21

270

80/20

Helårsstudenter

720

85/15

725

82/18

690

81/19

650

82/18

609

83/17

Examina

215

84/16

202

82/18

178

84/16

167

84/16

183

87/13

Specialistsjuksköterskeprogrammet
Programnybörjare

206

86/14

169

89/11

164

92/8

199

87/13

206

89/11

Helårsstudenter

179

89/11

186

92/8

205

90/10

190

90/10

172

90/10

Examina

161

93/7

213

92/8

174

88/12

147

90/10

151

88/12

Programnybörjare

136

65/35

130

66/34

120

63/37

117

54/46

114

70/30

Helårsstudenter

452

66/34

462

66/34

435

66/34

419

64/36

408

66/34

65

60/40

96

76/24

65

58/42

76

64/36

69

58/42

309

94/6

380

92/8

446

93/7

487

91/9

498

91/9

1 062

95/5

1 214

94/6

1 243

92/8

1 143

92/8

897

91/9

348

93/7

280

92/8

203

94/6

145

94/6

0

0/0

Tandläkarprogrammet

Examina

Förskollärarprogrammet
Programnybörjare 1
Helårsstudenter
Examina

Grundlärarprogrammet inriktning F-3
Programnybörjare 1

198

91/9

183

93/7

194

91/9

158

91/9

135

89/11

Helårsstudenter

481

92/8

475

93/7

440

93/7

387

93/7

288

94/6

84

88/12

72

99/1

59

97/3

31

97/3

0

0/0

Examina

Ämneslärarprogrammet 7-9, Gy
Programnybörjare 1
Helårsstudenter
Examina

367

55/45

389

59/41

401

55/45

401

50/50

354

53/47

1 108

57/43

1 077

57/43

1 032

56/44

855

56/44

658

57/43

117

63/37

108

64/36

51

57/43

0

0/0

0

0/0

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 7-9, Gy
Programnybörjare 1

122

57/43

100

56/44

126

56/44

98

44/56

3

100/0

Helårsstudenter

143

61/39

136

54/46

150

51/49

98

47/53

24

50/50

72

50/50

84

50/50

74

55/45

4

25/75

14

29/71

Programnybörjare 1

112

93/7

148

95/5

110

95/5

116

86/14

126

93/7

Helårsstudenter

164

92/8

159

92/8

143

91/9

116

91/9

98

93/7

90

86/14

93

94/6

83

93/7

94

91/9

41

95/5

Programnybörjare 1

105

90/10

126

94/6

169

93/7

102

94/6

105

94/6

Helårsstudenter

168

92/8

164

94/6

149

94/6

123

95/5

121

94/6

76

96/4

88

94/6

109

95/5

101

96/4

86

96/4

Examina

Speciallärarprogrammet

Examina

Specialpedagogprogrammet

Examina
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Ämneslärarprogrammet ska öppnas för fler ämneskombinationer och senare val av andraämne för att
studenterna ska kunna göra mer välgrundade ämnes
val. Inom programmets inriktning årskurs 7–9 erbjuds
en kortare tvåämnesvariant motsvarande 240 högskolepoäng, vilket har efterfrågats av studenter.

medlen har använts för kvalitetsförstärkande
insatser inom ramen för lärarutbildningen. Exempelvis utveckling av diagnos och stödmaterial i matematik inom ämneslärarprogrammet och insatser för
att studenter ska fullfölja grundlärar- och förskol
lärarprogrammen.

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, med
inriktning Ma/Nv/Tk ingår från och med 2018 i fyra
naturvetenskapliga masterprogram, vilket ger fler
vägar in till programmet. För KPU ordinarie studiegång har antalet platser utökats för att svara mot
hög efterfrågan.

BEDÖMNING AV REELL
KOMPETENS

BROBYGGAREN
Projektet Brobyggaren är sedan 2014 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.
Från 2018 ingår utbildningen permanent i univer
sitetets utbildningsstruktur genom programmet
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk,
med förhöjd studietakt, 90 högskolepoäng. Sedan
starten 2015 har totalt 122 studenter påbörjat
utbildningen, där 39 procent är kvinnor och
61 procent är män. Total 66 studenter har fullföljt
utbildningen och tagit ut en lärarexamen, varav
32 procent är kvinnor och 68 procent är män. Inför
läsåret 2019 antogs totalt 50 studenter vid första
urvalet. För att bidra till en ökad genomströmning
kommer samtliga studenter som antagits till utbildningen kallas till ett särskilt möte inför programstarten för att få information om programmet, dess
högre studietakt och speciella struktur.
Brobyggaren har utvärderats av en extern utredare
från Uppsala universitet. Utifrån de förslag som
lämnades i utvärderingen har en utvecklingsplan
för programmet tagits fram rörande styrning, finansiering, samverkan om forskning, samordning av
verksamhetsförlagd utbildning, studentinflytande
och studiernas upplägg.
Till följd av regeringens beslut om att ge möjlighet
att även inkludera ämnena språk, estetiska ämnen
och slöjd i Brobyggaren har en arbetsgrupp tillsatts.
Uppdraget är att utreda förutsättningarna och
möjligheterna att skapa flexibla utbildningsvägar
till ämneslärarexamen genom kompletterande
pedagogisk utbildning inom dessa områden.

SOMMARKURSER
Göteborgs universitet har tilldelats uppdraget att
anordna sommarkurser omfattande 45 helårs
studenter, motsvarande cirka 3,5 miljoner kronor,
från 2018. Sommarkurserna ska vara relevanta för
att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och
göra kompetensutveckling och vidareutveckling
möjligt för obehöriga lärare. Efter en inventering
identifierades två relevanta kurser för lärare som
kunde erbjudas sommaren 2018, Svenska som
andraspråk och Digital kompetens för lärare, varav
den senare inte kunde genomföras. De återstående
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Utvecklingsarbetet inom bedömning av reell
kompetens som pågått de två senaste åren har
fortsatt och intensifierats 2018, i nära dialog
med Universitets- och högskolerådet, UHR.
Universitetets arbete har varit nära sammankopplat
till utvecklingsarbetet i UHR:s pilotverksamhet
kring bedömning av reell kompetens och har
genomförts i dialog med landets övriga lärosäten.
Arbetet inom Valideringsnätverk Väst, ett nätverk
för samverkan mellan lärosätena i västra Sverige,
har trappats upp och bland annat resulterat i en
gemensam manual för bedömning av reell kompetens för behörighet, tillgodoräknande samt för
individer med utländsk akademisk utbildning som
saknar fullständig utbildningsdokumentation.
Lärosätena har under perioden identifierat gemensamma nämnare för samarbete och vidareutvecklat
en gemensam process. Detta bidrar till kvalitetssäkring och en ökad tydlighet för alla som är involverade i en valideringsprocess. Nätverket avser
att fortsätta samverka även efter projekttidens
formella upphörande och har formulerat en överenskommelse för fortsatt samverkan.
Det gäller även de projekt som Göteborgs universitet ingår i kring tillträde till läkarprogrammet samt
apotekare- och receptarieprogrammen, där arbetet
skett i nära samverkan med medverkande lärosäten
och med UHR. Här har faktiska förkunskapskrav
identifierats och en gemensam bedömningspraxis
arbetats fram.
En fakultetsövergripande arbetsgrupp har presenterat förslag till processer för bedömning av reell
kompetens. Förslagen utgår från befintliga strukturer
och rutiner för bedömning av reell kompetens för
behörighet. Dialog pågår för att utveckla en mer
centraliserad hantering för motsvarande ärenden
om tillgodoräknande. Det lokala utvecklingsarbetet
har skett parallellt med det regionala och nationella
arbetet. Implementering av utvecklade processer
och utbildningsinsatser kommer att genomföras
inom universitetet.

Tabell 11.
Kompletterande
utbildningar för
personer med
utländsk examen.
1 Tio personer godkända mot
svensk examen, tio personer
i enlighet med Skolverkets
kompletteringshänvisning.
2 Kostnaderna avser planering,
antagning och validering.
3 Ingår i antagningskostnader
för lärare, läkare och
biomedicinska analytiker.
Den första studentkullen
har ännu inte genomgått
utbildningen.

4

KULTURSKOLEKLIVET
Regeringen har genom satsningen Kulturskoleklivet
gett sex lärosäten uppdraget att ta fram en ny
utbildning till kulturskolepedagog. Göteborgs
universitet tilldelades totalt 4,5 miljoner kronor,
varav en miljon kronor har använts under 2018,
för att utveckla en ny utbildning. Universitetet har
goda förutsättningar då lärosätet har Skandinaviens
största konstnärliga fakultet med både pedagogisk
och humanistisk kompetens samt kompetens inom
distansundervisning.
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Utbildningen som har tagits fram under 2018
omfattar totalt 90 högskolepoäng och riktar sig till
personer som redan har en konstnärlig kompetens,
exempelvis verksamma konstnärer eller kulturskole
pedagoger, i behov av fortbildning. För att vara
tillgänglig även för yrkesverksamma och över hela
landet ska utbildningen ges på hel- och delfart, på
campus och på distans.
För att säkerställa att utbildningen ger de kunskaper
och färdigheter som behövs i kulturskolan har
extern kompetens anlitats. Göteborgs universitet
har arrangerat en gemensam dialog där kulturskole
chefer, Kulturskolerådet, Kulturrådet, UHR, andra
lärosäten och lärare från regionen bjöds in.
Utbildningen innehåller bland annat kurserna:
barns och ungas rätt till delaktighet i samhället,
kultur och kulturskola, kulturskolans pedagogik
samt ämnesdidaktisk fördjupning. Det finns sex
olika inriktningar att välja på inom den ämnes
didaktiska fördjupningen. Utbildningens samtliga
kurser uppfyller universitetets hållbarhetsmärkning.
För att skapa goda förutsättningar till praktik för
utbildningens studenter har även en sommarkurs
skapats, Handledarskap i kulturskolan, med start
sommaren 2019. Den bygger en infrastruktur med
gemensam kunskapsbildning på kulturskolor och
universitetet.

Kompletterande utbildningar
Sökande (behöriga)
kvinnor/män (%)
Antagna
kvinnor/män (%)
Helårsstudenter vt 2018
kvinnor/män (%)
Helårsstudenter ht 2018
kvinnor/män (%)
Studenter med godkänt resultat
kvinnor/män (%)
Studenter som avbrutit studierna
kvinnor/män (%)

Lärare

KOMPLETTERANDE
UTBILDNING FÖR PERSONER
MED UTLÄNDSK EXAMEN
Göteborgs universitet har regeringens uppdrag att
erbjuda kompletterande utbildningar för personer
med utländsk högskoleutbildning inom åtta olika
områden. Efter en kartläggning har universitetet
initierat flera stärkande insatser för dessa utbildningar. En sådan är det universitetsgemensamma
nätverket som bildades 2017 och som har träffats
löpande under 2018. En annan insats är att stärka
kunskapen i svenska för antagna studenter vid de
kompletterande utbildningarna. Under året har ett
obligatoriskt diagnostiskt prov och en efterföljande
språkutbildning i svenska arbetats fram. Målsättningen är att insatserna ska ge studenterna bättre
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Det diagnostiska provet gavs första gången i
november 2018 inom ramen för den kompletterande
utbildningen för lärare. Prov och språkkurs kommer att ges varje termin och successivt införas på
lärosätets samtliga kompletterande utbildningar.
I tabell 11 presenteras aktuell statistik för de
kompletterande utbildningarna, vilket kompletteras
med beskrivningar av utbildningarnas upplägg,
viktiga erfarenheter och uppföljning.

Socionomer

Jurister

Läkare

Sjuksköterskor

Tandläkare

Apotekare

Biomedicinska
analytiker

204

46

0

306

104

232

170

28

77/23

78/22

0/0

41/59

71/29

31/69

51/49

60/40

105

10

0

20

26

20

23

10

78/22

100/0

0/0

45/55

85/15

20/80

57/43

60/40

43

7

0

11

12

9

14

3

82/18

100/0

0/0

59/41

75/25

31/69

57/43

50/50

35

6

0

9

12

9

12

6

84/16

100/0

0/0

45/55

85/15

20/80

57/43

54/46

20 1

04

0

12

23

16

21

04

95/5

0

0/0

40/60

70/30

31/69

57/43

0/0

25

1

0

1

2

0

0

1

0/0

100/0

100/0

0

0

100/0

84/16

100/0

Uppskattning av de totala
kostnaderna för satsningen (tkr)

7 705

660

0

5 048

2 662

5 859

3 570

1 889

varav kostnader för planering

1 807 2

120

0

1 018

934

284

200

103

varav kostnader för antagning

-

2

50

0

150

143

85

100

232

varav kostnader för validering

-3

10

0

-3

110

50

250

-3

5 499

400

0

2 860

1 025

3 200

1 620

1 450

399

80

0

1 020

450

2 240

1 400

1 450

varav kostnader för undervisning
varav kostnader för verksamhets
förlagd utbildning
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Kompletterande utbildning för lärare
Studier inom ramen för utländska lärares vidare
utbildning, ULV, sker enligt en individuell studieplan
och leder till en svensk lärarexamen eller svensk
lärar- eller förskollärarlegitimation. Majoriteten av
studenterna läser lärarförberedande kurser inom
utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Kurserna innehåller bland annat
moment om det svenska skolväsendet och skolan
på vetenskaplig grund.
Från vårterminen 2019 ingår två obligatoriska
moment för samtliga studenter: obligatoriskt
diagnostiskt prov och en efterföljande språkut
bildning i svenska. För att kunna genomföra provet
krävs godkänt betyg i svenska som andraspråk 3
eller motsvarande. För de som godkänns på det
diagnostiska provet utgår den obligatoriska språkutbildningen i svenska. För övriga inleds studierna
med utbildningen i svenska. Satsningen på en
språkstödjande kurs förväntas få en positiv effekt
på antalet studenter som slutför utbildningen.
Den nationella ledningsgruppen för ULV innefattar
representanter från Skolverket, Universitets- och
högskolerådet, UHR, och de båda lärarfacken.
Ledningsgruppen träffas kontinuerligt och erfarenhetsutbytet är nödvändig för att säkerställa en
likvärdig utbildning över landet. Samarbetet gör
det också möjligt att göra samtliga deltagande
lärosätens kursutbud tillgängligt för studenterna.
I handläggningen av ansökningar till utbildningen
ingår, förutom behörighetsgranskning, att pröva
om tidigare studier och arbetslivserfarenhet kan
ligga till grund för antagning eller tillgodoräknas
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inom ramen för en lärarutbildning. Ämnesansvariga
institutioner är engagerade i arbetet att bedöma
om tidigare ämnesstudier kan tillgodoräknas.
Lärarlegitimationsreformen är komplex och vägledning av kompletterande studier mot en svensk
lärarexamen, eller komplettering enligt Skolverkets
kompletteringsanvisning, tar stort utrymme och
kräver kvalificerad bedömning.

Rektorsprogrammet om
fattar 30 högskolepoäng
fördelat på tre år med lika
delar skoljuridik och
myndighetsutövning,
mål- och resultatstyrning
samt skolledarskap.

Totalt 25 personer har avbrutit studierna. Av dem
uppger ungefär var fjärde att de erhållit en lärareller förskollärarlegitimation. Andra orsaker som
anges är svårigheter att kombinera studier och
arbete samt personliga skäl.

Kompletterande utbildning för
socionomer
Utbildningen riktad till socionomer löper över totalt
tre terminer. Förutom första delkursen, Introduktion
och välfärdspolitik, och den verksamhetsförlagda
utbildningen som sker parallellt under samtliga
terminer, läser studenterna integrerat med övriga
socionomstudenter och i relation till sina för
kunskaper. Vid godkänt resultat på samtliga kurser
utfärdas socionomexamen.
Antagningsprocessen är arbetskrävande då
dokumentation ibland måste efterforskas och
intervjuer genomföras med dem som bedöms
motsvara antagningskraven. Det krävs en sam
ordnare som kan ge individuellt och generellt stöd
och vägledning. Det finns även bristande språk
kunskaper hos vissa studenter, trots formell
behörighet. Den kompletterande utbildningen för
socionomer ska därför omfattas av det nya
diagnostiska provet och utbildningen i svenska.
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Sedan starten har en person avbrutit sina studier
till följd av språkliga svårigheter. Den första utbildningsomgången ska utvärderas efter avslut 2019.

