
GÖTEBORGS UNIVERSITET EFTER 2020

VISIONSSEMINARIER 2019



• Inledning

• Gruppdiskussioner inklusive fika 

• Summering och avrundning

Seminarierna leds av Fredrika Lagergren Wahlin, 
vicerektor för samverkan.

Program



Styrning och organisation

• Beställare: Universitetsstyrelsen inklusive studentrepresentanter

• Projektägare: Rektor

• Styrgrupp: Rektor, prorektor, universitetsdirektör, studentrepresentanter

• Projektledning: 
Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan (sammankallande)
Mette Sandoff, vicerektor för utbildning
Göran Landberg, vicerektor för forskning
Magnus Petersson, ställföreträdande universitetsdirektör 
Johan Johansson, chef för universitetsledningens stab (sekreterare)

• Referensgrupp: Ledningsrådet inklusive studentrepresentanter

• Primära diskussionsforum: Rektors strategimöte, utbildningsnämnden, 
forskningsnämnden inklusive studentrepresentanter  

• Övriga diskussionsforum: utvecklingsforum för chefer inom verksamhetsstödet, 
rådet för de nationella enheterna  



Utgångspunkter för visionsarbetet 

• Visionsarbetet ska bedrivas utifrån universitetets befintliga organ och forum. 
• Visionen ska vila på universitetets kärnvärden och roll i samhället nationellt och 

globalt. 
• Strategier identifieras utifrån relevanta universitetsgemensamma frågor 

relaterade till universitetets kärnverksamhet utbildning, forskning, samverkan 
(kompletta miljöer). 

• Strategierna ska tydligt fastslå ram och färdriktning för universitetet som helhet 
men även lämna utrymme för specifika lösningar och flexibilitet relativt 
förändringar i omvärlden.

• Stärka strategiskt förhållningssätt med stöd av relevanta planerings- och 
uppföljningsprocesser.



Ett visionsarbete i tre delar 

1. Ett fundament som slår fast universitetets 
grundläggande kärnvärden och roll i samhället
Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan

2. Universitetsgemensamma strategier 
som fastställer mål och ger färdriktning
Mette Sandoff, vicerektor för utbildning
Göran Landberg, vicerektor för forskning
Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan

3. En planerings- och uppföljningsprocess som 
bidrar till universitetets strategiska arbete
Magnus Petersson, ställföreträdande universitetsdirektör  
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Visionens grund – akademins kärnvärden



Akademins kärnvärden –
Magna Charta, Bologna 1988
Den akademiska frihetens fyra principer:

1. Autonomi relativt politiska, ideologiska och ekonomiska 
maktgrupperingar.

2. Undervisning och forskning får inte åtskiljas.

3. Frihet i forskning och utbildning måste respekteras av statsmakter 
och universitet.

4. Strävan efter universell kunskap – bortse från geografiska och 
politiska gränser och låta skilda kulturer mötas och påverka varandra.



Akademins kärnvärden –
Vision 2020, Göteborg 2013 
Göteborgs universitets värdegrund:

• ”Verksamheten är och ska förbli moraliskt och intellektuellt obunden av 
politiska, ideologiska och ekonomiska intressen”

• ”Vårt arbete präglas av ett kritiskt förhållningssätt, hög integritet och en 
inre demokratisk organisation”

• ”… ett universitet har sanningssökandet som kärnan i sin verksamhet”

• Göteborgs universitet är ”öppet och i levande kontakt med 
omgivningen, inbjudande och lättillgängligt.”

• ”Vår mångfacetterade verksamhet skapar förutsättningar för givande 
möten mellan skilda kunskapsvärldar och vetenskapssyner – och 
därmed också ökad samhällsnytta.”



Visionens grund –
Göteborgs universitet efter 2020



1. Är Göteborgs universitets värdegrund, som den är formulerad i vision 2020, 
fortfarande relevant? 

2. Vilken roll vill universitetet ha, vad vill universitetet göra och 
hur vill universitetet verka i det samhälle som är och som växer fram?

3. Vad är unikt med Göteborgs universitet?

4. Vad kan Göteborgs universitetet bidra med regionalt, nationellt och globalt?

Instruktioner:
• Bilda en grupp med 10 personer.
• Utse sekreterare inom gruppen. 

• Sekreteraren för minnesanteckningar utifrån diskussionerna. 
Skriv på papper eller digitalt. Pennor och papper finns till hands.

• Minnesanteckningarna sänds till karoline.axelson@gu.se. 

Gruppdiskussioner

mailto:karoline.axelson@gu.se


• Rektors nyhetsbrev

• Inbjudningar via e-post från Rektor

• Nyheter i Medarbetarportalen 

• Webbsida i Medarbetarportalen: 
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/Visionsarbete/

Information

https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/Visionsarbete/



