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REKTORS 
INLEDNING

Med 2019 stänger vi dörren till ett 
decennium – tio år då Göteborgs  
universitet har vuxit och utvecklats,  
fått fler studenter och ett allt större 
utbud av program och kurser. Vi har 
fått flera nationella uppdrag som har 
befäst det förtroende som universitetet 
har i Sverige och utomlands och  
visat vår förmåga att tackla de stora 
samhällsutmaningarna. Nu öppnar vi  
dörren till nästa decennium och rustar 
för morgondagen.

I visionsarbetet går vi nu vidare från kärnvärden och 
ställningstaganden till framåtsyftande strategier. Ett 
viktigt område är den styrka vi har när det gäller miljö- 
och hållbarhetsfrågor. När rankningsföretaget Times 
Higher Education, THE, presenterade sin nya mätning 
utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling i våras 
placerade sig Göteborgs universitet på en sjätteplats 
i världen. Vi hamnade på en förstaplats under målet 
God utbildning för alla. Konkurrensen ökar säkert i 
nästa rankning men vi ska se placeringen som ett bevis 
för att vi har arbetat målmedvetet under lång tid.  
Vi har länge haft fokus på miljö- och håll barhets frågor 
och siktar på att vara bäst i Europa. Att vårt miljö-
ledningsarbete är i framkant bekräftades när Natur-
vårdsverket för fjärde året i rad rankade Göteborgs 
universitet högst av statliga myndigheters miljö-
ledningsarbete. 

Året har präglats av intensiva klimatdiskussioner. 
Med bred uppslutning i verksamheten anslöt vi oss  
i september till Klimatramverket för universitet och 
högskolor, som anger mål och områden för klimat-
omställning. En arbetsgrupp fick i uppdrag att ta  
fram olika åtgärdsförslag.

Under våren tog vi ett beslut om att satsa på sam-
verkan inom hållbar utveckling genom att inrätta 
plattformen Global Sustainable Futures för att bidra 
till en hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Vi 
beslöt också att revidera vårt system för hur vi håll-
barhetsmärker kurser och program. 

MED BLICKEN MOT VÅR OMVÄRLD
Nationellt har det under året skett en hel del som kan 
förväntas påverka högskolevärlden. Styr- och resurs-
utredningen och internationaliseringsutredningen 
blev klara och har ett tydligt budskap om att stärka 
Sverige som kunskapsnation. Vi inväntar de politiska 

Under året har vi påbörjat ett visions- och strategi-
arbete för perioden 2020–2030. Med avstamp i Vision 
2020 har kärnvärden och ställningstaganden disku-
terats i öppna forum. Arbetsnamnet för kommande 
vision är ”Ett universitet för världen” och planen är att 
universitetsstyrelsen i april 2020 ska besluta om den 
vision som ska vägleda oss i det nya decenniet. Låt 
oss stå upp för våra akademiska kärnvärden som 
etik, strävan efter kunskap och akademisk frihet. Det 
är extra viktigt i ett läge där akademisk utbildning och 
forskning på olika sätt utmanas internationellt och 
nationellt.
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beslut som behövs för att vidareutveckla svensk 
högre utbildning och forskning. En del av detta 
kommer förhoppningsvis i kommande forsknings-
proposition, som vi hade möjlighet att ge inspel till 
under hösten.

En helt central fråga för den framtida forsknings-
politiken är finansiering och samordning nationellt av 
forskningsinfrastrukturer. I väntan på besked från 
regeringen har universitetet tillsammans med de  
stora lärosätena fortsatt driva prioritering och former 
för samordning och medfinansiering av forsknings-
infrastrukturer.

För att stärka internationaliseringen och gå i takt med 
internationaliseringsutredningens ambitioner har  
universitetet formerat ett internationaliseringsråd med 
uppgift att göra vår riktning i arbetet tydlig.

Vi har också tagit bestämda steg i flera av våra  
internationella engagemang. Värt att fira var att 
Göteborgs universitet och EUTOPIA-alliansen  
beviljades finansiering av EU-kommissionen inom 
det nya prestigeprogrammet European Universities.  
I december satte arbetet igång på riktigt. I ett annat 
framgångsrikt forsknings- och utbildningssamarbete 
– svensk-japanska nätverket MIRAI – beslutades att 
Göteborgs universitet tar över stafettpinnen som 
koordinator i nästa omgång. 

Under året har vi förberett oss på en nyordning när 
det gäller hur lärosäten ska hantera oredlighet. Vid 
årsskiftet tog en ny nationell nämnd över ansvaret att 
utreda oredlighetsmisstankar och samtidigt skärptes 
lagen om etikprövning när det gäller forskning som 
avser människor. 

Samverkan pågår överallt och hela tiden och univer-
sitetet har påbörjat arbetet med ett övergripande 
samverkansprogram. Exempel värda att nämna är 
det samverkansavtal som tecknats under året mellan 
universitetet och Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län och ett påbörjat samverkansavtal mellan univer-
sitetet, Chalmers och Göteborgs Stad.

SATSNINGAR FÖR EN GOD 
ARBETSMILJÖ 
Med sikte på en attraktiv och välfungerande arbets- 
och studiemiljö för studenter och medarbetare pågår 
flera stora satsningar. Ett viktigt beslut, som får en 
avgörande betydelse för att värna och utveckla vår 
arbetsmiljö, är införandet av en ny modell för arbets-
miljöundersökningar, ARK. Hösten har ägnats åt att 
implementera modellen som inleds med en enkät i 
februari 2020. 

Den särskilda satsningen om jämställdhetsintegrering 
2016–2019 avslutas men arbetet integreras nu inom 
andra processer, som forskningens och utbildningens 
villkor och karriärvägar.

Inom ramen för vårt arbetsmiljöarbete ser vi student-
miljön som en integrerad del. I kartläggningar av 
studie- och lärmiljöer finns en god grund att bygga 
vidare på och viktiga inspel, inte minst till pågående 
och planerade byggprojekt. Men den psykiska 
ohälsan bland studenter är fortsatt oroande och 
kräver att vi arbetar gemensamt och systematiskt.

Det är ett faktum att universitetet bygger för morgon-
dagen. En milstolpe var när Humanistiska fakulteten 
flyttade in i sina nya lokaler i december – en officiell 

   Med kvalitativ utbildning och forskning bidrar vi 
till en hållbar utveckling av samhället i ett lokalt, 
regionalt, nationellt och globalt perspektiv. 
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invigning väntar i april 2020. Flera principiella beslut 
har fattats för andra projekt, till exempel program-
handling för Handelshögskolan och ett hyresavtal 
mellan Akademiska Hus och Göteborgs universitet 
för att uppföra en ny byggnad för Naturvetenskapliga 
fakulteten.