Kompletterande utbildning för jurister
Den kompletterande utbildningen för jurister med
utländsk juristexamen, Utlex, ska ge de studerande
en svensk juristexamen. Utlex omfattar två års
studier på heltid. För att vara behörig krävs examen
från en minst fyraårig utländsk utbildning i juridik.
Utbildningen kräver mycket goda kunskaper i
svenska.
Utlex inleds med en grundläggande genomgång
av svensk juridisk metod. Civilrätt, straff- och
processrätt samt offentlig rätt utgör tyngdpunkten
i utbildningen. Utlex avslutas med examensarbete
motsvarande en termins studier.
Erfarenheten är att utbildningen är uppskattad av
de studenter som genomfört den. Merparten av de
antagna studenterna har dock svårigheter med att
ta sig igenom utbildningen på grund av bristande
språkkunskaper och erfarenhet av svensk akademisk
metod. Förändringar av genomförandet och antagningen måste därför genomföras innan ny antagning.
En årlig översyn har genomförts genom att gå igenom
studieresultaten kompletterat med samtal med
studenter som deltagit i utbildningen. Resultatet av
2013 års uppföljning ledde till beslutet att inte anta
studenter till utbildningen från 2014. Göteborgs
universitet har följt Stockholms universitets arbete
och antagningsprocess under höstterminerna
2017–2018. Målsättningen är att återigen kunna
erbjuda Utlex, både utifrån ett samhällsansvar och
utifrån det intresse som finns för utbildningen.
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Kompletterande utbildning för läkare
Programmet omfattar 40 veckors studier på helfart
och består av både teoretisk undervisning och
verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Efter genomgången utbildning ska studenterna kunna uppvisa
den kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket
i Sverige. Efter godkänd utbildning kan studenterna
ansöka om förordnande om allmäntjänstgöring, AT,
hos Socialstyrelsen.
I utbildningen ingår kurser i samhälls- och författningskunskap samt i allmänmedicin, intern
medicin, psykiatri, kirurgi, pediatrik, gynekologi
och professionell utbildning, PU. VFU sker i anslutning till respektive ämne och kurs och inom PU
undervisas bland annat i organisationsteori,
teamarbete, etik, konfliktlösning och kulturfrågor.
Alla studenter genomgår samma utbildnings
moment och examineras mot samma kursmål,
enligt nuvarande utbildningsplan.
Hälften av studenterna klarar examinationerna på
utsatt tid, övriga blir godkända efter en eller flera
omtentamina. Många erbjuds arbete redan under
utbildningens gång och går direkt ut i arbete efter
godkänd utbildning. Merparten får dock vänta
något eller några år på AT då det är hård konkurrens
om platserna, vilket förlänger tiden till att få svensk
läkarlegitimation. Ett kontinuerligt arbete görs med
uppföljning av utbildningen genom kursvärderingar
och utvärdering av VFU, skriftligt och muntligt.
Under året har en person avbrutit studierna till följd
av föräldraledighet. Studentgruppen har en bred
studie- och yrkeserfarenhet, och en bred kulturell
och språklig kompetens. Merparten har erfarenhet
av att ha arbetat några år inom yrket i sina respektive hemländer.
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Kompletterande utbildning för
sjuksköterskor
Den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor
omfattar 40 veckors studier på helfart som består
av teoretisk undervisning tillsammans med verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Studenterna ska, efter
avslutad utbildning, kunna uppvisa den kunskap
och förmåga som krävs för sjuksköterskeyrket i
Sverige. Efter godkänd utbildning kan studenterna
ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Alla
studenter genomgår samma utbildningsmoment och
examineras mot samma kursmål, enligt nuvarande
utbildningsplan.
Under året har utbildningen gjorts om till ett sammanhållet program, i enlighet med övriga lärosäten som
ger den. Innehållet är dock i stort sett oförändrat.
Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
omfattar cirka 40 procent och genomförs inom
primärvård, sjukhusvård och kommunal hälso- och
sjukvård. Inom de teoretiska kurserna läggs fortsatt stort fokus på kommunikation, dokumentation
och ledarskap samt på att omsätta kunskap
och erfarenhet till det svenska sjukvårdssystemet.
I utbildningen ingår även kurs i samhälls- och
författningskunskap och sjukvårdssvenska.
Arbetet med uppföljning av utbildningen sker
kontinuerligt genom kursvärderingar och
utvärdering av VFU, skriftligt och muntligt. Under
året har två personer avbrutit studierna, på grund
av personliga skäl respektive för att personen fick
sin yrkeslegitimation.
Även denna studentgrupp har en bred studie- och
yrkeserfarenhet, och en bred kulturell och språklig
kompetens. Merparten har erfarenhet av att ha
arbetat som sjuksköterska i sina respektive hemländer och många har erfarenhet av arbete inom
svensk hälso- och sjukvård som vårdbiträde, undersköterska eller personlig assistent.

Kompletterande utbildning för
tandläkare
Programmet omfattar 40 veckors studier på helfart
och innefattar klinisk färdighetsträning, ämnes
specifika odontologiska och medicinska moment
samt kurs i samhälls- och författningskunskap.
Den avslutande delen av utbildningen omfattar
verksamhetsförlagd utbildning i Folktandvården
i Västra Götaland och Värmland, och motsvarar
cirka 40 procent av utbildningen. Efter godkänd
utbildning kan studenterna ansöka om svensk tandläkarlegitimation hos Socialstyrelsen.
Precis som läkar- och sjuksköterskestudenterna
har gruppen en bred studie- och yrkeserfarenhet,
och en bred kulturell och språklig kompetens.
Merparten har erfarenhet av att ha arbetat inom
yrket i sina respektive hemländer. En stor vikt inom
utbildningen läggs vid att omsätta odontologisk
kunskap och erfarenhet till det svenska tandvårdssystemet. Alla studenter genomgår samma utbildningsmoment och examineras mot samma kursmål.
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En revidering av utbildningsplanen har gjort det
möjligt att anta fler studenter till utbildningen.
Under året har även urvalsförfarandet förändrats
och ett urvalstest som alla behöriga sökande
bjuds in till har införts. Sökande med bäst resultat
blir kallade till intervju, därefter görs en samlad
bedömning innan beslut fattas om antagning.
Ett kontinuerligt arbete görs med uppföljning av
utbildningen genom kursvärderingar och utvärdering av VFU, skriftligt och muntligt. Inga studenter
har avbrutit studierna under året.
Merparten av de som genomgått utbildningen
med godkänt resultat har fått relevant arbete.
De senaste kullarna har i betydande omfattning
blivit erbjudna arbete redan under utbildningens
gång, genom de kontakter som knyts under den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Kompletterande utbildning för
apotekare
Den kompletterande utbildningen för apotekare
vänder sig till personer med en avslutad apotekarutbildning från länder utanför EU/EES. Utbildningen
ges i form av ett kurspaket om 70 högskolepoäng,
vilket motsvarar cirka ett års studier. I utbildningen
varvas teori med praktik på ett öppenvårdsapotek.
Antagning sker en gång om året, med kursstart på
höstterminen. Söktrycket till utbildningen har varit
mycket högt och förväntas vara så även under
kommande år.
Utbildningen har utformats i nära samarbete med
Uppsala universitet som är samordnande lärosäte.
Efter den inledande antagningsomgången har
behörighetskraven setts över nationellt och justerats
där den tidigare tungt vägande meritvärderingen
av farmaceutisk arbetserfarenhet från annat
land än Sverige har tagits bort. Istället prioriteras
farmaceutisk arbetslivserfarenhet i Sverige.
Erfarenheter av satsningen är att målgruppen har
en bred och varierad bakgrund inom professionen.
I stort sett samtliga antagna studenter har erfarenhet
från yrket i annat land, och merparten har även
erfarenhet från svensk apoteksverksamhet eller
annat arbete inom svensk hälso- och sjukvård.
Studenternas ämneskunskaper får anses vara goda
redan vid antagning. Däremot har en stor andel
av dem språkliga utmaningar. Kompletterings
utbildningens fokus är att sätta tidigare kunskaper
i en svensk kontext.
Utbildningen utvärderas genom kursvärderingar
efter avslutad kurs och en mer omfattande
utvärdering efter utbildningens slut. En alumn
uppföljning planeras. Inga studenter har avbrutit
studierna under året.
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Coachning för nyanlända
akademiker i universitetets
huvudbyggnad i Vasa
parken den 29 augusti
2018. En del av pilot
programmet Inclusive
Internationalization som
riktar sig till nyanlända
med flyktingbakgrund
och forskarutbildning.

Kompletterande utbildning för
biomedicinska analytiker
Kompletterande utbildning för biomedicinska
analytiker ges i form av ett kurspaket under tre
terminer. Termin ett omfattar en introduktionskurs
med fokus på kunskaper inom svensk hälso- och
sjukvård samt basal biomedicinsk laboratorie
vetenskap. Studenterna introduceras även i statistik
och vetenskaplig metodik. Studenterna undervisas
därefter i klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi,
histopatologi och transfusionsmedicin samt
molekylärbiologi. Under dessa kurser sker viss
samläsning med studenter inom det ordinarie
programmet. Den avslutande terminen innefattar
verksamhetsförlagd utbildning inom de stora
laboratoriedisciplinerna och ett avslutande examensarbete. De studenter som har ett examensarbete
från tidigare motsvarande utbildning kan tillgodoräkna sig det.
I den första kullen, höstterminen 2017, antogs sex
studenter. I den andra kullen, höstterminen 2018,
antogs tio studenter. Söktrycket har varit lägre än
förväntat, men har ökat under 2018.
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Samtliga kurser följs upp med kursutvärderingar.
Tillsammans med synpunkter från undervisande
personal sammanställs dessa och följs upp årligen.
Eftersom utbildningen fortfarande kan anses
vara i en uppstartsfas är resultaten fortfarande
begränsade. En introduktionskurs har omarbetats
utifrån erfarenheterna från 2017 och under hösten
2018 utökades kursinnehållet.
Studentgruppen är mycket heterogen, både sett
till ämneskunskap och kunskap i svenska och
engelska, vilket upplevs som en utmaning. Urval
och validering av tidigare utbildning behöver
genomföras noggrant och språkstöd erbjudas
studenterna.
Göteborgs universitet ansvarar för den nationella
samordningen och har bildat en nationell arbetsgrupp. Gruppen, som har tät kontakt, har utarbetat
gemensamma riktlinjer för antagningsprocessen,
diskuterat gemensamma marknadsföringsåtgärder
och språkstöd.
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Göteborgs universitets
nya Active Learning
Classroom i Campus
Linné. Sara Uhnoo,
universitetslektor vid
institutionen för sociologi
och arbetsvetenskap,
berättar för Samhälls
vetenskapliga fakultetens
lärare om salens möjlig
heter vad gäller pedagogik
och teknik.

Vision 2020:
Vårt mål är att Göteborgs
universitet år 2020 ska ha ökat
sin attraktivitet som arbets
plats genom en ändamålsenlig
organisation, ett aktivt ledar
skap och stärkt delaktighet
för medarbetare och studenter
på alla nivåer. Lika villkor, för
utsättningar och möjligheter
är självklara utgångspunkter
för en god arbetsmiljö.

ARBETSMILJÖ
SOM
INSPIRERAR
I kapitlet beskrivs det pågående arbetet för att stärka
universitetets attraktivitet som arbetsgivare. Genom att
attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens skapas
förutsättningar för att uppnå verksamhetens uppdrag
och mål.

UNIVERSITETETS ANSTÄLLDA
Under 2018 har i genomsnitt 6 415 personer varit
anställda vid Göteborgs universitet, vilket mot
svarar 5 825 årsarbetare. Det är 178 fler årsarbetare
än 2017, det vill säga en ökning på tre procent
(se tabell 12). Mellan 2016 och 2017 var ökningen
fyra procent, alltså något större. Antalet anställda
har ökat inom samtliga personalkategorier förutom
forskare. Sedan 2016 har antalet forskare minskat
med fem procent.
Av samtliga anställda är 59 procent kvinnor och
41 procent män. Fördelningen mellan män och
kvinnor har varit stabil de senaste åren. Andelen
kvinnor har ökat mest inom kategorin forskar
assistenter, från 45 procent 2017 till 49 procent
2018. Ökningen, som skedde under årets början,
kan förklaras av de ändringar i högskoleförordningen som innebar att möjligheten att anställa
forskarassistenter togs bort. (se tabell 12).
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Den sammanlagda personalomsättningen uppgår
till 13 procent, exklusive doktorandanställningar och
adjungerande utan lön (se tabell 13). Högst personal
omsättning, 24 procent, finns inom kategorin
annan undervisande och forskande personal samtidigt som gruppen professorer har lägst personal
omsättning, två procent. Anledningen till den höga
personalomsättningen inom den förstnämnda
kategorin är att där finns störst andel visstids
anställda. Personalomsättningen har minskat något
jämfört med 2017 och är nu den lägsta under de
senaste fyra åren.
Av samtliga tillsvidareanställda beräknas 37 procent
gå i pension inom de närmaste tio åren. Störst andel
pensionsavgångar, drygt 46 procent, beräknas inom
kategorierna läraranställda. Noterbart här är att
67 procent av professorerna beräknas gå i pension
de närmaste tio åren. Möjligheten att fortsätta
arbeta till 67 års ålder, och politiska beslut om att
höja pensionsåldern, innebär en viss osäkerhet i
prognosen.
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Övre: Höstens HRkonferens för universitetets
chefer och HR-personal
i universitetets huvud
byggnad i Vasaparken.
Nedre vänster: Under
temadagen GU Online i
november lärde sig lärare
att använda mobilen i un
dervisningen. Här Monica
Rosén, professor vid in
stitutionen för pedagogik
och specialpedagogik,
Mette Axelsen, docent vid
institutionen för medicin,
samt Ingela Andersson,
lärare vid institutionen för
pedagogik och special
pedagogik.
Nedre höger: Studenter på
Pedagogen, Utbildnings
vetenskapliga fakulteten.
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2018

2017

2016

Totalt

kvinnor/
män (%)

Totalt

kvinnor/
män (%)

Professorer

538

33/67

536

32/68

517

Lektorer

967

55/45

930

55/45

886

53/47

71

49/51

70

47/53

66

48/52

343

64/36

336

64/36

317

64/36

75

49/51

66

45/55

56

45/55

219

55/45

205

56/44

181

53/47

2 213

51/49

2 143

50/50

2 023

49/51

personalkategori
Tabell 12.
Årsarbetare per
personalkategori1.

Lärare

1 Årsarbetare anges som
medeltal per år.

Lektorer, biträdande
Adjunkter
Forskarassistenter
Postdok

Totalt

kvinnor/
män (%)

30/70

Annan undervisande och
forskande personal
Forskare

388

53/47

391

53/47

408

53/47

Forskare, biträdande

101

66/34

88

67/33

102

74/26

Övriga

114

54/46

108

54/46

103

51/49

603

55/45

587

55/45

613

56/44

861

58/42

848

58/42

804

57/43

1 347

77/23

1 284

78/22

1 214

78/22

Doktorandanställning
Administrativ/teknisk/
bibliotekspersonal
Administrativ personal
Teknisk personal

640

54/46

631

54/46

618

54/46

Bibliotekspersonal

161

70/30

154

73/27

155

73/27

2 148

70/30

2 069

70/30

1 987

70/30

5 825

59/41

5 647

59/41

5 427

59/41

Totalt

2018
Medeltal anställda

Omsättning (%)

15

56

2

1 069

54

90

5

Adjunkt

484

86

126

18

Meriteringsanställningar

367

65

68

18

Annan undervisande och
forskande personal

765

185

310

24

Administrativ/teknisk/
bibliotekspersonal

2 270

312

364

14

Totalt2

5 578

717

1 014

13

kvinnor

3 276

438

604

13

män

2 302

279

410

12

Professor

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

623

Tabell 13.
Personalomsättning1.

2 Exklusive doktorand
anställning och adjungerade
utan lön.

Nyanställda

Lektor
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EN LÄRANDE ORGANISATION
– KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Göteborgs universitet utvecklar och stärker arbetet med
kompetensförsörjningen för att attrahera rätt kompetens,
kvalitetssäkra anställningsprocesserna och möta fram
tidens utmaningar.
REKRYTERING
Göteborgs universitet har utvecklat och stärkt
rekryteringsarbetet och ett långsiktigt arbete pågår
för att möta utmaningarna med att attrahera rätt
kompetens i rätt tid. Kvalitetssäkring av universitetets
anställningsprocess har fortsatt under 2018, bland
annat har ett metodstöd för rekryteringsprocessen
utvecklats och en rutin för att hantera överklaganden
fastställts.
Under året har utredningen kring universitetets
karriärvägar och bemanningsförutsättningar avslutats. Därefter genomfördes en konferens med
inriktning på kompetensförsörjning, och då särskilt
rätten eller möjligheten till befordran. En uppföljning
av användning av särskilda skäl för att inte ledigkungöra anställningar har genomförts. Universitetets
anställningsordning har reviderats för att anpassas
till förändringar i det statliga regelverket, bland
annat förändringarna i högskoleförordningens
bestämmelser om anställning som biträdande lektor.

Konkurrensen om kvalificerad kompetens är stor,
både nationellt och internationellt. Det försvårar
universitetets rekryteringar inom såväl kärnverksamhet som stödverksamhet. Även andra faktorer
påverkar arbetet med personalomsättning. Flera
fakulteter upplever problem med rekryterings
processer som tar lång tid. Det blir särskilt märkbart vid internationell konkurrens där attraktiva
kandidater riskerar att försvinna till andra anställningar.
En av de viktigaste förutsättningarna för att attrahera
rätt kompetens är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor för undervisande och
forskande personal. Det kan till exempel vara
forskningstid i tjänst, möjligheten till befordran och
löneläge. Problem med kompetensförsörjning
förstärks av relativt korta uppsägningstider i förhållande till den tid det tar att rekrytera. Det skapar
hög arbetsbelastning för kvarvarande medarbetare
som måste täcka upp för de vakanser som uppstår.

Studenter vid Utbildnings
vetenskapliga fakulteten.
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Universitetets gemensamma förvaltning har startat
ett arbete med temat attraktiv arbetsgivare för
att möta utmaningen att rekrytera administrativ
personal med relevant kompetens. Under året har
översyn och analys av annonstexter och sökvägar,
intervjuer med nyanställda samt ett chefsinternat
genomförts.
De fakulteter som har fått ett utökat utbildningsuppdrag upplever särskilda utmaningar med
rekrytering. Vid Sahlgrenska akademin innebär det
ett ökat behov av kompetens inom alla personalkategorier, särskilt kombinationsanställda lärare.
En lösning på kort sikt är att adjungera personal
från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Även Utbildningsvetenskapliga fakultetens utbildningsuppdrag har utökats. Eftersom det råder
nationell brist på vissa kompetenser har fakulteten
en särskild utmaning i att rekrytera meriterad
personal. Det har varit nödvändigt att utlysa adjunkts
anställningar för att klara utbildningsuppdraget.
Fakulteten har i dessa fall fokuserat på att anställa
personer som är i slutet av sin forskarutbildning.
Grund- och gymnasieskolor kan idag erbjuda mer
attraktiva villkor än tidigare, och konkurrerar därför
om samma personal. Fakulteten arbetar med att
se över villkoren vad gäller både lön och forskningstid och har även avsatt strategiska medel för antagning av doktorander.
Det finns även motsatta erfarenheter av rekrytering
inom universitetet. Majoriteten av Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner upplever att det är
relativt enkelt att hitta rätt kompetens. En utmaning
är dock att rekrytera medarbetare från verksam
heter utanför universitetet som har vetenskaplig,
pedagogisk och praktisk erfarenhet. För att knyta
till sig kliniska psykologer och psykoterapeuter till
professionsprogrammen har därför en upphandling
av handledaruppdrag genomförts.
De främsta utmaningarna under året för Konstnärliga
fakulteten har varit att attrahera och behålla nyckel
kompetenser, bygga upp en forskningsmiljö inom
det konstnärliga fältet samt arbetet med tillfällig
personal. Åtgärder för att möta dessa utmaningar
är att fakultetens samtliga institutioner ska ha
kompetensförsörjningsstrategier och att rekryteringar ska samordnas.