Ett väl fungerande studentinflytande är avgörande för 
lärosätets kvalitet, attraktivitet och trovärdighet. Trots 
detta är det ett känt faktum att det är svårt på sina 
håll att få representation. Här ser vi över bland annat 
inflytande, tydlighet i delegation och ersättningsnivåer. 

INSATSER OCH ÅTGÄRDER FÖR 
KVALITATIV UTVECKLING
Ett robust kvalitetsarbete inom utbildning och forskning 
är viktigt för vår legitimitet som lärosäte. Forsknings-
utvärderingen RED 19 som ska identifiera strategier 
för goda forskningsmiljöer  kulminerade i april med 
platsbesök av 130 internationella experter. Nu har  
ett gediget arbete tagit vid för att vi på alla nivåer  
ska omhänderta de rekommendationer som gavs.
Universitetet vill vara föregångare när det gäller  
kvalitet inom våra kärnuppdrag. Ett viktigt fokus är 
åtgärder för att främja kompletta miljöer och närhet 
mellan utbildning och forskning. Under 2019 togs beslut 
om att fördela det extra basanslaget som universitetet 
tilldelats för forskning och forskarutbildning på ett 
nytt sätt. Det innebär att vi nu styr de extra medlen vi 
fått till fakulteter som har ett stort utbildningsuppdrag 
i relation till tilldelade forskningsanslag.

Vad gäller kvalitetssäkring inom utbildning har 2019 
varit det första året då vi arbetat fullt ut enligt univer-
sitetets kvalitetspolicy och dessutom har förberedelser 
inför UKÄ:s kommande lärosätesgranskning ägnats 
mycket uppmärksamhet. 

Eftersom universitetet inte nådde utbildningsuppdraget 
2018 har fakulteterna sett över sitt utbildningsutbud 
och åtgärdsplaner tagits fram. Effekten av våra sats-
ningar indikeras av att vi under 2019 sett en ökning  
av antal studenter. Detta gör att vi står redo inför ett 
förväntat ökat söktryck de kommande åren. 

Som en röd tråd genom årets resultat löper ett stadigt 
engagemang och en målmedvetenhet hos medarbetare 
– en förutsättning för allt vi åstadkommer. Den nya 
visionen med tillhörande fleråriga strategier kommer 
att fördjupa och förtydliga Göteborgs universitets roll 
som ett komplett universitet. Med kvalitativ utbildning 
och forskning bidrar vi till en hållbar utveckling av 
samhället i ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt 
perspektiv.

Eva Wiberg



7Göteborgs universitets årsredovisning 2019 ÅRET I SIFFROR

ÅRET I SIFFROR

87 % NATIONELLA

13 %
 INTERNATIONELLA

1 949
mnkr i externa 

forskningsbidrag

FORSKNING

61 % FORSKNING

39 %
 UTBILDNING

EKONOMI

6 851
mnkr i intäkter 

59 % KVINNOR

41 %
 MÄN

PERSONAL

6 472
anställda

5 870 årsarbetare

42 % MÄN

58 % KVINNOR

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

1 778
forskarstuderande

310 examina

37 %
 EXTERNA MEDEL

63 % ANSLAG

EKONOMI

38 
mnkr i  

verksamhetsutfall

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ  
OCH AVANCERAD NIVÅ

66 % KVINNOR

34 % MÄN

49 150
studenter

27 251 helårsstudenter
6 409 examina
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Konstnärliga  
fakulteten

3 institutioner

Humanistiska  
fakulteten

6 institutioner

Samhälls- 
vetenskapliga  

fakulteten
7 institutioner

IT-fakulteten
2 institutioner

Sahlgrenska  
akademin

6 institutioner

Utbildnings- 
vetenskapliga  

fakulteten
4 institutioner

Natur- 
vetenskapliga 

fakulteten
7 institutioner

Handels- 
högskolan

4 institutioner

GÖTEBORGS UNIVERSITETS  
ORGANISATION

8 FAKULTETER

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 2019 för universitetets fakulteter och 
verksamhetsstöd.

UNIVERSITETSLEDNINGEN

Rektor

Prorektor

Universitetsdirektör

Vicerektorer

GEMENSAMMA 
FÖRVALTNINGEN

UNIVERSITETS- 
BIBLIOTEKET 

NATIONELLA 
ENHETER

GU VENTURES AB

UNIVERSITETSSTYRELSENINTERNREVISIONEN
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Naturvetenskapliga  
fakulteten

- Helårsstudenter: 2 515 
- Aktiva forskarstuderande: 221 
- Anställda: 777 
- Forskningsbidrag: 334 mnkr
- Intäkter: 1 118 mnkr  

(24 % utbildning, 76 % forskning)

Sahlgrenska  
akademin

- Helårsstudenter: 4 754 
- Aktiva forskarstuderande: 964 
- Anställda: 1 754 
- Forskningsbidrag: 923 mnkr
- Intäkter: 2 818 mnkr  

(27 % utbildning, 73 % forskning)

IT-fakulteten

- Helårsstudenter: 952 
- Aktiva forskarstuderande: 45 
- Anställda: 151
- Forskningsbidrag: 43 mnkr
- Intäkter: 202 mnkr  

(58 % utbildning, 42 % forskning)

Konstnärliga fakulteten

- Helårsstudenter: 1 413
- Aktiva forskarstuderande: 45 
- Anställda: 423 
- Forskningsbidrag: 16 mnkr
- Intäkter: 395 mnkr  

(81 % utbildning, 19 % forskning)

Handelshögskolan

- Helårsstudenter: 4 000 
- Aktiva forskarstuderande: 118 
- Anställda: 475 
- Forskningsbidrag: 150 mnkr
- Intäkter: 627 mnkr  

(49 % utbildning, 51 % forskning)

Humanistiska fakulteten

- Helårsstudenter: 3 747 
- Aktiva forskarstuderande: 111 
- Anställda: 565 
- Forskningsbidrag: 112 mnkr
- Intäkter: 605 mnkr  

(36 % utbildning, 64 % forskning)

- Helårsstudenter: 6 020 
- Aktiva forskarstuderande: 178 
- Anställda: 762 
- Forskningsbidrag: 228 mnkr
- Intäkter: 810 mnkr  

(45 % utbildning, 55 % forskning)

Samhällsvetenskapliga  
fakulteten

- Helårsstudenter: 3 849 
- Aktiva forskarstuderande: 96 
- Anställda: 556 
- Forskningsbidrag: 58 mnkr
- Intäkter: 596 mnkr  

(66 % utbildning, 34 % forskning)

Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten

Gemensamma 
förvaltningen

Anställda: 717  

Kostnader: 
1 001 mnkr1

Universitets- 
biblioteket
8 bibliotek

1,2 miljoner 
besökare  
- varav 17 200 
i bibliotekets 
kursverksamhet

Bestånd:  
5,3 miljoner 
böcker  
(47 % elektroniska, 
53 % tryckta)

28 300  
löpande tidskrifter

4,5 miljoner lån 
(86 % elektroniska, 
14 % fysiska)

Anställda: 201 

Kostnader:  
229 mnkr

1 Ny metod för redovisning 2019.

Intäkter per fakultet inkluderar 
intern handel inom universitetet.





Vision 2020: 

Vårt mål är att Göteborgs 
universitet har internationellt 
ledande forskningsmiljöer 
inom samtliga vetenskaps-
områden. Vår forskning är 
nyskapande och präglas  
av mångvetenskapligt sam-
arbete. Den är utbildnings-
anknuten och i nära kontakt 
med omvärlden.
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FORSKNING
SOM PÅVERKAR
Universitetets forskning bedrivs vid institutioner, nationella enheter och 
centrumbildningar. Kapitlet beskriver universitetets kvalitetsarbete och 
ger exempel på forskningsresultat, samverkan och nyttiggörande av 
forskning. Här finns även information om vetenskapliga publikationer, 
forskningsinfrastruktur och rekrytering.

KVALITETS- 
DRIVEN  
FORSKNING

Som en del i utvärderingen fick samtliga fakulteter 
och institutioner under 2018 i uppdrag att genomföra 
och rapportera självvärderingar på teman som ledar-
skap, kompletta akademiska miljöer, akademisk 
kultur och stödfunktioner. Under våren 2019 har inter-
nationella expertpaneler, utifrån självvärderingarna, 
bakgrundsmaterial och platsbesök, lämnat omdömen 
om förutsättningarna för att skapa framgångsrika 
forskningsmiljöer. Panelerna har skrivit rapporter med 
rekommendationer för fortsatt kvalitets utvecklande 
arbete till varje utvärderingsenhet. På universitetsöver-
gripande nivå har de sakkunniga samlat intryck från 
hela universitetet. En generell rekommendation har 
varit att utveckla det strategiska arbetet till exempel 
vad gäller kompetensförsörjning och finansiering. 
Dessa rekommendationer fångas upp i det pågående 
arbetet med att ta fram en ny vision för lärosätet.  
Institutioner och fakulteter har på motsvarande sätt 
under hösten tagit fram åtgärdsplaner utifrån lämnade 
rekommendationer. Målet är att förbättra förutsätt-
ningarna för god forskningskvalitet. 

Inom ramen för RED19 har två tvärande paneler sär-
skilt bedömt hur väl den valda formen av forsknings-
utvärdering, baserad på självvärderingar, kan 
användas för att utvärdera två specifika teman. En 
panel har granskat hur väl RED19 kunnat utvärdera 
miljöernas samverkan med det omgivande samhället 
och en panel anlägger ett jämställdhetsperspektiv på 
den valda metoden för forskningsutvärdering.

Forskningen vid Göteborgs universitet ska hålla 
hög internationell klass och kvalitet. Grunden för 
universitetets kvalitetsarbete är den kollegiala 
granskningen. 

Göteborgs universitet arbetar ständigt med kvalitets-
säkring och kvalitetsutveckling av forskning och 
forskningsmiljöer baserat på sakkunnigförfaranden. 
Den stora, universitetsövergripande utvärderingen 
RED19, Research Evaluation for Development, är en 
viktig del i det interna kvalitetssäkrande arbetet. 
Utvärderingen har fokuserat på förutsättningar för 
forskning och forskningsmiljöer. Målet om kompletta 
akademiska miljöer är centralt i Vision 2020 och 
därför har forskningskvalitetens kopplingar till,  
beroende av och påverkan på utbildning och sam-
verkan också bedömts.
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FORSKNING
SOM PÅVERKAR

Som ytterligare ett led i kvalitetsarbetet vid Göte-
borgs universitet har halvtidsutvärderingen av de sex 
centrumbildningar som inrättats inom den strategiska 
satsningen UGOT Challenges avslutats. Rektor har, i 
enlighet med rekommendationerna från den externa 
granskningen, beslutat att ge samtliga sex centrum 
fortsatt förtroende och fortsatt finansiering för de 
kommande tre åren.

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
FÖR KVALITET
Inom ramen för universitetets uppdrag om jämställd-
hetsintegrering, JiGU, har ett gemensamt ramverk 
och stöd för verksamheten utvecklats. Under 2019 
har utvärderingen av universitetets fördelningsmodell 
för forskningsanslag utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
avrapporterats. Den kommer att vara en utgångs punkt 
för kommande diskussioner om universitetets fördel-
ningsmodell. Även rektors strategiska samfinansiering 
har reviderats i relation till effekter på jämställdhet.

Jämställdhet har integrerats i forskningsutvärderingen 
RED19. Nya modeller för könsuppdelad statistik har 
tagits fram som en del av utvärderingens bakgrunds-
material, främst för publikationer och extern finansie-
ring. Delar av statistiken har också implementerats i  
universitetets interna uppföljning.  

Vidare har en granskning av jämställdhetsaspekter 
genomförts efter den ämnessakkunniga bedömningen 
av universitetets forskningsmiljöer. En särskild jäm-
ställdhetspanel utsågs, vars uppgift var att granska 
självvärderingens frågor om jämställdhet samt några 
exempel på hur dessa besvarats av utvärderings-
enheterna. Målet var att bedöma den valda metodens 
möjligheter att kvalitetssäkra och synliggöra jäm-
ställdhet. Panelen har i sin rapport lämnat rekommen-
dationer om hur universitetet kan vidareutveckla sin 
kvalitetssäkring av jämställdhet, vilket universitetet 
arbetar vidare med.

Läs mer om universitetets arbete med jämställdhets-
integrering i Kvalitetdrivet arbetsmiljöarbete i kapitlet 
Arbetsmiljö som inspirerar. 