KOMPETENSUTVECKLING
Universitetet är beroende av ett aktivt ledarskap
med kvalificerade och engagerade chefer som
ger medarbetare och studenter möjligheter att
utvecklas. Göteborgs universitet erbjuder en bredd
av kompetensutvecklande insatser, bland annat
genom utbildning.

Chefs- och ledarutbildning
Våren och sommaren 2018 tillträdde ett ovanligt
stort antal nya prefekter, proprefekter och dekaner
sina uppdrag vid universitetet. För att förbereda
dessa chefer och ledare för sina nya uppdrag, och
samtidigt kvalitetssäkra chefs- och ledarskapet inom
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universitetet, genomfördes en särskilt anpassad
introduktion och utbildning inför uppdraget.
Utöver befintliga utbildningar för chefer i arbetsrätt, arbetsmiljö, förvaltningskunskap och ekonomi
genomfördes en introduktionsdag med fokus på
myndighetsrollen, ledning och styrning, en ny
utbildning i lönebildning samt en vidareutvecklad
utbildning i arbetsmiljö.
Ett chefsutvecklingsprogram, CUP, genomfördes
under 2018. Utvärderingen visade att 80 procent
anser att programmet har varit utvecklande. Ytterligare två program startade i slutet av året. Chefer
på flera nivåer erbjuds att delta i programmet, vilket
underlättar nya samarbetsformer mellan chefer
som möts i vardagen. Nya chefsnätverk har bildats
och gemensamma verktyg för ledar- och medarbetarskap har implementerats. Nytt för året var att
alla som går CUP får chefshandledning vid tre tillfällen under programmets gång.
Innehåll har tagits fram till ett nytt chefsutvecklingsprogram för dekaner och prodekaner. Programmet
startar 2019 och ska ytterligare stärka och kvalitetssäkra chefs- och ledarskapet inom universitetet.
Under året utvecklades även formerna för ett nytt
chefsnätverk, som ska vara ett forum för diskussion
och erfarenhetsutbyte som skär igenom universitetets nivå- och organisationsgränser.
Fjärde omgången av utbildningen Nyfiken på ledarskap startade under 2018. Utbildningen ska leda
till att universitetet får ett ökat underlag vid chefsrekrytering. Genom att bidra till en ökad förståelse
för ledarskap på ett generellt plan, ökad själv
kännedom och ökad förståelse för universitetets
organisation kan medarbetare inspireras att söka
chefstjänster. Flera kursdeltagare har sökt anställningar som chef eller ledare vid universitetet efter
genomgången utbildning.
Research Leader Initiative har genomförts för
fjärde året i rad. Ledarstödet ska ge unga forskare
goda arbetsförutsättningar, utveckla ledarskapet
och göra det tydligare på alla nivåer.

Medarbetarutbildning
Universitetets medarbetarutbildning har genomförts sedan 2014, med två utbildningsomgångar
per år, så även 2018. Utöver de universitetsgemensamma utbildningarna för medarbetare genomförs
kontinuerligt lokala kompetenshöjande insatser
med utgångspunkt i verksamhetens behov.
Göteborgs universitetsbibliotek har, som ett led i
att säkerställa kompetensförsörjningen, fortsatt att
satsa på kompetensutveckling av befintlig personal.
Kompetensutveckling inom bland annat forskningsdata som stöd till forskare, har gett gott resultat.
Utbildningsvetenskapliga fakulteten har satsat på
kompetensutveckling av adjunkter för att kunna
avlägga licentiatexamen. Skrivarveckor, karriärsamtal och kollegialt samverkansstöd ska stimulera
fler juniora forskare att ansöka om befordran.
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Personalmobilitet
Utbildningsmiljöerna vid Göteborgs universitet ska
enligt Vision 2020 ha en internationell profil. Ett sätt
att nå målet är att medarbetare har internationell
erfarenhet. Universitetet strävar därför efter att öka
det internationella utbytet för alla medarbetare.
Inom programmet Erasmus+ genomfördes under
året 36 fortbildningsutbyten och 59 lärarutbyten vid
partnerlärosäten i Europa, en viss ökning jämfört
med 2017. Därutöver genomfördes sju lärarutbyten
och tre utbyten för fortbildning av personal inom den
utomeuropeiska delen av Erasmus+ International
Credit Mobility, en marginell ökning från 2017. Inom
det sistnämnda programmet tog universitetet emot
17 personer, både lärare och annan personal. Resebidrag inom Erasmus+ har beviljats till 21 personer.
I de flesta fall har medlen använts till att besöka
befintliga eller nya partners i Europa. Universitetet
har även avsatt egna medel för internationell
personalmobilitet och under året genomfördes 23
personalmobiliteter till utomeuropeiska lärosäten.
Genom stipendieprogrammet Teaching Sabbatical
erbjuder Stiftelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning, STINT, möjlighet att
spendera en termin vid något av deras partner
lärosäten. Under 2018 har två av universitetets
lärare varit på en sådan vistelse, bägge vid lärosäten
i USA. Vissa fakulteter har även egna sabbaticalprogram. Inom ramen för Naturvetenskapliga
fakultetens sabbaticalprogram har flera lärare
kunnat vistas i exempelvis Australien, Norge, Syd
afrika och USA.
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OMSTÄLLNING
Universitetet har under året genomfört och påbörjat
flera verksamhetsförändringar. Den första januari
2018 genomfördes en verksamhetsövergång mellan
Nationella sekretariatet för genusforskning och den
nyinrättade Jämställdhetsmyndigheten. Verksamhetsövergången omfattade åtta medarbetare. På
regeringens uppdrag initierades även ett arbete med
att genomföra en verksamhetsövergång av Regionala etikprövningsnämnden till den nyinrättade Etikprövningsmyndigheten från den första januari 2019.
Verksamhetsövergången omfattade tre medarbetare.

Annedalsseminariet på
Seminariegatan tillhör
Campus Linné. Här finns
institutionen för journalistik,
medier och kommunika
tion, JMG.

Som ett resultat av sammanslagningen mellan
Högskolan för design och konsthantverk, HDK,
och Akademin Valand har Konstnärliga fakulteten
initierat en verksamhetsförändring för fakultetens
administrativa stödfunktioner. Inför förändringen har
lokala omställningsmedel beviljats för individuellt
livs- och karriärplaneringsprogram för all administrativ personal vid de två institutionerna. Mot bakgrund av ett minskat söktryck inom humaniora
ämnesområden har även Humanistiska fakulteten
vidtagit åtgärder som finansierats av lokala
omställningsmedel. Finansieringen täcker främst
lönekostnader i samband med kompetensutvecklingsinsatser, delpensionslösningar och partiell
tjänstledighet med lön för medarbetare mellan
65–67 år.
Under 2018 har universitetet totalt beviljat sju
miljoner kronor i lokala omställningsmedel, att
jämföra med perioden 2016–2017 då knappt tre
miljoner kronor beviljades.
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KVALITETSDRIVET
ARBETSMILJÖARBETE
En god arbetsmiljö och studiemiljö för medarbetare och
studenter är en strategiskt viktig fråga för att universitetet
ska kunna bedriva framgångsrik forskning, utbildning och
samverkan.
Ett fungerande ledningssystem är grundläggande
för att kunna utveckla en god arbetsmiljö. Arbetet
med att utveckla universitetets gemensamma
ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete
har fortsatt under året. Särskilt fokus har lagts på
att se över och revidera prioriterade processer
och ta fram en ny arbetsmiljöwebb där rutiner och
metoder inom området är lätt tillgängliga. Arbetet
med att ta fram förslag på hur anställda och
studenters upplevelse av sin arbets- och studiemiljö kan undersökas har fortsatt. För att säkerställa att olika funktioner har kompetens inom
området har utbudet av arbetsmiljöutbildningar
setts över, vilket resulterat i att en ny arbetsmiljö
utbildning för chefer tagits fram och genomförts.

SJUKFRÅNVARO

Specialistfunktioner inom arbetsmiljöområdet
finns organiserade på flera enheter inom gemensamma förvaltningen. Ett särskilt samverkans
organ är inrättat för att samordna verksamhets
stödet inom arbetsmiljöområdet. Förutsättningar
att arbeta mer aktivt och samlat med studenters
arbetsmiljö har förstärkts genom en samordnare
för arbetet.

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

Universitetet har beslutat om en gemensam strategi
för att stärka verksamhetens förmåga att hantera
destruktiva konflikter. Strategin ska öka universitetets
förmåga att hantera konflikter som kan ha påtaglig
påverkan på verksamhet och arbetsmiljö. Det
skapar förutsättningar för att upprätthålla en god
organisatorisk och social arbetsmiljö, samtidigt
som förhållanden som är fria från kränkande särbehandling och trakasserier främjas.
För att stärka samverkan mellan olika parter i det
systematiska arbetsmiljöarbetet har olika insatser
genomförts. Sekreterare i de lokala arbetsmiljökommittéerna har samlats i ett nätverk för information och erfarenhetsutbyte och en utvecklingsdag
med tema hållbar arbetsmiljö har genomförts för
ordförande och sekreterare i universitetets olika
arbetsmiljökommittéer.
Förutsättningar för huvudarbetsmiljöombud har
setts över och förbättrats. En studiesocial arbetsgrupp är inrättad, organiserad under Centrala
arbetsmiljökommittén. Gruppen ska samordna
och utveckla arbetet med studenters arbetsmiljö.
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Den totala sjukfrånvaron vid Göteborgs universitet
2018 var 3,2 procent, vilket är marginellt högre än
föregående år. Sjukfrånvaron för kvinnor var fyra
procent, även den marginellt högre än föregående
år. För männen ökade sjukfrånvaron något jämfört
med 2017 till 2,2 procent 2018 (se tabell 14).
Andelen långtidssjukfrånvaro, sjukskrivna 60 dagar
eller mer, var 66 procent 2018, vilket är i nivå med
föregående år. Sjukfrånvaron för anställda i ålders
intervallet 30−49 år ökade, från 2,8 procent till
3,1 procent. För anställda äldre än 50 år noteras en
ökning från 3,4 procent till 3,6 procent (se tabell 14).

Övre: Bo-Lennart
Hermansson, bokbindare
vid Universitetsbiblioteket
sedan 40 år tillbaka.
Nedre: Utbildnings
vetenskapliga fakulteten
driver utbildning för
rektorer i hela Sverige.

JÄMSTÄLLDHET OCH
LIKABEHANDLING
Lika villkor och möjligheter är en angelägen aspekt
av en god arbetsmiljö. En utmaning som flera
institutioner delar är att uppnå en mer jämn könsfördelning i olika personalkategorier och att främja
en mer jämställd karriärutveckling. Göteborgs
universitet har ett särskilt mål från regeringen att
under perioden 2017–2019 uppnå en könsfördelning
bland nyrekryterade professorer om 53 procent
kvinnor. De senaste åren har andelen nyrekryterade
kvinnliga professorer i relation till manliga professorer ökat, en trend som 2018 mattats av något
då andelen kvinnliga nyrekryterade professorer är
41 procent (se diagram 9).
Arbetet med att förändra och påverka strukturer
är långsiktigt och olika insatser genomförs i organisationen. Ett exempel är statsvetenskapliga
institutionen som har undersökt hur forskande
och undervisande personal upplever sina karriärmöjligheter samt hur arbetsuppgifter värderas och
fördelas på institutionen. Resultatet ska bli väg
ledande för arbetet framåt. Naturvetenskapliga
fakulteten arbetar med att utforma annonser som
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2018

procent
Tabell 14.
Sjukfrånvaro.

2017

2016

Totalt

3,2

3,0

3,1

kvinnor

4,0

3,7

4,0

män

2,2

2,0

1,8

Anställda – 29 år

2,2

2,2

2,2

Anställda 30 – 49 år

3,1

2,8

2,9

Anställda 50 år –

3,6

3,4

3,4

Totalt

66,0

65,7

62,6

kvinnor

66,0

64,7

64,4

män

66,0

68,3

62,6

Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)

procent
Diagram 9.
Andel kvinnliga
professorer (individer)1.
1 Exklusive adjungerade
professorer.
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Juridiska institutionen har genomfört en normgranskning av juristutbildningen vilket resulterat
i en rapport som är underlag för kommande
revidering av juristutbildningen. Arbetet med tillgänglighet är en viktig aspekt av arbetet mot
diskriminering. Samhällsvetenskapliga fakulteten
arbetar kontinuerligt med frågor gällande alternativa
undervisningsformer för att öka tillgängligheten.
Mot bakgrund av #metoo har många institutioner
under året förstärkt arbetet för att skapa medvetenhet om rättigheter och skyldigheter och hur
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Nyrekryterade kvinnliga professorer

attraherar kvinnor, sprida annonser i flera kanaler
och aktivt uppmuntra kvinnliga kandidater att söka
tjänster. Institutionen för pedagogik och special
pedagogik har arbetat för att skapa ökad transparens
vid fördelning av arbetstid och tjänsteplanering,
ett område som tematiserats i institutionens årliga
arbetsmiljöundersökning. Institutionen för dataoch informationsteknik samarbetar med Chalmers
inom ramen för Gender Initiativ for Excellence,
GENIE, som initierats av Chalmers för att uppnå en
jämnare könsbalans och öka andelen kvinnor som
är det underrepresenterade könet.
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2017

medarbetare kan och ska agera om de själva eller
en kollega blivit utsatt för sexuella trakasserier.
Informationsinsatser har genomförts vid personalmöten och vid kursstarter och webbsidor har förstärkts med information och filmer. Det har också
arrangerats tematiserade seminarier om härskartekniker, social och organisatorisk arbetsmiljö,
kränkande särbehandling, jämställdhet i den
akademiska vardagen och hur alla kan bidra till
en inkluderande arbetsmiljö.
Ett pilotprojekt har initierats på Sahlgrenska
akademin för att stödja studenter som utsatts för
diskriminering eller trakasserier. Studenterna får
tillgång till en tydlig kontaktväg för stöd och information om hur man kan gå till väga om man upp
lever sig ha blivit utsatt. Om pilotprojektet bedöms
fungera väl kan modellen förankras för eventuell
ytterligare spridning inom universitetet.
Universitetet har genomfört den årliga lönekartläggningen för att upptäcka, åtgärda och förhindra
osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.
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JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet,
JiGU, har vidgats från att omfatta en pilotinstitution
per fakultet till att vara hela verksamhetens ansvar.
En central samordningsfunktion har skapats, merparten av prefekterna har intervjuats och en plan för
det fortsatta arbetet har tagits fram. Tyngdpunkten
för det centrala arbetet är att ta fram stödjande
ramverk och verktyg till universitetets institutioner.
Särskilt prioriterade områden är forskningens villkor,
utbildningens villkor och karriärvägar för med
arbetare. Även övergripande vägledningar och ramverk har tagits fram för att stödja verksamheten att
organisera arbetet lokalt. Arbetet med jämställdhetsintegrering har följts upp i rektors verksamhetsdialoger.
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Ett särskilt fokusområde har varit kvalitetssäkring
av rekryteringsprocessen tillsammans med lärarförslagsnämnderna. Målsättningen är att samtliga
lärarförslagsnämnder ska få stöd i sin kvalitets
säkring. Under 2018 har arbete pågått vid Natur
vetenskapliga fakulteten, Utbildningsvetenskapliga
fakulteten, Sahlgrenska akademin, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan. Arbetet
ska kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i lärarförslagsnämnderna där jämställdhet och könsbias
i bedömningsprocesser granskas. Utifrån erfarenheter från arbetet vävs lärdomar successivt in i
utbildningen till lärarförslagsnämnderna.

Rektor Eva Wiberg fattade
2018 beslut om en ny
ceremoni, Diplomerings
ceremonin, för att belöna
studenter i universitetets
kårer och ledamöter i
universitetets doktorand
kommittéer för deras
insatser för sitt lärosäte.
Vid den första ceremonin
den 22 maj mottog 37
studenter priset ur rektors
hand.

Läs mer om universitetets arbete med jämställdhetsintegrering inom forskning och utbildning i
Kvalitetsdriven forskning i kapitlet Forskning som
påverkar respektive Kvalitetsdriven utbildning i
kapitlet Utbildning som förnyar.
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Internationell dykkurs i
Scientific diving utanför
Kristineberg.

Vision 2020:
Hållbar utveckling är ange
läget för oss; vi prövar alltid
de sociala, ekonomiska och
ekologiska konsekvenserna
i ett längre tidsperspektiv
och låter dem påverka vår
verksamhet.

MILJÖARBETE
SOM
ENGAGERAR
Universitetet strävar efter att kontinuerligt och
systematiskt minska sin negativa miljöpåverkan
och förbättra förutsättningarna för forskning och
utbildning inom hållbar utveckling. Arbetet utgår
från mål och uppdrag i Handlingsplan för miljö
och hållbar utveckling 2017-2019.
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LÄS MER
Läs mer om arbetet med
hållbar utveckling i Forsk
ning för hållbar utveckling
i kapitlet Forskning som
påverkar och Hållbarhets
perspektiv i utbildningen i
kapitlet Utbildning som
förnyar.
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ton
5 000

Undervattensfarkosten
Rans jungfrufärd utanför
Kristineberg den 22
augusti. Ran är en obe
mannad undervattensbåt
som filmar under is och
ska bland annat mäta
isens tjocklek i Antarktis.

Diagram 10.
Koldioxidutsläpp från
tjänsteresor.

4 000

Koldioxidutsläpp från
tjänsteresor minskade
med en procent jämfört
med 2017. Både långa
och korta flygresor
minskade något.
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2 000

Diagrammet inkluderar kol
dioxidutsläpp från bil, tåg, flyg
och buss.
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Diagram 11.
Koldioxidutsläpp från
tjänsteresor 2018.
Under 2018 uppgick
universitetets totala
koldioxidutsläpp från
tjänsteresor till 4 724 ton.
Långa flygresor fortsätter
att utgöra den enskilt
största utsläppskällan.
Utsläpp från bil har ökat
med nästan tio procent
jämfört med 2017.

470 ton
183 ton

1,5 ton

4 070 ton

0,01 ton

Flyg över 50 mil

Flyg under 50 mil

Buss

Bil1

Tåg

1 Bil inkluderar egen bil i
tjänst, bilpool, taxiresor, hyrbil
samt bränsleförbrukning från
verksamhetens egna fordon.

STÄRKT MILJÖLEDNINGSARBETE
Göteborgs universitet är sedan 2004 certifierat
enligt den internationella miljöstandarden ISO
14001 och registrerat enligt EU:s miljöförordning
Eco-Management and Audit Scheme, EMAS.
För tredje året i rad är universitetet ensamt i topp
på Naturvårdsverkets ranking av statliga myndigheters miljöledningsarbete. Resultaten från årets
externa miljörevisioner visar också att miljöledningssystemet är väl inarbetat, att miljö och hållbar
utveckling är en del av kärnverksamheten och att
uppföljningsarbetet fungerar tillfredsställande.
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För att stärka miljöledningsarbetet ytterligare har
en ny bemanningsmodell för interna miljörevisioner
beslutats där varje fakultet utsett miljörevisorer.
Det innebär att 14 nya interna miljörevisorer
utbildats, vilket har bidragit till en bättre planering
och minskad administration. Den stora vinsten
med den nya modellen är att de interna miljö
revisorerna besöker andra fakulteter och där kan
bidra med nya perspektiv på miljö- och hållbarhetsarbetet samt få med sig kunskap och erfarenheter
att omsätta i den egna fakultetens miljöarbete.
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Kronprinsessan Victoria
och rektor Eva Wiberg
städar upp plast på ön
Nordkoster tillsammans
med en skolklass den
24 maj 2018 i samband
med kronprinsessans
tionde landskapsvandring.

KLIMATPERSPEKTIV
KLIMATFONDEN
FLYGRESOR
GÖTEBORG STOCKHOLM
Under 2018 minskade
antalet flygresor mellan
Göteborg och Stockholm
med nästan 20 procent.
Det är andra året i rad
med denna trend.

För att bidra till en minskad klimatpåverkan har
Göteborgs universitet upprättat en intern klimatfond. Medlen härrör från den avgift som tas ut vid
anställdas tjänsteresor med flyg. Klimatfonden ska
göra det möjligt för forskare, lärare, studenter och
övriga anställda att aktivt delta i universitetets klimatarbete. Medarbetare och studenter kan söka
medel ur fonden för olika projekt som minskar utsläppen av växthusgaser i universitetets verksamhet.
Under 2018 har 19 projekt fått finansiering från
den interna klimatfonden. Exempelvis beviljades
institutionen för kulturvård, med verksamhet i
Mariestad, medel för att byta ut en bensindriven
bil och bensindrivna redskap mot eldrivna.
Effekten är att klimatavtrycket minskar samtidigt
som studenterna lär sig hantera moderna redskap
inför framtida arbetsliv.
Studentgruppen Social Science Environment
Student Association, SSESA, ansökte om medel
för att kunna medverka vid konferensen EuroEnviro
2018 i Slovenien. Medel från Klimatfonden gjorde
det möjligt att resa med tåg, med tillhörande övernattningar, till och från Slovenien.
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STUDENTINITIATIV FÖR
MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Flera studentinitiativ för minskad klimatpåverkan
har startats under året. Ett av dem är Klimat
studenterna Göteborg som kräver att universitetet
halverar växthusgasutsläppen under en fyraårs
period. De önskar att universitetet i handling
agerar utifrån den kunskap som finns om vad som
orsakar klimatförändringar. En namninsamling har
startats och särskilt fokus har riktats mot att minska
antalet flygresor.
Även Gothenburg Students for Sustainability
Alliance, GSSA, ett nätverk för hållbarhetsintresserade studenter och studentföreningar, vill se fler
och kraftigare åtgärder för att minska klimatpå
verkan och nå miljömålen. GSSA har tagit fram en
lista på önskade åtgärder som har presenterats för
rektorerna vid Göteborgs universitet och Chalmers.
Studenterna vill bland annat se en förbättrad
undervisning i hållbar utveckling och en kraftigt
minskad miljöpåverkan vad gäller tjänsteresor,
avfallshantering och energianvändning.
I september arrangerades Act! Sustainable, en
hållbarhetsvecka för studenter vid Göteborgs
universitet och Chalmers. Under veckan erbjöds
studenter ett fyrtiotal evenemang i hela staden.
Deltagarna fick exempelvis möjlighet att prova på
armbrytning och prata ekohus med Heidi Andersson,
trädgårdssafari och workshop om psykisk hälsa.
Veckan avslutades med en heldag på Göteborgs
Operan med temat Kultur och hållbarhet där
besökarna bjöds på dans och musikuppträdanden.
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SAMVERKAN NATIONELLT
OCH INTERNATIONELLT
PARTNERSKAP FÖR
UTVECKLINGSMÅLEN
Göteborgs universitet strävar efter en nära samverkan med omvärlden där hållbar utveckling är
en naturlig del av det uttalade samhällsansvaret.
Sedan FN lanserade de globala målen för hållbar
utveckling 2015 har antalet initiativ för samverkan
med utgångspunkt i målen ökat. Universitetet deltar
aktivt i såväl nätverk som samverkansplattformar.
International Association of Universities, IAU, som
samordnar nära 700 universitet, har lanserat ett
globalt kluster bland högre lärosäten för att arbeta
för FNs globala mål. Klustret ska fungera som en
internationell resurs för att skapa partnerskap
kring utvecklingsmålen. Göteborgs universitet leder
arbetet med mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.
Universitetet medverkar också i Aurora-nätverket
där nio europeiska lärosäten tillsammans bidrar till
kunskap om de globala samhällsutmaningarna.
Hållbar utveckling och de globala utvecklingsmålen
är en viktig utgångspunkt och under året har
bibliometriska metoder utvecklats för att kunna
mäta och följa upp insatser kring målen.
Göteborgs universitet leder det Vinnova-finansierade samverkansprojektet Agenda 2030 och de
globala målen för hållbar utveckling som ramverk
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för samverkan, Agera, där åtta lärosäten medverkar.
Med utgångspunkt i svenska lärosätens arbete med
Agenda 2030 och de globala målen ska rutiner
och strategiska verktyg utvecklas, för att följa upp
och utvärdera effekterna av samverkan.

UPPSKATTAD
KUNSKAPSFÖRMEDLARE
International Sustainable Campus Network, ISCN,
samlar fler än 90 universitet globalt kring frågor om
hållbar utveckling på campus och i forskning och
utbildning. Göteborgs universitet deltar aktivt i både
utveckling av nätverket och i olika arbetsgrupper.
Universitetet bidrog med presentationer och
material till årets stora konferens som arrangerades
vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
Göteborgs universitet är en efterfrågad samarbetspartner och har ett nära samarbete inom miljö
ledning och hållbar utveckling med flera europeiska
lärosäten. Bland annat har universitetet guidat
Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE-IUL,
i Lissabon till ett certifierat miljöledningssystem.
Universitetet har också en representant i det
svenska nätverket Miljöledning vid universitet och
högskolor och erbjuder stöd till andra myndigheter.
Under 2018 genomfördes en utbildning för
blivande interna miljörevisorer vid elva svenska
myndigheter.
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MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ OCH
HÅLLBAR UTVECKLING 2018
Mål 2017-2019

Resultat och indikator

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

390 vetenskapliga artiklar 1 som behandlar frågeställningar inom hållbar
utveckling publicerades under 2018, en ökning med 17 procent jämfört
med 2017.

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

Elva procent av kurserna (471 av 4 286 kurser) och 17 procent av programmen
(35 av 208 program) är hållbarhetsmärkta. Andelen hållbarhetsmärkta kurser
har ökat med två procentenheter och andelen hållbarhetsmärkta program har
ökat med en procentenhet jämfört med 2017.

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 289 stycken, en ökning med tre procent sedan 2017.

Universitetet ska ställa hållbarhetskrav 2 vid alla
ramavtal och öka kravställningen vid objektsupp
handlingar.

I 86 procent av ramavtalen3 (24 av 28 stycken) och i 18 procent av objekts
upphandlingarna (6 av 34 stycken) har hållbarhetskrav ställts på varor
respektive tjänster.

Universitetet ska öka andelen inköp där det ställs
hållbarhetskrav, inom prioriterade produktområden4.

Andelen inköpta produkter med hållbarhetskrav:
• Bilar 100 %
• Datorer och bildskärmar 98 %
• Drycker 99 %
• Frukt 100 %
• Kontorspapper 98 %
• Kontorsmaterial 9 %

• Mjukpapper 100 %
• Mobiltelefoner 64 %
• Möbler 74 %
• Profilprodukter 73 %
• Städkemikalier 85 %

I utskriftstjänsten har antalet utskrivna pappersark minskat med två procent
(från cirka 14,7 till cirka 14,3 miljoner ark) samtidigt som antal ej utskrivna
pappersark har ökat med 31 procent (från cirka 1,5 till cirka 2 miljoner ark).
Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid
från tjänsteresor per helårsanställd till 2019 jämfört
med 2015.

De totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor under 2018 var 811 kg per
helårsanställd, en minskning med fem procent sedan 2017. Sedan 2015
har utsläppen av koldioxid från tjänsteresor minskat med två procent per
helårsanställd.

Universitetet ska minska energianvändningen
med 10 procent per kvadratmeter till 2019 jämfört
med 2015.

Användningen av el och fjärrvärme uppgick under 2018 till 209 kWh/m2, vilket är
en marginell ökning jämfört med 2017 (207 kWh/m2). Akademiska Hus slutade
under 2018 att använda fjärrkyla i de byggnader där universitetet hyr för att istället
producera sin egen kyla, vilket ökade elanvändningen. Användningen av el och
fjärrvärme har ökat med två procent sedan 2015.

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

Miljökrav motsvarande Miljöklassad byggnad nivå guld ställdes under 2018 i
en större ombyggnation.

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

Två incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat under 2018.
50 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 1 002 ton, en minskning med sju
procent sedan 2017. Sedan 2015 har den totala mängden avfall minskat med
nio 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
39 procent, en minskning med en procentenhet sedan 2017.
Sedan 2015 har andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller
komposterats minskat med tre 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.
Med vetenskaplig artikel avses publikationstyperna artikel i vetenskaplig tidskrift, artikel i övriga tidskrifter och forskningsöversiktsartikel
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 inte är relevanta.
4
Datorer och bildskärmar, drycker, frukt, kontorspapper, mjukpapper, städkemikalier, bilar, textila profilprodukter och möbler.
1
2
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EKONOMISKT RESULTAT
OCH UTVECKLING
Göteborgs universitet har för första gången på 20 år ett negativt resultat.
Det förklaras av minskade intäkter inom utbildningsverksamheten till följd
av underproduktion. Omsättningen mätt i kostnader ökar samtidigt med
3,5 procent jämfört med 2017, där forskningsverksamheten står för den
största ökningen.
Verksamhetsutfallet uppgår till ett underskott på 62 mnkr, vilket
är 114 mnkr lägre än utfallet 2017. Differensen jämfört med föregående år förklaras framförallt av att universitetets avräkning av
utbildningsuppdraget 2018 resulterade i minskade intäkter av
utbildningsanslag med 82 mnkr, samtidigt pågår en anpassning
av verksamheten till rådande förutsättningar. Intäkterna för året
ökar med 111 mnkr, motsvarande 1,7 procent, där den största
ökningen finns inom intäkter av anslag. Kostnaderna ökar med
224 mnkr, motsvarande 3,5 procent, och består främst av ökade
personalkostnader och kostnader för övrig drift.
Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar kostnaderna
med 93 mnkr, motsvarande 3,7 procent, jämfört med 2017, vilket
är en effekt av universitetets utökade utbildningsuppdrag.

Inom forskning och utbildning på forskarnivå ökar verksamheten
mätt i kostnader med 131 mnkr, vilket motsvarar en ökning med
3,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen speglar den
förstärkning som skett inom universitetets forskningsverksamhet.
Årets kapitalförändring uppgår till ett underskott på 39 mnkr,
fördelat på ett underskott inom utbildning på grundnivå och
avancerad nivå på 93 mnkr och ett överskott inom forskning och
utbildning på forskarnivå på 54 mnkr. Kapitalförändringen inom
forskning och utbildning på forskarnivå innehåller även resultat
andelar från universitetets holdingbolag GU Ventures AB om
23 mnkr 2018.

Tabell 15: Ekonomisk utveckling
mnkr

Bokslut 2018

Budget 2018

Bokslut 2017

Bokslut 2016

4 156

4 241

4 087

3 987

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

Summa intäkter

493

470

471

473

1 886

1 955

1 858

1 739

11

20

19

19

6 546

6 687

6 435

6 218

-3 845

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

-4 183

-4 200

-4 034

Kostnader för lokaler

-607

-610

-600

-623

Övriga driftkostnader

-1 596

-1 550

-1 533

-1 464

Finansiella kostnader

-29

-30

-29

-33

-193

-210

-188

-184

Summa kostnader

-6 608

-6 600

-6 384

-6 149

Verksamhetsutfall

-62

87

52

69

23

0

7

13

-39

87

58
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Avskrivningar

Resultat från andelar i dotterföretag
Årets kapitalförändring
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Diagram 12: Intäkter

Diagram 13: Kostnader

504 mnkr

607 mnkr

4 156 mnkr
1 886 mnkr

Statliga anslag

4 183 mnkr
1 818 mnkr

Avgifter, andra ersättningar,
finansiella intäkter

Bidrag

Personalkostnader

Lokalkostnader

Övriga kostnader

INTÄKTER

KOSTNADER

Verksamhetens totala intäkter uppgår till 6 546 mnkr 2018, vilket
är en ökning med 111 mnkr eller 1,7 procent jämfört med 2017.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 6 608 mnkr 2018,
vilket är en ökning på 224 mnkr, motsvarande 3,5 procent,
jämfört med 2017.

Intäkter av anslag uppgår till 4 156 mnkr, en ökning med 69 mnkr
jämfört med 2017. Ökningen finns framförallt inom forskning och
utbildning på forskarnivå med 61 mnkr, ökningen inom utbildning
på grundnivå och avancerad nivå är 8 mnkr. Ökningen inom
forskning förklaras främst av en förstärkning av basanslaget
2018 och ökade anslag för verksamhet avseende statistiska
valundersökningar.
Anslag för särskilda medel uppgår till 14 mnkr, att jämföra med
19 mnkr föregående år. Minskningen beror på att universitetet
2018 inte tilldelats medel för stöd till jämställdhetsintegrering
eftersom verksamheten övergått till den nybildade Jämställdhetsmyndigheten.
Intäkter av avgifter, andra ersättningar och finansiella
intäkter uppgår till 504 mnkr, vilket är 14 mnkr eller 2,8 procent
högre än 2017. Intäkterna för uppdragsutbildning har minskat
med 4 mnkr jämfört med 2017, motsvarande 4,9 procent och är
totalt 85 mnkr 2018. Intäkterna för uppdragsforskning uppgår
till 168 mnkr, vilket är en ökning med 13 mnkr eller 8,6 procent
jämfört med 2017. Finansiella intäkter har minskat, från 19 mnkr
2017 till 11 mnkr 2018, främst beroende av försäljning av innehav
placerat hos Skandinaviska Enskilda Banken 2017 för att istället
placeras hos Kammarkollegiet. På grund av den negativa räntan
utgör en stor del av de finansiella intäkterna ränteintäkter från
lån på universitetets anläggningar. Övriga intäkter, bland annat
ersättning för tjänster, kurs- och konferensavgifter samt studieavgifter från tredjelandsstudenter har ökat till 239 mnkr 2018
från 227 mnkr föregående år.
Intäkter av bidrag är universitetets näst största finansieringskälla och uppgår 2018 till 1 886 mnkr, en ökning med 28 mnkr
eller 1,5 procent jämfört 2017. Intäkter från forskningsråden
Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova, övriga svenska
organisationer, ideella föreningar samt utländska företag ökar
med 73 mnkr. Av ökningen svarar forskningsråden för 24 mnkr.
Intäkter av bidrag från EU och övriga statliga myndigheter minskar
samtidigt med 33 mnkr jämfört med 2017. Även kommuner och
landsting samt svenska företag och affärsdrivande verk har
minskat med 12 mnkr 2018.
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Kostnader för personal är den största posten och uppgår till
4 183 mnkr, en ökning med 149 mnkr, eller 3,7 procent, jämfört
med förra året. Av de totala personalkostnaderna svarar lönekostnader för en ökning motsvarande 97 mnkr. Ökningen beror
främst på löneökningar till följd av nya löneavtal och nyrekryteringar
inom huvudsakligen undervisande och forskande personal,
vilket ligger i linje med universitetets ökade utbildnings- och
forskningsuppdrag. Antalet årsarbetare har ökat med 178 jämfört med 2017 och uppgår till 5 825 för 2018. De totala pensionskostnaderna har ökat med 34 mnkr eller 6,7 procent och uppgår
till 544 mnkr 2018.
Lokalkostnader uppgår till 607 mnkr, vilket är en ökning med
7 mnkr eller 1,3 procent jämfört 2017. De totala hyreskostnaderna
är 560 mnkr, en marginell ökning med 2 mnkr jämfört med 2017.
Övriga driftkostnader för lokaler som el, gas, fjärrvärme och vatten
uppgår till 28 mnkr och har ökat med 4 mnkr eller 15,1 procent.
Lokalvård, renhållning, bevakning med mera har ökat med 2 mnkr
till 19 mnkr 2018.
Övriga kostnader uppgår till 1 818 mnkr, vilket är en ökning med
68 mnkr eller 3,9 procent jämfört med 2017. Här ingår, utöver
driftkostnader, finansiella kostnader på 29 mnkr som ökat med
0,7 mnkr samt avskrivningar och nedskrivningar på 193 mnkr som
ökat med 5 mnkr jämfört med 2017. Övriga driftkostnader har
ökat med 63 mnkr eller 4,1 procent, jämfört med föregående år.
Ökningen noteras främst för köpta tjänster inom huvudsakligen
data och IT, forskningsuppdrag samt för den kliniska delen av
läkar- och tandläkarutbildningarna. Även kostnader för laboratoriekemikalier och data- och IT-utrustning ökar. Ersättningen för
den kliniska delen av läkar- och tandläkarutbildningen uppgår till
545 mnkr, vilket är en ökning med 12 mnkr eller 2,2 procent jämfört med 2017. Ökningen är en följd av det utökade anslaget för
ALF/TUA. Kostnaderna för författaravgifter, Article Processing
Charges eller open access, uppgår till drygt 9 mnkr 2018, att
jämföra med 3 mnkr 2017. Ökningen förklaras delvis av att redovisningen av författaravgifter tydliggjorts, men även av att kravet
på open access blir allt mer vanligt förekommande vid forskningspublicering.
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EKONOMISK STÄLLNING
Vid utgången av 2018 har universitetet ett myndighetskapital som
uppgår till 1 222 mnkr. I myndighetskapitalet ingår statskapital,
donationsfastigheter och resultatandelar i holdingbolaget samt
verksamhetens balanserade kapital. Det sistnämnda uppgår till
1 148 mnkr, exklusive 2018 års resultat från GU Ventures AB.
Av detta belopp finns 302 mnkr inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå och 846 mnkr inom forskning och utbildning
på forskarnivå. Majoriteten av det balanserade kapitalet inom
forskningen finns hos institutioner och enheter vid fakulteter med
stor andel extern finansiering.
Diagram 14: Balanserat kapital inom utbildning och forskning
mnkr
1 200

800

900
600

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 redovisningen 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 16: Externa bidrag och oförbrukade medel
2018

2017

Bidrag, årliga inkomster

1 967

1 903

1 837

Bidrag, årliga intäkter

1 886

1 858

1 7421

Oförbrukade bidrag

2 118

2 004

1 949

306

276

263

mnkr
600

400
300

Upplupna bidrag
0

200

2014
Utbildning

2015

2016

2017

Forskning

2018
Totalt (hö axel)

Institutioner och fakulteter har under 2018 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,
exempelvis 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 1 148 mnkr
är cirka 55 procent bundet kapital och resterande 45 procent
fritt kapital. Det innebär att det finns 511 mnkr till universitetets
förfogande utöver de årliga intäkterna. Merparten av det balanserade kapitalet finns hos institutioner och enheter. Förutsättningarna varierar dock stort mellan och inom universitetets fakulteter.