INTRESSEVÄCKANDE FORSKNING 
Göteborgs universitet kännetecknas av en stor veten-
skaplig spännvidd med framstående forskning inom 
många olika ämnesområden. Nedan finns ett axplock 
av uppmärksammade forskningsresultat från 2019. 

Tillsammans med ett internationellt konsortium har  
en forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper 
identifierat 190 kopplingar mellan genetik och födelse-
vikt, varav två tredjedelar tidigare varit okända.  
Tidigare studier har visat att barn med låg födelsevikt 
i högre utsträckning får högt blodtryck som vuxna. 
Genom att tydligt skilja effekterna av barns respektive 
mödrars genetik på födelsevikten ges en klarare bild 
av hur födelsevikten förhåller sig till olika hälsorisker 
senare i livet.

En forskare i arkeologi vid institutionen för historiska 
studier har visat att det fanns en mycket större rör-
lighet på stenåldern än vad som tidigare varit känt, 
med en utvecklad sjöfart och ett utbyte mellan olika 
delar i Europa. Forskningen visar att nordvästra 
Frankrike var den plats där europeiska megalitgravar 
först fanns och att megalittraditionen sedan succes-
sivt spred sig via sjövägar. Resultaten har fått stor 
uppmärksamhet både internationellt och i Sverige.

Vid juridiska institutionen har en forskare varit med 
och lett arbetet med att samla flera studier om hur 
nationella regeringar och lagstiftare tolkar och för-
håller sig till kraven i EU:s rättssystem. Studierna visar 
att politisk retorik inte alltid går hand i hand med det 
faktiska handlandet från medlemsstaternas sida. 
Vissa av de medlemsstater som är mest kritiska mot 
EU följer i själva verket regelverket relativt väl. 
Omvänt finns det en del i grunden EU-positiva stater 
som tänjer gränserna eller försöker utnyttja regel-
verket till sin fördel.

Forskare vid institutionen för pedagogik, kommunika-
tion och lärande har under året varit drivande i att starta 
ett tvärvetenskapligt kollegium om olika aspekter av 
våld i skolans vardag. Problemen studeras som en del 
av strukturella faktorer i skolmiljön istället för utifrån 
individuella elevers problemsituation. Ett pågående 
projekt om elevers erfarenheter av trakasserier och 
kränkningar i skolan har kunnat visa att sexuella  
trakasserier är en del av många flickors skolvardag 
och att vissa skolor präglas av vardagsrasism. Nyligen 
publicerade resultat har börjat användas i skolors 
förebyggande arbete mot våld.

En annan indikation på att forskning väcker intresse 
är att resultat uppmärksammas av andra forskare och 
refereras i senare arbeten. Inom vissa vetenskapsom-
råden görs citeringsanalyser av oberoende aktörer. 
En sådan är den årliga listan från Clarivate Analytics 
på världens mest citerade forskare, framförallt inom 
naturvetenskap och medicin. I 2019 års upplaga har 
Göteborgs universitet utökat representationen från 
fem till åtta forskare.

RED19
Universitetet har genomfört en samlad utvärdering av  
universitetets forskning och forskningsmiljöer, RED19. 
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Tabell 2. Andel publikationer som tillhör de 10 % mest 
citerade på världsbasis.

Data från Clarivate Analytics Web of Science, bearbetad och 
levererad under november 2019 av Centre for Science and  
Technology Studies (CWTS) Leiden University. Omfattar  
publikationstyperna Article och Review. Utfall för 2019 redovisas 
inte på grund av för kort citeringsintervall. Uppgifterna för tidigare 
år har uppdaterats då citeringarna kontinuerligt ökar.

publikationsår andel (%)

2018 15,3

2017 16,1

2016 17,6

2015 17,5

2014 18,0

FORSKNING SOM PÅVERKAR

VETENSKAPLIGA  
PUBLIKATIONER 
Genom vetenskapliga publikationer gör forskare sina 
resultat och resonemang tillgängliga för forskarsam-
hället, såväl nationellt som internationellt. Göteborgs 
universitet strävar efter att utforma systemet för upp-
följning av publikationer för att så väl som möjligt 
spegla den vetenskapliga bredd i innehåll och mål-
grupper som universitetets forskning representerar. 
Det görs genom att i den lokala publikationsdata-
basen inkludera olika kategorier av publikationer, 
såväl de mer traditionella vetenskapliga publikations-
formerna som konstnärliga arbeten och populär-
vetenskapliga texter. 

Forskare vid Göteborgs universitet publicerade under 
2019 nästan 7 000 publikationer och bidrog på så sätt 
till ny kunskap inom en mängd områden (se tabell 1). 
Det totala antalet publikationer har ökat med sju 
procent under perioden 2015–2018. Det lägre 
utfallet 2019 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. 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 vetenskapliga genom-
slag. 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 topp-
skiktet vad gäller 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 under perioden.

publikationstyp 2019 2018 2017 2016 2015

Artikel i vetenskaplig tidskrift  3 951  4 112  3 984  3 751  3 502 

Bok 105 112 110 115 130

Doktorsavhandling 282 141 188 196 227

Forskningsöversiktsartikel 89 109 104 64 77

Kapitel i bok 717 889 923 907 828

Konferensbidrag 612 797 875 948 983

Konstnärligt arbete1 - 128 133 118 79

Paper i proceeding 203 322 308 320 309

Samlingsverk (redaktörskap) 80 88 90 96 105

Övriga publikationer2  870  1 391  1 336  1 296  1 339 

Totalt  6 909  8 089  8 051  7 811  7 579 

Tabell 1. Antal publikationer.w

Uppgifter om antalet publikationer kan förändras  då komplettering av icke-rapporterad publicering görs löpande.  

¹ Publikationstypen konstnärligt arbete redovisas inte för 2019 då granskningen av dessa görs först kommande år.
2 Övriga publikationer avser artiklar i övriga tidskrifter, rapporter, recensioner etcetera.



15Göteborgs universitets årsredovisning 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR

Diagram 1. Andel Open access.

Data från Clarivate Analytics Web of Science. OA-tidskrifter avser tidskrifter som finns listade i Directory of Open Access Journals 
(DOAJ). OA övrigt avser annan Open Access-publicering, som OA-tidskrifter ej listade i DOAJ, hybridtidskrifter och artiklar i öppna arkiv. 