OFÖRBRUKADE BIDRAG OCH
UPPLUPNA BIDRAGSINTÄKTER

2016

1 Beloppet har ökat med cirka 3 mnkr på grund av en omklassificering av konton.

Universitetets oförbrukade bidrag inom utbildning och forskning
uppgår vid utgången av 2018 till sammanlagt 2 118 mnkr.
Majoriteten finns inom forskning där de oförbrukade bidragen
uppgår till 1 695 mnkr. De upplupna bidragen uppgår till 306
mnkr totalt, varav 296 mnkr finns inom forskningsverksamheten.
Det betyder att det finns 1 812 mnkr att bedriva verksamhet för.
Dessa tillgångar ska inte förväxlas med balanserat kapital som
består av verksamhetens sammanlagda ekonomiska resultat
sedan starten. De oförbrukade bidragen är direkt knutna till
respektive projekt och kan endast användas för avsett ändamål.

UPPLÅNING OCH LIKVIDITET
Anläggningstillgångar som en myndighet använder i verksamheten
ska normalt finansieras med lån i Riksgälden. Göteborgs
universitet disponerar för ändamålet en låneram på 725 mnkr.
Upptagna lån i Riksgälden var 664 mnkr vid utgången av 2018.
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 var 3 428 mnkr vid
slutet av 2018, en ökning med 154 mnkr jämfört med 2017.

Olika finansiärer har olika villkor för hur inbetalningen fördelas
under projektets gång. Det kan ske i förskott, löpande eller i
efterskott.
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FORSKNING

UTBILDNING

Verksamheten visar ett ekonomiskt överskott för 2018 på 31 mnkr,
jämfört med 75 mnkr för 2017. Kostnaderna har ökat med 131 mnkr
jämfört med 2017 och intäkterna har ökat med 87 mnkr.

Universitetets avräkning jämfört med tilldelat takbelopp visar
en underproduktion till ett värde av 88 mnkr, vilket har påverkat
det ekonomiska resultatet inom utbildning med 82 mnkr. Det
lägre beloppet beror på att det fanns sparade överprestationer
motsvarande 6 mnkr. Samtliga av universitetets fakulteter har,
med ett undantag, underproducerat under 2018. Kostnaderna
för utbildning har ökat med 93 mnkr eller 3,7 procent jämfört
med 2017. Utbildningsverksamheten uppvisar ett underskott
på 93 mnkr för 2018, vilket är 70 mnkr lägre jämfört med 2017.

Vid årets slut uppgick det balanserade kapitalet inom forskning
och utbildning på forskarnivå till 846 mnkr varav 517 mnkr, motsvarande 61 procent, betraktas som bundet i framtida åtaganden.

FORSKNINGSBIDRAG
Forskningsverksamheten finansieras till 45 procent av bidrag
från externa givare, andelen för universitetet som helhet är
28 procent. Det är följaktligen i huvudsak inom forskningen som
bidragsfinansierade projekt förekommer. Hur stor andel av
forskningsverksamheten som finansieras av bidrag varierar stort
mellan och inom universitetets olika fakulteter.
Av forskningsanslaget har 221 mnkr använts för samfinansiering
under 2018, varav 72 mnkr utgörs av central samfinansiering enligt
avsättningar i universitetsstyrelsens dispositionsplan för anslag.

Tabell 17: Intäkter och kostnader för forskning och utbildning
på forskarnivå
mnkr
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och
andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

Verksamhetens balanserade kapital uppgick till 302 mnkr vid
årets slut, varav 120 mnkr, motsvarande 40 procent, betraktas
som bundet i framtida åtaganden. Tillsammans med den
fortsatta satsningen på kvalitetsförstärkning inom lärarutbildning och humaniora/samhällsvetenskap ger det balanserade
kapitalet möjligheter till fortsatt utveckling inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå.

Tabell 18: Intäkter och kostnader för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

2018

2017

2016

1 950

1 889

1 852

269

262

277

1 812

1 785

1 682

mnkr
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och
andra ersättningar
Intäkter av bidrag

11

19

19

4 042

3 955

3 830

-2 517

-2 421

-2 308

Kostnader för lokaler

-295

-305

-317

Övriga driftkostnader

-1 027

-987

-922

Finansiella kostnader

Summa intäkter
Kostnader för personal

Finansiella kostnader

-25

-24

-27

-147

-143

-139

Summa kostnader

-4 011

-3 880

-3 713

Verksamhetsutfall

31

75

117

Resultat från andelar i
dotterföretag

23

7

13

Årets kapitalförändring

54

82

130

Avskrivningar
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Finansiella intäkter

2018

2017

2016

2 206

2 198

2 135

224

210

196

74

73

57

0

0

0

2 504

2 481

2 388

-1 666

-1 614

-1 537

Kostnader för lokaler

-312

-294

-306

Övriga driftkostnader

-568

-545

-541

Summa intäkter
Kostnader för personal

-5

-5

-6

-46

-46

-46

Summa kostnader

-2 597

-2 504

-2 436

Verksamhetsutfall

-93

-23

-48

Årets kapitalförändring

-93

-23

-48

Avskrivningar
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DONATIONSMEDEL
Universitetet förvaltar ett antal donationer vars ändamål på olika
sätt gagnar universitetets, dess studenters och anställdas verksamhet. Det bokförda värdet för gåvo- och donationsmedel uppgår till 208 mnkr 2018. Av det samlade värdet är 101 mnkr placerade
i värdepapper via förvaltningsuppdrag hos Kammarkollegiet i en
svensk aktiefond och en svensk räntefond, med cirka 50 procent
fördelning i vardera tillgångsslag. Utöver de förvaltade donationerna ingår 86 mnkr som universitetet har avtalat om att placera i
Akademiska Hus AB. Resterande donationsmedel förvaltas på
räntekonto hos Riksgälden.

FÖRVALTNING AV UNIVERSITETSANKNUTNA STIFTELSER

Göteborgs universitet har regeringens medgivande att placera
gåvo- och donationsmedel på annat sätt än i förvaltning hos
Riksgälden eller Kammarkollegiet. Det innebär att delar av
universitetets gåvo- och donationsmedel kan placeras i kapitalförvaltning hos upphandlad kapitalförvaltare.

Universitetsstyrelsen är styrelse för de till universitetet anknutna
stiftelserna. Universitetsstyrelsen har delegerat ärenden rörande
förvaltning av stiftelsernas kapital till en för ändamålet särskilt
utsedd fondstyrelse. Kapitalet förvaltas utifrån stiftelsernas
placeringspolicy genom förvaltningsuppdrag hos Storebrand,
Skandinaviska Enskilda Banken, Handelsbanken och Kammarkollegiet.

Förvaltningsuppdragen utförs i enlighet med universitetets
placeringspolicy för gåvo- och donationsmedel. Huvuddragen
i placeringspolicyn är riskspridning genom fastställda gräns
värden för fördelning av kapitalet i olika tillgångsslag och en
tydlig fokusering på goda normer, god sed samt gott omdöme
i förmögenhetsplaceringarna. Förvaltningen placerar inte i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade globala
normer, framförallt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter,
FN:s barnkonvention, ILO:s kärnkonventioner, FN:s Global
Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt internationella miljökonventioner eller internationella konventioner
och överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,
miljö, mutor och korruption.

Universitetet förvaltar 120 anknutna stiftelser vars tillgångar
uppgår till 1 105 mnkr. De äldsta stiftelserna bildades i samband
med högskolans grundande 1891. Stiftelsernas ändamål främjas
i huvudsak genom att betala ut stipendier och reseanslag till
studerande och forskare vid universitetet, lämna bidrag till forskning
vid universitetet samt till finansiering av tjänster vid universitetet
eller på annat sätt bidra till ändamål som gagnar universitetet.

För att säkerställa ett gott förvaltningsresultat och att de höga
hållbarhetskraven i stiftelsernas placeringspolicy efterlevs i
förvaltningen har fondstyrelsen uppdragit åt Centrum för finans
vid Handelshögskolan att årligen utvärdera den samlade
förvaltningen med avseende på avkastning samt effekten av
förvaltningen på hållbarhet och koldioxidreduktion.
Varje anknuten stiftelse är en egen juridisk person för vilka
separata årsredovisningar upprättas. Ett samlat resultat för
stiftelseförvaltningen redovisas i en årsrapport.
För 2018 har universitetet tagit ut en ersättning på 0,4 mnkr för
den ekonomiska förvaltningen av donationskapitalet och 2 mnkr
för den ekonomiska förvaltningen av universitetets anknutna
stiftelser.

Tabell 19: Värdeförändring 2018 – Gåvo- och donationskapital under förvaltning
Aktier –
Portföljutveckling
(index) %

Räntor –
Portföljutveckling
(index) %

Marknadsvärde (tkr)

Värdeförändring %
av marknadsvärde

Jubileumsfonden

10 859

-2,4

-5,2 (-6,5)

0,3 (-0,03)

Handelshögskolan, Fastighetsfonden

12 572

-2,4

-5,2 (-6,5)

0,3 (-0,03)

Oceanografi, Fastighetsfonden

5 123

-15,0

-5,2 (-6,5)

0,3 (-0,03)

Lundberglaboratoriet

23 390

-4,7

-5,2 (-6,5)

0,3 (-0,03)

Studenternas hus donationen

49 114

-3,9

-5,2 (-6,5)

0,3 (-0,03)

Summa

101 058

-4,3

-5,2 (-6,5)

0,3 (-0,03)
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RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2018

2017

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

1
2, 39

Intäkter av bidrag

3

Finansiella intäkter

4

Summa intäkter

4 156 171

4 086 809

492 809

471 330

1 885 617

1 858 454

11 214

18 773

6 545 811

6 435 366

-4 182 486

-4 034 130

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

Kostnader för lokaler

6

-607 088

-599 513

Övriga driftkostnader

7

-1 595 789

-1 532 964

Finansiella kostnader

8

-29 470

-28 754

9–13

-193 331

-188 383

Summa kostnader

-6 608 164

-6 383 744

Verksamhetsutfall

-62 353

51 622

23 633

6 614

Avskrivningar och nedskrivningar

Resultat från andelar i hel- och delägda företag

14

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

15

12 649

12 704

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

15

166 713

134 845

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

15

91 048

110 578

Lämnade bidrag

15

-270 410

-258 127

0

0

-38 720

58 236

Saldo transfereringar
Årets kapitalförändring
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BALANSRÄKNING
Not

Belopp i tkr

2018

2017

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

9

46 541

28 195

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

9

9 096

8 547

55 637

36 742

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

10

1 013

1 275

Förbättringsutgifter på annans fastighet

11

134 046

120 269

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

12

455 270

433 255

Pågående nyanläggningar

13

132 063

126 569

722 392

681 368

70 805

46 172

101 058

105 418

86 228

91 066

258 091

242 656

18

3 000

2 937

Kundfordringar

19

69 840

51 726

Fordringar hos andra myndigheter

20

94 780

62 616

Övriga kortfristiga fordringar

21

3 641

1 805

168 261

116 147

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

17

Andelar i hel- och delägda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager och förråd

Fordringar

Summa fordringar
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

22

150 592

164 204

Upplupna bidragsintäkter

23

305 917

275 637

Övriga upplupna intäkter

24

50 126

40 619

506 635

480 460

25

-82 161

0

Behållning räntekonto i Riksgälden

26

3 427 543

3 273 167

Kassa och bank

27

Summa periodavgränsningsposter
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

Kassa och bank
22 836

32 111

Summa kassa och bank

3 450 379

3 305 278

SUMMA TILLGÅNGAR

5 082 234

4 865 588
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BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2018

2017

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital

16

11 920

10 498

Donationskapital

16

890

890

Resultatandelar i hel- och delägda företag

16

37 772

31 158

Balanserad kapitalförändring

16

1 210 590

1 158 967

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

16

-38 720

58 236

1 222 452

1 259 749

Summa myndighetskapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

28

20 867

20 285

Övriga avsättningar

29

54 328

50 139

75 195

70 424

Summa avsättningar
Skulder m. m.
Lån i Riksgälden

30

664 169

589 713

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

31

165 767

124 732

Leverantörsskulder

32

221 965

217 824

Övriga kortfristiga skulder

33

93 750

103 467

Depositioner

34

213

246

1 145 864

1 035 982

Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

35

389 193

360 754

Oförbrukade bidrag

36

2 117 699

2 004 497

Övriga förutbetalda intäkter

37

131 831

134 182

Summa periodavgränsningsposter

2 638 723

2 499 433

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

5 082 234

4 865 588

114 902

149 161

ANSVARSFÖRBINDELSER
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ANSLAGSREDOVISNING
Belopp i tkr
Ingående
Årets
överförings- tilldelning enligt Omdisponerat
belopp
regleringsbrev anslagsbelopp

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Anslag

Benämning

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå
(ramanslag)
Takbelopp (ram)

2 123 478

2 123 478

-2 041 317

82 161

Göteborgs universitet: Forskning
och utbildning på forskarnivå
(ramanslag)
Basresurs (ram)

1 564 290

1 564 290

-1 564 290

0

5 169

5 169

-5 169

0

Indragning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

ap.1
2:8
ap.7
2:65
ap.5
ap.7
ap.50

2:66
ap.3
ap.7

Särskilda medel till universitet och
högskolor (ramanslag)
Uppdrag att utveckla och sprida  …
(ram)
Nationellt resurscentrum i
matematik (ram)
Spetsutbildning i entreprenörskap
(ram)

5 194

5 194

-5 194

0

3 948

3 948

-3 948

0

Summa

14 311

14 311

-14 311

0

2:66 Ersättningar för klinisk
utbildning och forskning
(ramanslag)
Göteborgs universitet (ram)
Göteborgs universitet (ram)

462 268
82 817

462 268
82 817

-462 268
-82 817

0
0

Summa

545 085

545 085

-545 085

0

3 817

3 817

-3 817

0

4 250 981

4 250 981

-4 168 820

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
11:2
ap.1

Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen (ramanslag)
Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen (ram)
Totalsumma

82 161

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Övriga villkor

Villkor för anslag 2:8 ap.7 Basresurs

Göteborgs universitet redovisar 6,4 miljoner kronor till studenter med funktions
hinder, vilket motsvarar 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå 2018.

Av anslaget är 3,2 miljoner kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig
forskning och utbildning på forskarnivå.
I anslaget ingår 21,6 miljoner kronor för det strategiska forskningsområdet
Vårdvetenskap.
I anslaget ingår medel för verksamhet avseende statistiska valundersökningar.
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Universitet och högskolor får belasta anslagen för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt konstnärlig forsk
ning och utbildning på forskarnivå med kostnader för personskadeförsäkringar
för studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent.
Göteborgs universitets kostnad för personskadeförsäkring för studenter 2018 är
145 941 kr. Med ett utfall på 26 037 helårsstudenter och 889 helårsdoktorander
ger detta en kostnad på 5,40 kronor per student.

Villkor för anslag 11:2 Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen
För genomförandet av en kunskapsöversikt med utgångspunkt i resultatet
av den kartläggning av insatser som syftar till stärkt medie- och informations
kunnighet som genomförs av Myndigheten för press, radio och tv och
Statens medieråd på uppdrag av regeringen (Ku2017/01610/MF), får högst
500 000 kronor användas.
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REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
ALLMÄNT
Övergripande mål för universitetens och högskolornas verksamhet
finns i högskolelagen (1992:1434). Årsredovisningen är upprättad
i enlighet med regleringsbrev, förordning (2000:605) om
myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), för
ordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF), studie
dokumentationsförordningen (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 anslagsmedel
enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot anslag
och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas
räntekonton i Riksgälden ska ske i samband med de månatliga
utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riksgälden.
• Undantag från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt
att lärosätet får överföra såväl överproduktion som outnyttjat
takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent
av takbeloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt
begära regeringens medgivande.
• Undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje stycket för
ordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
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 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budget
underlag. Regeringen beslutar om särskilda anvisningar om
vilka uppgifter som ska redovisas i budgetunderlaget.
• Undantag från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § andra stycket
förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
om att i årsredovisningen upprätta och lämna en finansieringsanalys till regeringen.
• Undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapitalför
sörjningsförordning (2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. En anläggningstillgång som används i myndighetens
verksamhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har
mottagits från icke-statliga givare. Detta gäller även för bidrag
från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har
tilldelats för ändamålet.
• Göteborgs universitet medges rätt att förvalta donationsmedel
i aktier och andra värdepapper enligt 12 § donationsförordningen
(1998:140). Lärosätet får även uppdra åt någon annan att
placera dessa medel i enlighet med 12 § andra stycket.
Universitetet ska redovisa hur avkastningen har utvecklats i
förhållande till marknadsindex.