Utfall för 2019 redovisas inte då fullständig data ännu inte finns tillgänglig.
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Diagram 1 visar andelen publikationer från Göteborgs 
universitet som publicerats som öppet tillgängliga 
2014–2018. Knappt 50 procent av universitetets 
publikationer publicerades som öppet tillgängliga i 
någon form under 2018. Andelen som publicerades i 
rena OA-tidskrifter var knappt 20 procent. Trenden  
för femårsperioden är stigande och andelen öppet 
tillgängliga publikationer har ökat med 13 procent-
enheter. 

När det gäller universitetets publikationer fördelat på 
enskilda forskningsfinansiärer utmärker sig National 
Institute of Health, där närmare 80 procent finns 
öppet tillgängliga för hela perioden. Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse ligger högst bland de stora 
svenska forskningsfinansiärerna, med en andel på 
drygt 60 procent för samma period. 

I forskningspropositionen Kunskap i samverkan  
konstaterar regeringen att öppen tillgång till forsk-
ningsresultat, så kallad Open Access, bidrar till att 
upp rätthålla och främja en hög forskningskvalitet.  
Regeringens målbild är att alla vetenskapliga publika-
tioner och forskningsdata som är resultat av offentligt 
finansierad forskning bör bli öppet tillgängliga när de 
publiceras och att omställningen bör vara genomförd 
fullt ut senast 2026. Även ett stort antal svenska och 
internationella forskningsfinansiärer kräver idag att 
forskare ska göra sina publikationer öppet tillgängliga 
för att få finansiering, där ibland Göteborgs universitets 
stora finansiärer.
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MÅNGSIDIG SAMVERKAN 
Vid Göteborgs universitet bedrivs forskning inom  
ett brett fält av vetenskapsområden som är av hög 
relevans för det omgivande samhället. Samverkan 
med olika samhällsaktörer är av stor betydelse för att 
formulera problem och utmaningar som sedan ligger 
till grund för forskning och leder till ny kunskap och 
möjliga lösningar. Kontakter med såväl näringslivet 
som andra samhälleliga aktörer är en viktig kanal  
som gör att forskningsresultat kommuniceras och 
nyttiggörs.

Ett exempel på forskning som både tagit avstamp i 
utmaningar i samhället och i hög grad interagerat 
med en bred publik utanför akademin är ett projekt 
som sammanför migration, hantverk och design. En 
forskare vid Högskolan för design och konsthantverk 
har arbetat med hur papperslöshet aktualiserar  
specifika aspekter av materialitet. I projektet har 
bland annat workshoppar arrangerats för tillverkning 
av ett eget fiktivt pass med hjälp av metoder från 
socialt engagerade konstpraktiker.

Vid institutionen för biologi och miljövetenskap har 
forskning om marina kiselalger byggt på samverkan 
med andra typer av aktörer. Det har lett till att forskaren 
har startat ett företag tillsammans med en student 
från Chalmers entreprenörsskola för att utveckla ny 
beläggning för solceller och företaget har tilldelats 
flera prestigefyllda priser för hållbart entreprenörskap.

Forskare vid institutionen för neurovetenskap och 
fysiologi har i en klinisk studie utvecklat en ny behand-
ling av alkoholberoende. Behandlingen bygger på en 
kombination av två substanser som påverkar kroppens 
belöningssystem på två olika och komplementära 
sätt. Denna behandling utvecklas nu vidare i en fas 
2-studie genom ett nystartat företag.

I ett forskningsprojekt vid psykologiska institutionen 
har strukturerade intervjuguider utvecklats för att 
användas i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 
Under 2019 har intervjuguiderna på Social styrelsens 
initiativ använts av handläggare i barna vårds ärenden i 
14 kommuner. 

SAMORDNING ARTIFICIELL 
INTELLIGENS OCH DIGITALISERING 
Göteborgs universitet satsar på forskning och kom-
petensutveckling inom artificiell intelligens, i linje med 
regeringens digitaliseringsstrategi. Med en samord-
ningsgrupp för artificiell intelligens och digitalisering, 
SAID, ska universitetet synliggöra och samordna 
forskning och utbildning inom området. Initiativet ska 
arbeta med att utveckla ett hållbart och inkluderande 
digitalt samhälle och underlätta kommunikationen 
med företag, organisationer och offentlig verksamhet. 
Gruppen ska återspegla bredden inom universitetet 
och består i nuläget av företrädare för forsknings-
områden spridda över samtliga fakulteter under ledning 
av vicerektor för samverkan.

En rad aktiviteter har genomförts för att uppnå målen 
om samordning och synliggörande. Samordnings-
gruppen har regelbundet diskuterat samordnings-
aktiviteter, dels inom Göteborgs universitet och dels 
knutna till olika nationella initiativ som AI Innovation  
of Sweden och AI Competence for Sweden. Ett antal 
seminarier och workshoppar har genomförts på 
skilda teman. För att samla och kommunicera den 
forskning, utbildning och samverkan som bedrivs 
inom området vid Göteborgs universitet har SAID 
arbetat fram en dedikerad webbplats. 

Läs mer om universitetets arbete inom AI i Stärkt  
kunskapsutbyte genom samverkan i kapitlet Utbildning 
som förnyar.

KREATIV SAMVERKAN 
OCH NYTTIGGÖRANDE

Den mångskiftande forskning som 
bedrivs vid Göteborgs universitet har 
många beröringspunkter med det 
omgivande samhället. Universitetet 
arbetar aktivt med att utveckla 
samverkan som är anpassad för  
varje områdes förutsättningar och 
som stärker kvaliteten och relevansen 
samt skapar ömsesidig nytta.

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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SAMVERKAN PRAKTIKNÄRA 
FORSKNING I SKOLAN 
Göteborgs universitet har regeringens uppdrag att 
bedriva en försöksverksamhet med samverkan mellan 
lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forsk-
ning under 2017–2021. Samarbetet med lärosätena 
inom Göteborgsnoden har fördjupats där universitetet 
samverkar med Högskolan i Borås, Chalmers,  
Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan i  
Kristianstad och Jönköping University. Lärosätenas 
rektorer har undertecknat en överenskommelse om 
samarbete och medverkande lärosäten har tilldelats 
medel för genomförande av aktiviteter inom ramen  
för lokala skolforskningsavtal.

Universitet har även prövat och vidareutvecklat 
modellen för samverkan om praktiknära forskning, 
som togs fram tillsammans med kommunala  
skol huvudmän i Göteborgsregionen under försöks-
verksamhetens inledande fas. 