• Undantag från 25 a § andra och tredje stycket avgiftsförordningen
(1992:191) om disposition av inkomster från avgiftsbelagd
verksamhet.
Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än tio procent
av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under
räkenskapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa
hur överskottet ska disponeras.
Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verk
samhet 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 redovisningsmodell ger enbart möjlighet att följa
upp intäkter fördelade på finansiärsgrupp. 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. Utomstatliga
bidrag som förmedlas till utomstatliga mottagare redovisas
enbart över balansräkningen, med undantag för stipendier.

VÄRDERING AV
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar utgörs främst av egenutvecklade
IT-system 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 och inredning

10 år

Musikutrustning

3, 5, 7 eller 10 år

Forskningsutrustning

5, 7 eller 10 år

Laboratorieutrustning

5 eller 7 år

Övrig utrustning

3 eller 5 år

Transportmedel och datanätverk
Immateriella tillgångar
Datorer, kringutrustning och övriga kontorsmaskiner
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5 år
3 eller 5 år
3 år
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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 reparationsoch 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 2019.
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.

LÅN FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Normalt upptas lån för att finansiera anskaffning av anläggningstillgångar. När bidrag har erhållits för att anskaffa utrustning ska
inte och behöver inte heller lån tas upp. Rutin finns för att skilja
på detta.

GU VENTURES AB
Göteborgs universitet övertog den 1 januari 1998 holdingbolaget
Göteborgs universitets utveckling AB från Näringsdepartementet.
2015 ändrade bolaget 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 resultaträknings
posten resultat från andelar i dotterföretag.
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VÄRDERING AV FORDRINGAR
OCH SKULDER
Fordringar är upptagna till det belopp som de beräknas inflyta
med. Skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens
kurs.

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

VÄRDERING AV BANKMEDEL
I UTLÄNDSK VALUTA
Behållning på EUR-konto har per den sista december 2018
värderats till balansdagens kurs.

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Periodisering innebär att intäkter och kostnader hänförs till det
år de avser. För periodiseringar tillämpas från och med 2018 en
beloppsgräns om 100 000 kronor. Mindre belopp får periodiseras
om det är viktigt ur rapporteringssynpunkt.
Externt finansierade forskningsprojekt redovisas på institutionsnivå och för dessa tillämpas den gällande statliga redovisningsprincipen för intäktsredovisning i projekt. För pågående projekt
tas intäkter upp motsvarande upparbetade kostnader under året.
Externa bidrag som ej har utbetalats enligt kontrakt redovisas
som upplupna bidragsintäkter. Erhållna medel från bidrags
givare som ännu inte använts redovisas som oförbrukade bidrag.
För projekt som har 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 med anslags
medel till bidragsfinansierade projekt. Vid Göteborgs universitet
tillämpas sedan 2016 löpande samfinansiering efter hand som
kostnader uppkommer för alla nya samfinansieringsbeslut.
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MODERBOLAGET GU VENTURES AB
Aktieinnehav

Andel i %

Dotterbolag

Aktieinnehav

Andel i %

Voc Diagnostics AB

10

Aprit Biotech AB

100

Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB

10

Biomatcell AB

100

Profundus AB

10

GPCC Implement AB (svb)

100

InventiveBoard AB

10

GU Project Accelerator AB

100

Alzinova AB 3)

9

GU School of Executive Education AB

100

Hälsobrickan AB

9

Transmed Gothenburg AB

100

Mycorena AB

9

75

Ostrea Förvaltning AB

7

Mindary AB

59

Cereno Scientific AB

7

Vigor Wave Energy i Göteborg AB

50

PExA AB

7

Tendera AB

33

Oncorena Holding AB

6

Again AB

32

Hypocampus AB

6

Marine Biofouling Research i Göteborg AB

30

Spira Energy AB

6

Exosome Ventures Gothenburg AB

28

SeaTwirl AB (publ)

5

Gothenburg Sensor Devices AB

28

Ten Medical Design AB

5

Norrönt Fusion Energy AS

26

Smartster Group AB

4

OnDosis AB

23

Incipientus Ultrasound Flow Technologies AB

4

Sahlgrenska Science Park AB

23

Blue Mobile Systems AB

4

Kaponjären 1 AB

20

ScandiCure AB

3

Kaponjären AB

20

Healthmakers Technologies AB

1

Psilox AB

20

Recycling United Scandinavia AB

18

AppSpotr AB

0,26

Aktiebolaget svenska stjärnor

17

CELLINK AB

0,04

Talkamatic AB

15

Surgical Science Sweden AB

0,02

Iscaff Pharma AB

14

Toleranzia AB 2)

14

Cewatech AB

13

Olsaro Crop Biotech AB

13

Simplexia AB

11

Mymo AB

11

Intressebolag till Biomatcell AB

LUXBRIGHT AB

11

Psilox AB

MIVAC Development AB

1)

GOKAP Holding AB

Intressebolag och övriga bolag till portföljbolag
Intressebolag och övrigt bolag till MIVAC Development AB
Toleranzia AB

11

Alzinova AB

1)

Direktägande i GU Ventures AB 6,2% och indirekt ägande via Biomatcell AB 13,6 = 19,8%

2)

Direktägande i GU Ventures AB 2,58% och indirekt ägande via dotterbolag 11% = 13,58%

3)

Direktägande i GU Ventures AB 1,33% och indirekt ägande via dotterbolag 8,03% = 9,36%
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Belopp i tkr om inget annat anges

1 Intäkter av anslag
Takbelopp för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

Delsumma utbildning
på grundnivå och avancerad nivå
Delsumma forskning
och utbildning på forskarnivå
Ersättning klinisk
utbildning och forskning

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2018

2017

2 123 478

2 039 526

2018

2017

Uppdragsforskning

168 126

154 810

Uppdragsutbildning

85 327

89 751

Avgifter enligt regleringsbrev

2 123 478

1 564 290

2 039 526

1 504 493

Upplåtande av bostadslägenhet

18 243

18 665

Beställd utbildning

41 557

26 892

Utbildning av studieavgiftsskyldiga
studenter

31 680

23 055

3 880

4 005

260

306

349 073

317 484

Högskoleprov
Biljett- eller programintäkter inom
konstnärlig utbildning

545 085

533 115

Nationellt centrum i matematik

5 194

5 101

Spetsutbildning i entreprenörskap

3 948

3 876

Uppdrag att utveckla och sprida  …

5 169

5 075

Intäkter enligt §4 Avgiftsförordningen

0

5 075

Uthyrning av lokaler, parkeringsplatser

35 966

33 526

Kurser och konferenser

13 732

13 859

3 598

4 322

Informations- och kursmateriel

4 116

3 738

Rådgivning och annan liknande service

6 961

6 774

Uthyrning av utrustning

1 729

1 965

Resurssamordning

3 821

4 827

69 923

69 011

132

4

Integrerade institutioner och ersättning
för undervisning och forskning

18 580

21 410

Utredningsarbete
och administrativa tjänster

16 667

17 074

5 438

6 786

Jämställdhetsintegrering
Forskning i dokumentation
om mediautvecklingen

Summa övriga anslag
Summa anslag från staten,
enligt regleringsbrev
Anslag från staten, enligt regleringsbrev

3 817

3 252

18 128

22 379

4 250 981

4 099 513

4 250 981

4 099 513

Överföringsbelopp1)

-82 161

0

Avgår medel som erhållits
från statens budget för finansiering
av transfereringar

-12 649

-12 704

4 156 171

4 086 809

Summa intäkter av anslag

För specifikation av enskilda anslag, se anslagsredovisningen.
Till följd av underproduktion jämfört med tilldelat takbelopp redovisar
universitetet ett anslagssparande på 82 161 tkr vid utgången av 2018.
Det innebär en minskning av anslagsintäkterna i motsvarande omfattning.
1)

Summa intäkter av
avgifter enligt regleringsbrev

Tidskrifter och publikationer

Summa intäkter
enligt §4 Avgiftsförordningen
Reavinster vid försäljning
av anläggningstillgångar
Övriga intäkter

Måltider
Analysarbete

10 201

9 931

Djurhållning

1 070

3 439

Patientavgifter

1 162

830

Övrigt

20 563

25 361

Summa övriga intäkter

73 681

84 831

492 809

471 330

Summa intäkter av avgifter
och andra ersättningar
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2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar (forts.)
2018

Avgifter enligt regleringsbrevet:
22 028

16 347

Studieavgiftsskyldiga studenter

8 307

11 291

Uppdragsutbildning

3 497

1 353

236

218

Beställd utbildning

Intäkter enligt § 4 Avgiftsförordningen

Summa tjänsteexport

2018

2017

Ränteintäkter på lån i Riksgälden

3 065

2 868

Avkastning på universitetets fonder

2017

Tjänsteexport ingår i ovan,
med följande belopp:
Uppdragsforskning

4 Finansiella intäkter

7 302

8 197

41 370

37 406

1 430

2 493

Valutakursvinster

995

1 595

Ränteintäkter på
banktillgodohavande m.m.

171

43

5 491

1 416

62

10 358

11 214

18 773

2018

2017

-2 721 641

-2 624 970

varav: Arvode till styrelse, kommittéer
och ej anställd personal

-75 335

-85 260

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och avgifter 2)

-1 394 329

-1 323 443

Orealiserad värdeökning
på finansiella instrument
Reavinst vid försäljning
av finansiella anläggningstillgångar

Summa finansiella intäkter
Till skillnad från not 39 har beloppen 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
2018
Forskningsråd (Vetenskapsrådet,
Forte, Formas, Vinnova)

741 528

2017
717 224

Övriga svenska organisationer
och ideella föreningar

586 972

556 636

Övriga statliga myndigheter

198 539

212 410

Kommuner och landsting

134 940

139 801

EU:s institutioner

109 687

129 121

Övriga utländska organisationer

78 454

60 064

Svenska företag och affärsdrivande verk

35 497

43 198

1 885 617

1 858 454

Summa intäkter av bidrag

Periodiseringar ingår från och med 2018 i respektive finansiärsgrupp varför
även 2017 års belopp är omräknade.

5 Kostnader för personal
Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och avgifter 1)

Övriga personalkostnader
(företagshälsovård, friskvård,
skattefria traktamenten m.m.) 3)

Summa kostnader för personal

-66 516

-85 717

-4 182 486

-4 034 130

Beloppen för 2017 har justerats då två konton tidigare redovisats i fel post.
1)
Lönekostnader har ökats med 5 378 tkr och övriga personalkostnader har
minskat med samma belopp.
2)
Summa arbetsgivaravgifter, pensionspremier och avgifter har minskat med
2 763 tkr och övriga personalkostnader har ökat med samma belopp.
3)
Övriga personalkostnader har minskat med 5 378 tkr och ökat med 2 763 tkr
till följd av ovanstående justeringar.

6 Kostnader för lokaler
Hyror exkl. driftkostnader
Driftkostnader (el, gas, fjärrvärme,
vatten)
Lokalvård (externt utförd), renhållning,
bevakning och övriga lokalkostnader

Summa kostnader för lokaler

2018

2017

-559 812

-557 779

-28 122

-24 428

-19 154

-17 306

-607 088

-599 513

Beloppen för 2017 är korrigerade på grund av felaktig sammanställning i årsre
dovisning 2017, posten hyror exkl. driftkostnader har justerats med -6 tkr, pos
ten driftkostnader har justerats upp med motsvarande belopp.

Göteborgs universitets årsredovisning 2018

FINANSIELL REDOVISNING

97

NOTER
7 Övriga driftkostnader

8 Finansiella kostnader
2018

2017

2018

2017

Räntekostnad på räntekonto i
Riksgälden

-16 225

-15 786

-10 237

-7 888

-1 914

-3 811

Ersättning för klinisk utbildning och
forskning

-545 085

-533 115

Datatjänster1)

-139 903

-128 867

Övriga tjänster2)

-187 247

-176 646

Orealiserad värdeminskning
på finansiella instrument

-111 966

-111 999

Valutakursförluster

-97 211

-80 391

Resor
Konsulttjänster

Övriga finansiella kostnader

Summa finansiella kostnader

Laboratoriekemikalier och övriga
kemikalier

-47 673

-43 255

Ersättning för utbildningstjänster

-78 434

-82 503

Övriga varor3)

-101 171

-98 902

Ersättning för tjänster vid annan
huvudman4)

-165 940

-148 493

Böcker, tidskrifter och övriga
publikationer

-53 776

-55 718

Korttidsinvesteringar5)

-22 454

-25 125

Hyra av utrustning m.m. samt serviceoch underhållsavtal

-8 057

-6 169

Post och frakt

-13 736

-13 817

Tryckning6)

-1 094

-1 269

-29 470

-28 754

9 Immateriella anläggningstillgångar
2018

2017

270 294

260 197

Årets anskaffningar

29 513

10 838

Årets utrangeringar

-209 079

-741

90 728

270 294

Balanserade utgifter för utveckling
IB anskaffningsvärde

UB anskaffningsvärde

-10 387

-10 433

IB ackumulerade avskrivningar

-242 099

-229 490

Tele, abonnemang och samtalsavgifter 7)

-5 661

-10 581

Årets avskrivningar

-11 167

-13 350

Ersättning till Botaniska trädgården

-7 088

-6 950

Årets utrangeringar

209 079

741

-1 595 789

-1 532 964

UB ackumulerade avskrivningar

-44 187

-242 099

46 541

28 195

41 964

43 370

4 507

7 092

Summa driftkostnader

Beloppen för 2018 har delvis beräknats på annat sätt än tidigare. Beloppen
för 2017 är omräknade för jämförbarhetens skull.

Bokfört värde för balanserade utgifter
för utveckling

1)

Ökning med 1 319 tkr, minskning övriga tjänster med samma belopp.

Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar

2)

Minskning med 8 135 tkr till följd av justeringar enligt punkt 1 samt 3-7.

IB anskaffningsvärde

3)

Ökning med 569 tkr, minskning övriga tjänster med samma belopp.

Årets anskaffningar

4)

Ökning med 8 083 tkr, minskning övriga tjänster med samma belopp.

Årets utrangeringar

-971

-8 498

5)

Ökning med 55 tkr, minskning övriga tjänster med samma belopp.

45 500

41 964

6)

Minskning med 3 029 tkr, ökning övriga tjänster med samma belopp.

UB anskaffningsvärde

7)

Ökning med 1 138 tkr, minskning övriga tjänster med samma belopp.

IB ackumulerade avskrivningar

-33 417

-38 720

-3 958

-3 195

Följande justeringar har gjorts av beloppen för år 2017:

Årets avskrivningar
Årets utrangeringar
UB ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde för rättigheter och andra
immateriella anläggningstillgångar
Bokfört värde immateriella
anläggningstillgångar

971

8 498

-36 404

-33 417

9 096

8 547

55 637

36 742

Balanserade utgifter för utveckling, årets utrangeringar: Under år 2018 har en
mer noggrann inventering gjorts vilket medfört utrangering av ett antal egenut
vecklade immateriella tillgångar som inte längre används och därmed inte ger
universitetet några ekonomiska fördelar eller ökad servicepotential.
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10 Byggnader
IB anskaffningsvärde

12 Maskiner, inventarier och övriga anläggningar m.m
2018

2017

8 880

11 174

Avgår anskaffningsvärde på
utrangerade tillgångar
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

Årets anskaffningar
-2 294
8 880

Bokfört värde byggnader

8 880

-7 605

-9 255

-262

-644

Avgår avskrivningar på
utrangerade tillgångar
UB ackumulerade avskrivningar

IB anskaffningsvärde
Avgår anskaffningsvärde för
utrangerade inventarier

-7 867

-7 605

1 013

1 275

2 089 348

2 265 921

178 449

168 490

-71 219

-345 063

2 196 578

2 089 348

IB ackumulerade avskrivningar

-1 656 093

-1 852 359

-156 271

-147 947

71 056

344 213

-1 741 308

-1 656 093

455 270

433 255

Avgår avskrivningar på utrangerade
inventarier
UB ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde maskiner, inventarier
och övriga anläggningar

Byggnader avser Ågrenska villan.

2017

UB anskaffningsvärde

Årets avskrivningar
2 294

2018

Manuelt korrigerat IB anskaffningsvärde år 2018 med -128 tkr. Manuellt
korrigerat IB anskaffningsvärde 2017 med 77 tkr.

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

Posten avskrivningar och nedskrivningar 2018 i resultaträkningen är 621 tkr
lägre än vad som redovisas som årets avskrivningar i not 9-13 till följd av felaktig
manuell bokning. Justering sker 2019.

2018

2017

362 760

361 678

Årets anskaffningar

36 342

25 086

Avgår utrangeringar/försäljningar

-3 021

-24 004

UB anskaffningsvärde

396 081

362 760

IB anskaffningsvärde

5 494

6 061

IB ackumulerade avskrivningar

-242 491

-242 718

UB anskaffningsvärde

132 063

126 569

Bokfört värde pågående nyanläggning

132 063

126 569

IB anskaffningsvärde

13 Pågående nyanläggning

Årets anskaffningar
Årets avskrivningar

-22 293

-23 247

Årets utrangeringar/försäljningar

2 749

23 474

UB ackumulerade avskrivningar

-262 035

-242 491

134 046

120 269

Bokfört värde förbättringsutgifter
på annans fastighet

2018

2017

126 569

120 508

Den pågående nyanläggningen avser anskaffning av ett forskningsfartyg.

14 Resultat från andelar i hel- och delägda företag
2018

2017

GU Ventures AB

23 633

6 614

Summa resultat från andelar i
dotterföretag

23 633

6 614

Avser det helägda dotterbolaget GU Ventures AB, se vidare not 16.
Angivet belopp avser den del av koncernens redovisade resultat som är
hänförligt till moderföretagets aktieägare. Koncernens totala resultat uppgår
till 24 205 tkr.
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15 Transfereringar (forts.)