Modellen innebär att medel för genomförande av  
projekt utlyses i två steg. Den första utlysningen  
2018 resulterade i åtta projekt som startade 2019. 
Projekten leds av disputerade forskare och bedrivs  
i samarbete med totalt sjutton skolor och förskolor i 
fyra kommuner. Utbildningsminister Anna Ekström 
besökte två av skolorna i september. Förutom  
klassrumsbesök samtalade ministern med lärare  
och forskare om behovet av att stärka läraryrkets 
kunskapsbas genom att lärare i ökad grad forskar  
om sin egen praktik. Inför att utlysning 2019 öppnade 
i oktober hade modellen vidareutvecklats och sam-
arbetet vidgats genom att skolforskningsavtal, så 
kallade ULF-avtal, också tecknats med tre fristående 
skolhuvudmän.

PROJEKT FÖR UTVECKLING AV 
SAMVERKANSKAPACITET 
Göteborgs universitet medverkar i nio projekt inom 
Vinnovas satsning Utveckling av lärosätenas sam-
verkanskapacitet. Märkbara framsteg har gjorts under 
2019 där universitetet varit drivande i flera av dessa. 
Några exempel presenteras nedan. 

Inom projektet om meritvärdering av samverkans-
skicklighet undersöks hur samverkansskicklighet 
bedöms vid rekrytering och befordran inom akademin 
idag. Vid universitetet har ledamöter av lärarförslags-
nämnder och representanter för fakultets- och  
institutionsledningar bidragit. En preliminär rapport 
har presenterats för deltagande lärosätens ledningar 
och utgör nu en bas för fortsatt utveckling inom 
området.

Ett projekt avser att integrera samverkansaspekter i 
lärosätenas kvalitetssystem. Som en aktivitet inom 
detta projekt har metoder för utvärdering av samverkan 
prövats inom ramen för universitetets forsknings-
utvärdering RED19. Syftet var att pröva hur väl den 
valda metoden fungerade för att utvärdera samverkan. 
En särskild panel av externa experter granskade  
institutioners och fakulteters självvärderingar vad 
gäller samverkan. Resultatet sammanställdes i en 
rapport med rekommendationer om förutsättningarna 
för att utvärdera samverkan i forskningen genom själv-
värderingar. Rapporten utgör ett bidrag till projektets 
mål att utveckla former för detta.

En nationell portal för medborgarforskning utvecklas  
i ett av projekten som leds av en grupp forskare vid 
Göteborgs universitet. Ett samarbete har inletts med 
projektet EU-Citizen.Science för att skapa förutsätt-
ningar för framtida synergier mellan olika medborgar-
forskningsportaler. 

Konstnärliga fakulteten har inom ramen för ett projekt 
om utveckling av samverkansarenor tagit sig an 
utmaningen om jämlik tillgång till samhällsresurser 
genom konceptet Universitetet som allmänning.  
En intern stödstruktur har skapats för en samverkans-
arena, Allmänningen/the Common Room. Med den 
publika experimentella mötesplatsen ska en ny modell 
för samskapande kunskapsutbyte mellan allmänhet 
och akademi utvecklas. 

Etiska bedömningar i relation till samverkansaktiviteter 
diskuterades vid ett seminarium anordnat av Göteborgs 
universitet för samtliga 17 projekt inom Vinnovas 
satsning för ökad samverkanskapacitet. Syftet var  
att gemensamt få en överblick över de etiska ut -
maningarna och identifiera åtgärder för att säkerställa 
att etiska hänsyn tas vid samverkansaktiviteter.

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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GLOBALT ENGAGEMANG
Forskningen ska präglas av globala perspektiv och 
universitetet strävar efter fördjupade samarbeten 
med andra lärosäten regionalt, nationellt och interna-
tionellt. Det strategiska internationaliseringsarbetet 
har under året förstärkts, bland annat genom att ett 
internationaliseringsråd har inrättats för att diskutera 
strategiska vägval inom internationalisering kopplat 
till forskning, utbildning och samverkan.  

Universitetet har ökat sitt engagemang i universitets-
övergripande internationella samarbetsprojekt där 
fokus är att hantera globala utmaningar och öka det 
internationella forsknings- och utbildnings utbytet,  
tillsammans med andra svenska lärosäten. Bland 
projekten finns SASUF som rör samarbete med  
Sydafrika och ACCESS med Chile. MIRAI-samarbetet 
med Japan har avslutats i nuvarande form, men  
fortsätter i en ny fas 2020–2022 med Göteborgs  
universitet som svensk koordinator. Ett nytt projekt, 
med namnet Swetaly, har initierats med svenska  
och italienska lärosäten. Göteborgs universitet  
koordinerar här det svenska deltagandet tillsammans 
med Örebro universitet. 

Göteborgs universitet strävar efter att ta ett tydligt 
samhällsansvar och har ökat sitt engagemang för  
riskutsatta forskare genom att ingå i två projekt som 
finansieras av Horizon2020. Genom Inspireurope 
skapas en europeisk plattform för att tillvarata  
kompetens och integrera riskutsatta forskare i den 
europeiska arbetsmarknaden medan Bridge II  
fokuserar på karriärutveckling för forskare på flykt.

Universitetet är en del av EUTOPIA-nätverket, som 
består av sex europeiska lärosäten med en långsiktig 
vision om att skapa en stark allians med fri rörlighet 
för studenter, forskare, lärare och övrig personal.  
I juni 2019 beviljades EUTOPIA finansiering i pilot-
utlysningen av EU-kommissionens nya stora satsning 
inom Erasmus+, European Universities. Projektet som 
startade i december 2019 pågår i tre år, men nätverket 
är större än så och ska vara en långsiktig satsning. 
Arbetet organiseras i sju arbetspaket där Göteborgs 
universitet ansvarar för paketet om forskning och har 
delansvar för paketet om utbildning.

Universitetets övriga satsningar inom internationali-
sering beskrivs vidare i Internationell profil i kapitlet 
Utbildning som förnyar.

FORSKNINGSKOMMUNIKATION 
OCH FOLKBILDNING 
Det är centralt i universitetets samverkansarbete att 
nå ut till allmänheten för att informera om forskning 
och vilka resultat som uppnåtts, men också för  
att möta frågor kring forskningen och fånga upp  
synpunkter eller utmaningar.