15 Transfereringar
Medel som erhållits från statens
budget för finansiering av bidrag

2018

2017

12 649

12 704

2018

2017

Lämnade bidrag

Medel som erhållits från myndigheter
för finansiering av bidrag1)

166 713

134 845

Övriga erhållna medel
för finansiering av bidrag
Övriga svenska givare

83 322

85 484

EU

1 243

11 600

Övriga utländska givare

5 091

7 700

Svenska företag

1 322

5 312

70

482

91 048

110 578

Kommuner och landsting

Summa övriga erhållna medel

Statliga myndigheter

-107 548

Statliga bolag

-92 576

-1 103

Stipendier

-47 262

-43 091

Utländska

-65 407

-64 258

Övriga svenska

-24 365

-20 862

Kommuner och landsting

-13 855

-22 580

Svenska företag

Summa lämnade bidrag

-10 870

-14 760

-270 410

-258 127

Kapitalförändring
enligt
resultaträkningen

Summa

1)
Ökningen 2018 förklaras av förändrad rutin för återbetalning av erhållna bidrag
avseende statliga myndigheter.

16 Myndighetskapital och dess förändring

Statskapital 1)

Utgående balans 2017

10 498

Donationskapital 2)

890

Resultatandelar i heloch delägda
företag

31 158

Balanserad
kapitalförändring,
anslagsfinansierad
verksamhet

Balanserad
kapitalförändring,
avgiftsfinansierad
verksamhet

934 619

28 071

Balanserad
kapitalförändring,
bidragsfinansierad
verksamhet

196 278

58 236

Ändrad redovisningsprincip

0

Rättelser

0

A Ingående balans 2018

10 498

890

31 158

Föregående års
kapitalförändring
Lämnade aktieägartillskott

28 071

196 278

58 236

1 259 750

7 194

1 675

49 367

-58 236

0
1 000

6 614

Omdisponerat kapital
Tillgångar överförda från
statens konstråd

934 619

1 000

Flytt av kapital till
resultatandelar

6 056

10

-6 614

0

-6 066

0

422

422

Årets kapitalförändring

B Summa årets förändring
C Utgående balans 2018
1)
2)

1 259 750

-38 720

-38 720

1 422

0

6 614

13 250

1 685

36 687

-96 956

-37 298

11 920

890

37 772

947 869

29 756

232 965

-38 720

1 222 452

Avser konst som överförts från Statens Konstråd samt kapitaltillskott till universitetets helägda företag.
Avser universitetets fastighet Ågrenska villan.
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NOTER
16 Myndighetskapital och dess förändring (forts.)

17 Finansiella anläggningstillgångar
2018

2017

IB anskaffningsvärde

46 172

38 558

Årets resultatandel

23 633

6 614

Redovisning av kapitalförändring enligt regleringsbrev
Andelar i hel- och delägda företag

Verksamhet

Balanserad
Årets
kapital
kapital
förändring (A) förändring (B)

Summa
(A+B)

Summa anskaffningsvärde andelar

Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Utbildning enligt uppdrag i
regleringsbrevet
Uppdragsverksamhet

Delsumma

383 474

-95 252

288 222

12 058

2 019

14 077

395 532

-93 233

302 299

Forskning och
utbildning på forskarnivå
795 191

55 861

851 052

Uppdragsverksamhet

19 867

-1 348

18 519

815 058

54 513

869 571

1 210 590

-38 720

1 171 870

Delsumma

IB marknadsvärde

52 377

51 970

Årets anskaffningar

1 238

56 065

-615

-49 824

Årets orealiserade värdeförändring

-4 158

-5 834

Summa marknadsvärde aktier
och andelar

48 842

52 377

53 042

48 825

Obligationer och andra värdepapper:
IB marknadsvärde
Årets anskaffningar

780

5 053

-1 018

-199

-588

-637

52 216

53 042

101 058

105 418

Ingående balans

91 066

95 903

Årets återbetalningar

-4 838

-4 837

Summa andra långfristiga fordringar

86 228

91 066

258 091

242 656

Årets orealiserade värdeförändring

2018

2017

Anslagsfinansierad verksamhet
Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Forskning och utbildning på forskarnivå

-95 928

-24 677

47 008

31 870

Bidragsfinansierad verksamhet
Bidragsfinansierad grundutbildning

676

846

-14 780

41 868

2 019

423

Uppdragsforskning

-1 348

1 292

Resultat från hel- och delägda företag

23 633

6 614

-38 720

58 236

Forskning och utbildning på forskarnivå

Avgiftsbelagd verksamhet
Beställd/uppdragsutbildning

Summa årets kapitalförändring

Göteborgs universitets årsredovisning 2018

1 000
46 172

Aktier och andelar:

Årets försäljningar

Årets kapitalförändring per verksamhet

1 000
70 805

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Årets försäljningar

Forskning och
utbildning forskarnivå

Summa

Årets anskaffningar – kapitaltillskott

Summa marknadsvärde obligationer
och andra värdepapper

Totalsumma andra långfristiga
värdepapper
Andra långfristiga fordringar
(avser Akademiska Hus)

Totalsumma finansiella tillgångar
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NOTER
18 Varulager m.m.

23 Upplupna bidragsintäkter
2018

2017

Varulager och förråd

3 000

2 937

Summa varulager

3 000

2 937

Upplupna bidragsintäkter,
icke statliga givare

2018

2017

264 663

241 723

Upplupna bidragsintäkter,
statliga myndigheter

41 254

33 914

305 917

275 637

2018

2017

Övriga interimsfordringar

39 519

28 719

Upplupna uppdragsintäkter

10 607

11 900

Summa övriga upplupna intäkter

50 126

40 619

2018

2017

Summa upplupna bidragsintäkter

19 Kundfordringar
2018

2017

Fordringar på svenska kunder

47 580

39 158

Fordringar på utländska kunder

22 129

12 387

Osäkra fordringar

Summa kundfordringar

131

181

69 840

51 726

24 Övriga upplupna intäkter

20 Fordringar hos andra myndigheter
2018

2017

Fordran avseende mervärdeskatt

58 641

35 703

Övriga kundfordringar hos statliga
myndigheter

36 139

26 913

Summa fordringar hos andra
myndigheter

94 780

62 616

21 Övriga kortfristiga fordringar
2018

2017

Övriga kortfristiga fordringar

3 641

1 805

Summa övriga kortfristiga fordringar

3 641

1 805

Summa förutbetalda kostnader

4 099 513
-4 099 513

-82 161

0

Summa avräkning med statsverket

Till följd av underproduktion jämfört med tilldelat takbelopp redovisar
universitetet ett anslagssparande på 82 161 tkr vid utgången av 2018.
Det innebär en minskning av anslagsintäkterna i motsvarande omfattning.

26 Tillgodohavande i Riksgälden
2018

2017

Behållning på universitetets räntekonto

3 427 543

3 273 167

Summa tillgodohavande i Riksgälden

3 427 543

3 273 167

2018

2017

127 511

132 207

23 081

31 997

150 592

164 204

27 Kassa och bank
Banktillgodohavande
avseende fondförvaltningen

102

4 168 820
-4 250 981

Behållningen består i huvudsak av myndighetskapital och oförbrukade
externa bidrag.

22 Förutbetalda kostnader

Övriga förutbetalda kostnader

Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto

Interimsbokning görs månatligen. December 2017 genomfördes inte denna
bokning, vilket är orsaken till det lägre utfallet.

Förutbetalda hyror

25 Avräkning med statsverket

FINANSIELL REDOVISNING

2018

2017

726

1 141

Övriga banktillgodohavanden
(EUR-konton)

22 110

30 970

Summa kassa och bank

22 836

32 111
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28 Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

31 Kortfristiga skulder till andra
myndigheter

2018

2017

Ingående avsättning

20 285

24 182

Årets pensionskostnad

13 867

8 062

Årets pensionsutbetalningar

-13 285

-11 959

20 867

20 285

1 214

1 788

Delpensioner

19 653

18 497

Summa avsättningar för
pensioner och liknande förpliktelser

20 867

20 285

Utgående avsättning
varav:
Pensionsersättning

2018

2017

Skuld till Skatteverket avseende
arbetsgivaravgifter m.m.

70 983

69 264

Leverantörsskulder andra myndigheter 1)

83 213

45 782

Skuld mervärdesskatt

11 571

9 686

165 767

124 732

Summa kortfristiga skulder till andra
myndigheter

1)
Fakturan från Statens tjänstepensionsverk (SPV) för december 2018 bokfördes
2018 men betalades 2019, vilket förklarar den högre leverantörsskulden 2018.

32 Leverantörsskulder
29 Övriga avsättningar
2018
Ingående avsättning
Årets förändring

Utgående avsättning

Svenska leverantörsskulder

2017

50 139

45 028

4 189

5 111

54 328

50 139

52 273

47 410

varav:
Medel för
kompetensutvecklingsåtgärder
Klimatkompensation

Summa övriga avsättningar

2 055

2 729

54 328

50 139

30 Lån i Riksgälden
2018

2017

Lån vid årets början

589 713

563 914

Nyupptagna lån

232 477

180 254

Årets amorteringar

Utländska leverantörsskulder 1)

Summa leverantörsskulder

2018

2017

200 850

201 250

21 115

16 574

221 965

217 824

1)
Ökning av utländsk leverantörsskuld avser bland annat elektronisk media
motsvarande 3 404 tkr.

33 Övriga kortfristiga skulder
2018

2017

Personalens källskatt

67 208

66 108

Koordinatorsmedel EU-projekt

22 110

30 970

Diverse avräkningskonton

3 032

2 067

Externa bidrag under utredning

1 400

4 322

93 750

103 467

2018

2017

Summa övriga kortfristiga skulder

-158 021

-154 455

Summa lån i Riksgälden

664 169

589 713

Beviljad låneram

725 000

725 000

Beviljad kreditram på räntekonto

0

0

Depositioner

213

246

Utnyttjad kredit

0

0

Summa depositioner

213

246
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NOTER
35 Upplupna kostnader

37 Övriga förutbetalda intäkter
2018

2017

301 101

283 484

Upplupna löner inkl.
lönekostnadspålägg

32 204

36 663

Övriga upplupna kostnader

32 041

21 986

Semesterskuld inkl. lönekostnadspålägg

Upplupna kostnader gentemot
Chalmers

Summa upplupna kostnader

Oförbrukade uppdragsmedel
Förutbetalda intäkter

23 847

18 621

389 193

360 754

Summa övriga förutbetalda intäkter

2018

2017

114 468

120 664

17 363

13 518

131 831

134 182

2018

2017

38 Ansvarsförbindelser
Importremburs
Hyresavtal:

36 Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag från statliga givare
Oförbrukade bidrag från icke statliga
givare

2018

2017

764 182

784 362

1 051 576

911 434

Oförbrukade bidrag tillhörande
donationsförvaltningen

131 225

142 094

Avsättningar för avskivningar avseende
bidragsfinansierade anläggningar

170 716

166 607

2 117 699

2 004 497

Summa oförbrukade bidrag

33 489

Förbrukningstakt för oförbrukade
bidrag från statliga givare

Arvid Vallgrens backe 2-16. Om avtalet
avslutas innan 2021-12-31 erläggs ett
restvärde motsvarande

19 673

19 673

Västra Hamngatan 25. Om avtalet
avslutas innan 2026-03-31 erläggs ett
restvärde motsvarande

84 478

84 478

Skånegatan. Om avtalet avslutas innan
2030-12-31 erläggs ett restvärde
motsvarande

8 040

8 501

Seminariegatan 1. Om avtalet avslutas
innan 2025-12-31 erläggs ett restvärde
motsvarande

2 711

3 020

114 902

149 161

Summa

Förbrukningstakt

Importrembursen är avslutad under 2018.

0–3 mån 1)

231 165

223 543

3–12 mån 1)

533 017

560 819

764 182

784 362

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

1–3 år
3 år–

Summa

Justering 2017 av omsättningshastigheten på grund av omklassificering av
konton. Förbrukningstakt 1,16.

1) 

Förbrukningstakten har beräknats enligt HFR:s rekommendationer för schablon
beräkning av omsättningshastigheten, vilken enligt denna metod är 1,21 för 2018.
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39 Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrev och 25a § avgiftsförordningen

Verksamhet

Över-/
underskott

Över-/
underskott

Intäkter

Kostnader

Över-/
underskott

Ack. över-/
underskott

Ack.
överskott i
förhållande
till
omsättningen

2016

2017

2018

2018

2018

2018

2018

Utbildning på grundnivå och avancerad
nivå
Beställd utbildning

-3 937

77

41 655

41 411

244

-3 616

-8,7%

Uppdragsutbildning

15 539

345

88 735

86 960

1 775

17 659

19,9%

-163

0

31 680

31 680

0

-163

-0,5%

11 439

422

162 070

160 051

2 019

13 880

8,6%

Uppdragsforskning

21 358

1 292

182 051

183 399

-1 348

21 302

11,7%

Delsumma

21 358

1 292

182 051

183 399

-1 348

21 302

11,7%

Totalsumma avgiftsfinansierad
verksamhet enligt regleringsbrev

32 797

1 714

344 121

343 450

671

35 182

10,2%

Utbildning av studieavgiftsskyldiga
studenter

Delsumma
Forskning och utbildning på forskarnivå

Verksamhet där krav på full
kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet
Upplåtande av bostadslägenhet

-6 020

-1 309

3 880

7 766

-3 886

-11 215

-641

-11 562

18 243

31 797

-13 554

-25 757

Biljett- och programintäkter

0

0

260

260

0

0

Delsumma

-6 661

-12 871

22 383

39 823

-17 440

-36 972

Totalsumma avgiftsfinansierad
verksamhet

26 136

-11 157

366 504

383 273

-16 769

-1 790

Intäkter och kostnader för beställd utbildning, uppdragsutbildning och uppdrags
forskning 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.

2018

2017

Antal lägenheter

211

187

Beläggningsgrad, helår

86%

Beräkning av det ackumulerade överskottet har gjorts enligt avgiftsförordning
25 a §, allmänna råd. Inom den avgiftsfinansierade verksamheten enligt
regleringsbrev uppgår det ackmulerade överskottet för 2018 till 35 182 tkr,
vilket innebär 10 procent av den avgiftsfinansierade verksamhetens omsättning
på 343 450 tkr. Förra året uppgick motsvarande överskott till 11 procent. Univer
sitetet har arbetat för att minska överskotten inom avgiftsfinansierad verksamhet
och kommer att fortsätta detta arbete under 2019. Utredning av ackumulerade
över- och underskott kommer att göras och därefter kommer åtgärder att vidtas
för att komma till rätta med över- och underskott.

Gästbostäder
88%

Studentbostäder
Antal lägenheter

452

452

Beläggningsgrad, hösttermin

100%

100%

Beläggningsgrad, vårtermin

90%

90%

5%

5%

Beläggningsgrad, sommar
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REDOVISNING AV TAKBELOPP
Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Utfall avseende perioden 2018-01-01–2018-12-31

Utbildningsområde
Humaniora

Utfall HST
3 646

Utfall HPR
2 537

HST
Ersättning
(tkr)
116 249

HPR
Ersättning
(tkr)
52 711

Utfall total
ersättning
(tkr)
168 960

Teologi

0

0

0

0

0

Juridik

1 122

963

35 774

20 008

55 782

Samhällsvetenskap

7 884

6 532

251 373

135 715

387 089

Naturvetenskap

3 834

3 073

208 443

140 894

349 337

2

1

109

46

155

261

257

14 190

11 783

25 973

1 788

1 750

103 346

87 607

190 953

595

552

28 440

30 735

59 175

Medicin

2 395

2 227

154 691

174 962

329 653

Undervisning

1 467

1 351

56 892

54 887

111 779

512

492

28 140

26 234

54 374

Teknik
Farmaci
Vård
Odontologi

Verksamhetsförlagd utbildning
Övrigt

361

312

15 762

11 066

26 828

Design

455

455

70 099

42 709

112 807

Konst

115

115

25 153

10 798

35 951

Musik

390

349

51 836

29 329

81 166

Opera

21

18

6 652

3 411

10 062

Teater

30

30

9 189

4 577

13 765

Media

20

20

6 251

5 008

11 259

Dans

0

0

0

0

0

Idrott

Summa

32

31

3 592

1 610

5 202

24 930

21 065

1 186 179

844 090

2 030 270

Takbelopp (tkr)

2 123 478

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr)

93 208

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.
Totalt antal utbildade helårsstudenter 531 inom design.
Högst får 455 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 77 inom teater.
Högst får 30 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 268 inom konst.
Högst får 115 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 52 inom media.
Högst får 20 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 400 inom musik.
Högst får 390 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 5 inom dans.
Högst får 0 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 21 inom opera.
Högst får 24 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.

Övriga helårsstudenter 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

2 123 478

+ Eventuellt ingående anslagssparande

Summa (A)

2 123 478

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ersättning för HPR från december föregående budgetår

5 438

Utfall total ersättning enligt tabell 1

2 030 270

+ Eventuellt ingående överproduktion

5 609

Summa (B)

2 041 317

Summa (A-B) 1
1

82 161

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

Tabell. Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande (A-B)
- Eventuellt anslagssparande över 10 % av takbeloppet

82 161
2

Utgående anslagssparande

82 161

Tabell. Överproduktion
Total utgående överproduktion

0

- Eventuellt överproduktion över 10 % av takbeloppet 2

Utgående överproduktion
2

0

Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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SÄRSKILDA
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
ALF-ERSÄTTNING

TUA-ERSÄTTNING

ALF-anslaget, avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling
av hälso- och sjukvården, uppgick till 462 mnkr 2018. Hälften av
anslaget fördelas till forskningsprojekt inom klinisk forskning,
vilka söks i konkurrens och granskas av särskilda bedömargrupper
i treårscykler. Under 2018 har arbetet fokuserat på omställning
av hälso- och sjukvården, gemensamma verksamhetsprojekt med
tillhörande lokalfrågor och resultatet av utvärderingen av den
kliniska forskningen. Västsverige kom ut med högst betyg vad
gäller den vetenskapliga produktionens kvalitet samt forskningens
förutsättningar och fick högt betyg för forskningens kliniska
betydelse och samhällsnytta. Utfallet av utvärderingen har
resulterat i en utökning av ALF-anslaget från 2019. Resultatet
av utvärderingen visade också att kvalitetsregister kan nyttjas
bättre och ett arbete har därför inletts för att identifiera hur det
kan stärkas.