Universitetet samverkar sedan länge med flera  
samhällsaktörer för att skapa populärvetenskapliga 
arenor där allmänheten tar del av forskning. Några 
exempel är Göteborg & Co, Västra Götalands-
regionen, Göteborgs Stad och Chalmers. Genom att 
årligen medverka vid arrangemang under Vetenskaps-
festivalen, Almedalsveckan, West Pride, Bokmässan 
och internationella kvinnodagen bidrar universitetets 
forskare till samhällsdebatt och folkbildning. 

Pressmeddelanden med forskningsnyheter gör att 
nya rön från universitetet syns dagligen i svenska 
medier och ofta utanför Sverige. Dessutom åter-
kommer ständigt flera forskare från universitetet som 
experter i media, i panelsamtal och i seminarier.

AgeCap, universitetets centrum för forskning om  
åldrande och hälsa, har forskning som väcker särskilt 
stort intresse hos allmänheten och därmed i medier. 
AgeCap samarbetade 2019 med vandringsutställ-
ningen Årsrika som lyfte äldres olika erfarenheter  
och spred resultat från forskning om åldrande. 
Utställningen visades på Stadsbiblioteket i Göteborg 
under våren 2019.

I oktober bjöd Gothenburg design festival för tredje 
gången in allmänheten att tillsammans med Hög-
skolan för design och konsthantverk, HDK, och ett 
fyrtiotal externa samarbetsparter vända ut och in på 
design, konsthantverk, konst, mode och arkitektur. 
Festivalen är ett mobilt och publikt laboratorium för 
samverkan, och initierades av HDK utifrån frågeställ-
ningar om designämnets roll för hållbar utveckling.

FORSKNING SOM PÅVERKAR

EUTOPIA
Göteborgs universitet ingår i EUTOPIA-nätverket som i juni 2019 beviljades 
finansiering i pilotutlysningen av EU-kommissionens nya stora satsning 
inom Erasmus+, European Universities.
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VÄL FUNGERANDE 
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR
För att ge forskningen goda förutsättningar att utvecklas och hålla  
hög kvalitet krävs funktionell och avancerad forskningsinfrastruktur.  
Det innefattar stora forsknings anläggningar inom materialvetenskap, 
högteknologiska laboratorier för livsvetenskap och databaser för  
forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin.

Sedan ett antal år pågår en nationell och internationell 
samordning av insatser för forskningsinfrastrukturer, 
eftersom de ofta är alltför kostsamma och omfattande 
för att kunna drivas av enskilda forskargrupper, institu-
tioner eller lärosäten. Göteborgs universitet välkomnar 
samordningen, då den optimerar organisation, drift och 
nyttjande. Det är dock av stor vikt att samtliga veten-
skapsområden kan tillförsäkras medel för forsknings-
infrastruktur utan att lärosätenas basanslag urholkas. 
Detta har universitetet särskilt lyft fram i yttrandet till 
regeringens kommande forskningsproposition.

Göteborgs universitet medverkade i sju av de elva 
forskningsinfrastrukturer som beviljades medel i den 
nationella utlysningen från Vetenskapsrådet 2019.  
Av dessa koordinerade universitetet forskningsinfra-
strukturen Demscore, den enda av årets beviljade 
ansökningar som avser infrastruktur för humaniora 
och samhällsvetenskap i vid bemärkelse. Demscore 
skapar helt nya förutsättningar för forskning som 
grund för evidensbaserad policyutveckling genom att 
länka samman några av världens ledande infrastruk-
turer och databaser för samhällsanalys.

På europeisk nivå har Göteborgs universitet under 2019 
medverkat i två internationella forskningsinfrastrukturer 
som fått finansiering av EU:s ramprogram för forskning, 
Horizon2020. SynthetysPlus länkar samman flera 
naturhistoriska samlingar för att göra forskning på det 
samlade materialet möjligt. Målet är att finna svar  
på grundläggande frågor om ekologi, evolution och 
geologiska processer samt ge kunskap om förutsätt-
ningarna för hållbar utveckling. EurofleetsPlus är en 
allians av europeiska marina forskningsinfrastrukturer 
som ska integrera och underlätta tillgången till en 
flotta av forskningsfartyg för såväl europeiska som 
övriga internationella forskare och företag. Alliansen 
ska prioritera forskning om hållbara, rena och hälso-
samma hav, knyta an till befintliga havsobservatorier 
och stödja innovation genom att arbeta nära relevanta 
företag.

Universitetet inväntar fortfarande leverans av det nya 
forskningsfartyget Skagerak. Under året initierades en 
extern utredning som lämnat ett antal rekommenda-
tioner, vilka ligger till grund för universitetets fortsatta 
arbete och beslut. 

UTVECKLING AV MILJÖER FÖR 
FORSKNING OCH UTBILDNING 
Göteborgs universitet har behov av lokaler som stödjer 
framtida forskning och ny pedagogik. Lokalerna ska 
bidra till en attraktiv arbetsmiljö och främja samverkan 
såväl inom och mellan fakulteter som med det om -
givande samhället. Därför planerar och genomför  
universitetet tillsammans med fastighetsägaren  
Akademiska Hus flera stora om- och nybyggnationer 
för universitetets verksamheter i centrala Göteborg.

Den 1 december flyttade Humanistiska fakulteten in i 
sin nya byggnad som samlar hela fakulteten under ett 
tak i universitetsområdet Näckrosen. Samlokaliseringen 
ger stora möjligheter att synliggöra och driva utveck-
lingen av forskning och utbildning inom humaniora. 
Byggnadens utformning uppmuntrar till nya möten 
och innehåller innovativa case-salar, ett gemensamt 
trapplandskap med scen och en teaterscen, så kallad 
blackbox. I arbetet med att utveckla området kring 
Näckrosdammen har universitetet också beslutat att 
gå vidare i planeringen av en ny byggnad för Konst-
närliga fakulteten, och under våren utlystes en arkitekt-
tävling för ett nytt universitetsbibliotek.

Under flera år har en ny byggnad planerats för Natur-
vetenskapliga fakulteten och under hösten skrev 
Göteborgs universitet och Akademiska Hus hyres-
avtal för den. Byggnaden ska samla delar av fakulteten 
och rymma avancerade labbmiljöer, undervisnings-
lokaler och kontor. Lokalernas generella utformning 
ska ge flexibilitet för framtiden. Byggnadens placering, 
i direkt anslutning till Medicinarelängan och Sahlgrenska 
akademin, stärker forskning och utbildning inom life 
science och ger bättre möjligheter att lösa framtidens 
utmaningar för människa och miljö. Byggproduktionen 
startade i december. 