TUA-anslaget, avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning
och utveckling av tandvården, uppgick till 83 mnkr 2018.
Merparten av medlen, motsvarande 87 procent, användes till
utbildningen av tandläkare. Genom särskilt tillskott från
Västra Götalandsregionen för forskning ökar tillgängliga medel
för forskningsprojekt. Dessa medel söks i konkurrens av forskare.

För första gången har projektmedel fördelats särskilt riktade till
yngre forskare. Intresset var stort och av 111 ansökningar kunde
34 beviljas med 300 tkr per år i tre år. En pilotutlysning har
genomförts med tjänster för forskare inom hälsovetenskapliga
professioner. Totalt inkom 34 ansökningar och medel för tio
tjänster på deltid delades ut. Utöver medel för dessa nya tjänster
finns sedan tidigare ALF-tjänster för legitimerade läkare på
doktorandnivå, legitimerade läkare med medicinsk doktors
examen och högre kliniska ALF-forskartjänster.

Det gemensamma organet, Odont-SAM, med representanter
för universitetet och Folktandvården har diskuterat utbildningsfrågor, kriterier för forskningsprojekt och gemensamma lokalprojekt. Ett särskilt arbete har gjorts för att definiera enheter för
universitetstandvård. Arbetet görs i två steg, först har kriterierna
fastställts och nu pågår arbetet med att definiera vilka enheter
som ska utgöra universitetstandvårdsenheter.
Tabell 21 TUA-medel
mnkr

2018

2017

2016

Kostnader för personal

47

45

44

Kostnader för lokaler

18

18

17

Övriga driftkostnader

18

18

18

Totalt

83

81

79

Av ALF-anslaget avsätts 20 procent för den kliniska utbildningen
av läkare. Under 2018 har parterna arbetat med att se över resursbehoven inom de olika kurserna inför en ny resursfördelningsmodell. Fördelningen av ALF-anslaget redovisas i tabell 20.
Andelen personalkostnader och lokalkostnader har ökat samtidigt
som andelen övriga driftskostnader har minskat. Förändringen
kan delvis förklaras av att kostnader som rör intrånget på grund
av klinisk utbildning till hälften har fördelats till lokaler och till
hälften till löner i uppföljningen. Utfallet för föregående år har en
delvis annan fördelning, verksamhetens karaktär har dock inte
förändrats.
Tabell 20 ALF-medel
2018

mnkr
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Totalt

2017

2016

333

254

191

41

33

34

88

165

212

462

452

437

Maritza Silva Nuñez,
en av de 120 lokalvårdare
som arbetar vid Göteborgs
universitet.
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UTVECKLING AV KLINISK UTBILDNING
OCH FORSKNING
Medlen för utveckling av läkarutbildningen har använts till lönekostnader för regionaliseringsansvarig av läkarutbildningen
i Västra Götaland och till bidrag för vissa kurser för att stärka
regionaliseringen. 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 tilldelats för att ge kliniskt verksamma handledare en
pedagogisk baskurs. Medlen har även använts för att stärka det
interprofessionella lärandet mellan läkarstudenter och studenter
inom andra utbildningar.
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UPPHANDLING
Göteborgs universitet har ställt frågan om kollektivavtal eller
kollektivavtalsenliga villkor i åtta olika upphandlingar till sammanlagt 36 anbudsgivare under 2018. Upphandlingarna finns inom
olika typer av branscher och omfattar både varor och tjänster.
De aktuella upphandlingarna utgör ett strategiskt urval för att få
en bild av hur stor andel av universitetets anbudsgivare som har
kollektivavtal alternativt kollektivavtalsenliga villkor. I urvalet
ingår exempelvis upphandlingar inom möbler och inredning,
flyttjänster samt resebyråtjänster. Av svaren framgår att 80 procent
av de tillfrågade anbudsgivarna har kollektivavtal. De som svarat
att kollektivavtal saknas anger att de har kollektivavtalsenliga
villkor, kopplade till aktuell bransch, för sina anställda.
Universitetet har få upphandlingar inom de branscher där risk
för oskäliga arbetsvillkor vanligtvis föreligger. Här kan nämnas
att universitetet bedriver lokalvård i egen regi och inte upp
handlar byggprojekt. Den upphandling som identifierats som
ett eventuellt riskområde är flyttjänster. Samtliga anbudsgivare
i den upphandlingen har angett att kollektivavtal finns.
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OM ÅRSREDOVISNINGEN
Göteborgs universitets årsredovisning ska ge en rätt
visande bild av årets resultat för såväl verksamhet som
ekonomi. Utgångspunkt för redovisning är förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt
universitetets strategier och mål enligt Vision 2020.

Mats Malm, professor i
litteraturvetenskap,
valdes in som ny ledamot
i Svenska Akademien
under året.

Årsredovisningen ska ge underlag för regeringens
uppföljning av universitetets verksamhet utifrån
kraven i förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag. Även universitetets styrelse
samt övriga externa och interna intressenter ska få
en samlad uppföljning av universitetets resultat
utifrån årets prioriteringar och mål.

INDELNING AV
ÅRSREDOVISNINGEN
Årsredovisningen består av en resultatredovisning
och en finansiell redovisning. Resultatredovisningen
ska visa verksamhetens resultat utifrån uppgifterna
i högskolelagen och uppdragen i regleringsbreven.
Även strategier och mål i universitetets övergripande
styrdokument Vision 2020 fungerar som utgångspunkt för rapporteringen. Strukturen för rapportering
i resultatredovisningen följer visionens huvud
områden: 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. Universitetet
har ett aktivt och profilerat miljöarbete, vilket beskrivs
närmare i kapitlet Miljöarbete som engagerar.

REDOVISNING AV STATISTIK
Myndigheter ska presentera individbaserad statistik
uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl
mot detta. Universitetets målsättning är att samtliga
uppgifter som presenteras ska vara könsuppdelade.
Resultat 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 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. Göteborgs
universitet gick i november 2018 över till den nya
versionen av Ladok. För att säkerställa uttag av
uppgifter till årsredovisningen har universitetet inom
ramen för det lokala Ladok3-projektet specificerat
och skapat rapporter för uttag av framförallt helårs
studenter och helårsprestationer. De utvecklade
rapporterna verifierades mot Ladok före driftsättning och i samband med uttaget till årsredovisning
2018. Uppgifter om utbildning på grundnivå och
avancerad nivå för 2018 avser rapportering till och
med den 11 januari 2019. Uppgifter om utbildning
på forskarnivå för tidigare år har i vissa fall upp
daterats då det förekommer viss rapportering i
efterhand. Uppgifter om doktorandanställningar
har hämtats från personalsystemet Primula.
Uppgifter om publikationer har hämtats från
universitetets publikationsdatabas GUP. Antalet
publikationer kan komma att förändras då komplettering av icke-rapporterad publicering görs
löpande. Uppgifterna för 2018 bör därmed ses
som preliminära.

UPPGIFTER OM PERSONAL
Uppgifter om personal har hämtats från personalsystemet Primula. Antal anställda och antal års
arbetare redovisas som medeltal för årets tolv
månader. Årsarbetare redovisas som heltidsekvivalenter, vilket beräknas utifrån omfattningen av en
persons anställning. En heltidsekvivalent motsvarar
100 procent anställning, personer som varit 100
procent tjänstlediga hela månaden exkluderas.

UPPGIFTER OM EKONOMI
Uppgifter om ekonomi har hämtats från ekonomisystemet Agresso.
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INTERN STYRNING
OCH KONTROLL
Göteborgs universitet ska ha en process för
intern styrning och kontroll som säkerställer
att universitetet fullgör sina uppgifter, når
verksamhetens mål och uppfyller kraven i
myndighetsförordningen.
Arbetet med intern styrning och kontroll är en
integrerad del av universitetets löpande verk
samhet. Utgångspunkten 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 utveckla
en ändamålsenlig intern miljö. Universitetets
arbetsordning revideras årligen, vilket bidrar till en
stärkt kontrollmiljö genom att fortlöpande se över
och tydliggöra ansvar och mandat för olika roller i
organisationen. Andra styrdokument som policyer,
planer, regler och handläggningsordningar ses
också över kontinuerligt. En extern utredning av
universitetets besluts- och beredningsprocesser
har genomförts, vilket resulterat i förändringar i
arbetsordningen. Här kan nämnas tydliggörande
av formerna för beslutsmöten, säkerställandet av
studenternas insyn och förtydligande av lärar
förslagsnämndernas arbete. För att öka medvetenheten om vikten av kunskap om etik och oredlighet
i forskning har rektor även fattat beslut om uppdrag
till fakulteterna att inkludera obligatorisk utbildning
om forskningsetik i utbildningen på forskarnivå.

RISKANALYS
För att tydliggöra riskanalysarbetets verksamhetsutvecklande roll och integrera olika planerings- och
uppföljningsprocesser vid universitetet kopplas
riskanalysarbetet till Vision 2020 med tillhörande
handlings- och verksamhetsplaner. Samtliga fakulteter har identifierat risker som utgör hinder för att
fullgöra universitetets uppgifter och nå målen för
verksamheten. Därutöver genomförs riskanalyser
för universitetets administrativa nyckelprocesser.
Det är utgångspunkt för den universitetsgemensamma riskanalys som fastställts av universitetsstyrelsen.
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KONTROLLÅTGÄRDER
Uppföljningen visar att en bredd av åtgärder har
genomförts för att hantera universitetets identi
fierade risker. Även om effekterna av åtgärderna
inte enkelt kan mätas har de en central betydelse
för att etablera ett system och en kultur som
innebär att universitetet vidtar åtgärder för att
hantera riskområden. En viktig del av kontrollerna
i verksamheten är de uppföljningar som kontinu
erligt genomförs inom ekonomi-, personal- och
utbildningsområdet. Det pågår ett ständigt
utvecklingsarbete för att samordna, utveckla och
effektivisera de uppföljningar som genomförs.

INFORMATION OCH
KOMMUNIKATION
Universitetet strävar efter att stärka sambanden
mellan olika verksamheter, underlätta den interna
kommunikationen och skapa förutsättningar för
erfarenhetsutbyte. Det gäller såväl utbildning och
forskning som administrativa processer.
Universitetsledningen arbetar aktivt med att
utveckla olika mötesforum för att ge rätt information
och bidra till gemensam diskussion och lärande.
Frågor om regelefterlevnad ingår i chefsmöten och
i obligatoriska chefsutbildningar. Under hösten
deltog internrevisionen vid rektors strategimöte för
att lyfta vikten av en god intern styrning och kontroll
i verksamheten.

UPPFÖLJNING OCH
UTVÄRDERING – TILLSYN
Universitetets mål och strategier är utgångspunkt
för uppföljning och utvärdering av den interna
styrningen och kontrollen. Den universitetsgemensamma uppföljningen baseras på organisationens
uppföljning. Utöver den systematiska uppföljningen
görs även punktinsatser i form av verksamhetsuppföljningar och internutredningar. Här är internrevisionens såväl som Riksrevisionens granskningar
viktiga för att skapa en kultur där verksamheten
kontinuerligt belyses och utvärderas. Universitetet
har etablerat ett revisionsutskott för att utveckla
styrelsens arbete med intern styrning och kontroll.
Revisionsutskottet ska också underlätta kommunikationen mellan universitetets styrelse och ledning
samt internrevisionen och Riksrevisionen.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Göteborgs universitet har en process för att årligen
identifiera och värdera risker, ta fram åtgärder samt
följa upp och bedöma arbetet. Utifrån genomförd
uppföljning gör universitetet bedömningen att den
interna styrningen och kontrollen vid Göteborgs
universitet har varit betryggande under verksamhetsåret. De intyganden om intern styrning och
kontroll som årligen lämnas till rektor av personer
med ledningsuppdrag stödjer den bedömningen.
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UPPGIFTER OM STYRELSEN
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
ledamöterna i myndighetens styrelse och de
ledande befattningshavare vid myndigheten som
utsetts av regeringen. För dessa personer ska
universitetet också uppge uppdrag som styrelseeller rådsledamot i andra statliga myndigheter
samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA
UPPDRAG 1
Ordförande
Cecilia Schelin Seidegård
• Folkhälsomyndighetens insynsråd
• Naturvårdsverkets insynsråd
• Almi Företagspartner Gotland AB
• Hushållningssällskapens Service AB
• Novare AB
• 1,6 miljonersklubben AB

66 tkr

Sara Wallin
28 tkr
• Länsstyrelsen i Västra Götalands läns insynsråd
• Tillväxtverkets styrelse

Rektor
Eva Wiberg
• Sahlgrenska Science Park AB

1 583 tkr

Företrädare för allmänna intressen
Johan Assarsson
28 tkr
• E-hälsomyndighetens styrelse
• Apoteket Produktion och Laboratorier AB
Kerstin Brunnberg
28 tkr
• Migrationsverkets insynsråd
• Delegationen för migrationsstudier, Delmi
• Nyréns Arkitektkontor AB
• Story AB
• Tidskriften Arkitektur
• Ulrika Fjällborg Media AB

1 Enligt regeringsbeslut utgår
ersättning till ordförande, de
ledamöter som representerar
studenterna och till externa
ledamöter. Ersättning till rektor
och företrädare för anställda
vid universitetet avser lön för
ordinarie arbete. Ersättning
till externa ledamöter har
utbetalats i februari 2019.

Ann Follin
• Follin Management Consulting AB
(t.o.m. 2018-09-14)

28 tkr

Anders Hallberg
• Medivir AB
• Uppsala Hallbechem AB
Johan Kuylenstierna
• Kemikalieinspektionens insynsråd
• IVL AB
• Enetjärn Natur AB
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Peter Larsson
28 tkr
• Collectum AB
• Tekniska museet
• Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling
(KK-stiftelsen)

Företrädare för verksamheten
Rickard Bergqvist
• TLK i Kungsbacka AB

747 tkr

Alexandra Weilenmann

623 tkr

Agnes Wold
851 tkr
• Kunskapsdroppen AB
• Flora Innovation AB
• Rådet för evidensbaserad miljöanalys, Formas
Christian Munthe (ersättare)
• Gentekniknämnden

711 tkr

Företrädare för studenterna
Ellinor Alvesson

28 tkr

Paul Borenberg

330 tkr

28 tkr

Timmy Kjellqvist

28 tkr
28 tkr

28 tkr

Love Josefsson (ersättare)
• HHGS Handels Capital Management AB
• HHGS Holding AB
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2017

2018

2016

2015

2014

Utbildning och forskning
Totalt antal helårsstudenter1

25 561

25 717

25 510

24 899

24 485

Kostnad per helårsstudent1

96 514

91 894

91 390

86 735

85 541

Totalt antal helårsprestationer1

21 561

21 508

21 271

20 978

20 791

Kostnad per helårsprestation1

114 422

109 877

109 602

102 947

100 739

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)

292

215

175

151

132

Totalt antal nyantagna doktorander2

269

326

304

285

299

kvinnor/män (%)

58/42

61/39

57/43

52/48

59/41

Totalt antal doktorander med någon aktivitet2

1 710

1 830

1 827

1 876

1 964

kvinnor/män (%)

60/40

58/42

57/43

58/42

58/42

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)
kvinnor/män (%)
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen3

861

848

804

730

706

58/42

58/42

57/43

59/41

59/41

0

0

0

29

78

2,8

2,5

2,6

2,5

2,8

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen3

3,8

4,0

4,0

3,9

4,0

Totalt antal doktorsexamina

224

253

250

282

298

16

19

15

40

45

Totalt antal ej fraktionerade refereegranskade vetenskapliga publikationer4

Totalt antal licentiatexamina

3 899

4 059

3 805

3 557

3 366

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation4

1 029

956

976

1 028

1 054

Totalt antal årsarbetskrafter

5 825

5 647

5 427

5 295

5 139

kvinnor/män (%)

59/41

59/41

59/41

59/41

58/42

Medelantal anställda

6 415

6 220

6 010

5 888

5 740

kvinnor/män (%)

59/41

59/41

58/42

58/42

58/42

Totalt antal lärare (årsarb.)5

2 213

2 143

2 021

1 957

1 844

Personal

kvinnor/män (%)

51/49

50/50

49/51

48/52

47/53

Antal disputerade lärare (årsarb.)3,5

1 888

1 807

1 733

1 671

1 555

kvinnor/män (%)

48/52

47/53

46/54

46/54

45/55

538

536

517

506

492

33/67

32/68

30/70

28/72

27/73

Intäkter totalt (mnkr), varav

6 546

6 435

6 218

5 963

5 749

utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

2 504

2 481

2 388

2 296

2 197

andel anslag (%)

88%

89%

89%

90%

92%

andel externa intäkter (%)

12%

11%

11%

10%

8%
3 549

Antal professorer (årsarb.)
kvinnor/män (%)
Ekonomi

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

4 042

3 954

3 830

3 667

andel anslag (%)

48%

48%

48%

50%

51%

andel externa intäkter (%)

52%

52%

52%

50%

48%

6 608

6 383

6 149

5 922

5 691

63%

63%

63%

62%

62%

Kostnader totalt (mnkr)
andel personal
andel lokaler
Lokalkostnader per kvm (kr)
andel av justerade totala kostnader
Balansomslutning (mnkr)
varav oförbrukade bidrag
varav årets kapitalförändring

9%

9%

10%

11%

11%

1 610

1 578

1 633

1 622

1 685

9%

9%

10%

12%

-

5 082

4 866

4 721

4 503

4 272

2 118

2 004

1 904

1 781

1 733

-39

58

82

59

51

1 222

1 260

1 200

1 125

1 055

- myndighetskapital inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

302

392

421

477

448

- myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå

870

825

751

633

589

varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)

¹ Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
² Uppdatering av tidigare års uppgifter har gjorts, då viss efterrapportering förekommer.
³ Uppgifter för tidigare år har justerats, till följd av förändrad utsökning.
4
Uppgifter för tidigare år kan förändras då kompletterng av icke-rapporterad publicering görs löpande.
Fraktionering innebär att publikationen fördelas på författare.
5
Lärare avser de anställningar som ingår i Göteborgs universitets anställningsordning.
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