Under 2019 har en programrapport för Sahlgrenska Life 
tagits fram. Detta är ett projekt för samverkan och 
verksamhetsutveckling som ska leda till ett nära och 
ömsesidigt utbyte mellan universitetets forskning och 
utbildning och sjukhusets vård av patienter. 
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UTBILDNINGSANKNUTEN 
FORSKNING MED  
BÅDE BREDD OCH SPETS

Göteborgs universitet strävar efter att 
skapa kompletta akademiska miljöer 
som kännetecknas av ett livaktigt 
utbyte mellan forskning, utbildning och 
samverkan. Målet är att forskningen 
ska vara utbildningsanknuten och 
att utbildningen ska vara forsknings-
anknuten. Nära kopplingar mellan 
forskning, utbildning och samverkan 
främjar kvaliteten i hela verksamheten.

Universitetet arbetar sedan länge med att utveckla 
kompletta akademiska miljöer. De ska bidra till gräns-
överskridande forsknings- och utbildningssamarbeten 
samt samverkan med offentliga och privata aktörer. 
Genom kompletta miljöer skapas en helhet som stimu-
lerar dynamiskt samspel mellan utbildning, forskning 
och samhället utanför akademin. 

Göteborgs universitet har beslutat att använda det 
förstärkta basanslaget för forskning och forskar-
utbildning för att stärka universitetets kompletta  
akademiska miljöer. Medlen för 2019–2020 har för-
delats till de fyra fakulteter där det fanns störst skillnad 
mellan utbildningsuppdrag och forsknings anslag. 
Detta ska ge fakulteterna och deras institutioner  
förutsättningar att utveckla sin respektive forsknings-
verksamhet och skapa möjligheter att bättre konkurrera 
om forskningsmedel i framtiden.

Ett exempel på en komplett akademisk miljö är det 
internationella masterprogrammet Digital Leadership 
vid institutionen för tillämpad informationsteknologi. 
Delar av undervisningen sker i mycket nära anslutning 
till den forskning och de forskningsprojekt som under-
visande forskare bedriver. Studenterna involveras i 
pågående projekt, och får genomföra uppdrag med 

FORSKNING SOM PÅVERKAR

mycket stor relevans för de aktörer inom offentlig 
sektor eller näringsliv som undersöks. Den forsknings-
nära utbildningen resulterade i att en av de involverade 
forskarna tilldelades IT-fakultetens pedagogiska  
pris 2019.

Ett annat exempel på en komplett akademisk miljö  
är det nya internationella masterprogrammet Master’s 
Programme in Psychological Science som sjösattes 
vid psykologiska institutionen 2019. Programmet 
bygger på den psykologiska vetenskapens fem  
centrala områden och inkluderar en väsentlig andel 
metodkurser. Dessutom ingår varje student i en av 
institutionens forskargrupper under programmet  
och får på så sätt en tydlig anknytning mellan sin 
utbildning och aktuell forskning. Programmets  
innovativa och integrerade upplägg bidrar till att 
stärka utbildningsanknytningen i forskningen och 
forskningsanknytningen i utbildningen.

BEVILJADE FORSKNINGSBIDRAG
Totalt uppgick universitetets erhållna forskningsbidrag, 
vilket mäts som inbetalningar från externa bidrags-
givare, till 1 949 miljoner kronor 2019 (se diagram 2). 
Det är en ökning med 78 miljoner kronor, vilket  
motsvarar fyra procent, jämfört med föregående år.  
Merparten av forskningsbidragen kommer från 
svenska forskningsfinansiärer där bidragen från 
forskningsråden, som ökat under 2019, nu är på 
samma nivå som kategorin övriga svenska givare. 
Samtidigt har andelen internationella forsknings-
bidrag ökat under 2019, både från EU och från övriga 
utländska givare. En orsak är bidrag till fler nya 
EU-projekt som har startat och fått inbetalningar 
2019 jämfört med tidigare år. 
 
Bland de bidrag som beviljats finns varje år de som 
väcker särskild uppmärksamhet. Det kan vara sådana 
som erhålls i mycket hög konkurrens och kan ses 
som ett kvitto på vetenskaplig excellens, sådana som 
genom sin storlek skapar nya möjligheter för berörda 
områden eller som stödjer en särskilt angelägen 
grupp, till exempel unga forskare. 
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Under 2019 fick Göteborgs universitet ett av de  
åtta bidrag som delades ut inom Vetenskapsrådets 
Rådsprofessorsprogram, som ska skapa bättre  
för utsättningar för de mest framstående etablerade 
forskarna. Även European Research Council ska 
stödja framstående forskare i olika stadier av karriären, 
och Göteborgs universitet erhöll under 2019 tre sådana 
bidrag. Därutöver fick tre forskare från universitetet 
bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
genom satsningen på yngre framstående forskare, 
Wallenberg Academy Fellows. 

Göteborgs universitet har även utmärkt sig inom  
ett antal områden i Vetenskapsrådets stora årliga 
utlysning. Inom utlysningarna för konstnärlig forskning, 
bidrag till forskarskolor för lärarutbildare samt för 
registerbaserad medicinsk forskning gick en fjärdedel 
av de utdelade bidragen till Göteborgs universitet. Inom 
den riktade utlysningen för forskning om migration 
och integration fick universitetets forskare fyra av  
elva bidrag.

Göteborgs universitet tilldelades dessutom värdskapet 
för den tjugofemte innehavaren av Konung Carl XVI 
Gustafs professur i miljövetenskap, som ska verka vid 
institutionen för biologi och miljövetenskap.

Diagram 2. Inkomster av forskningsbidrag.
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1 949 MILJONER KRONOR
Göteborgs universitet erhöll 1 949 miljoner kronor i externa 
forskningsbidrag 2019, en ökning med fyra procent jämfört 
med föregående år.
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AKTIV REKRYTERING  
SKAPAR KVALITET

Genom aktiv och framåtsträvande 
rekrytering stärker Göteborgs 
universitet förutsättningarna för hög 
kvalitet inom forskning och utbildning, 
samtidigt som utbytet med det 
omgivande samhället stimuleras. 

Universitetet har fortsatt förberedelserna inför 
ansökan om Europeiska kommissionens utmärkelse 
HR Excellence in Research Award. Det är ett led i 
strävan att öka internationaliseringen och konkurrens-
kraften för universitetets forskning. Fokus under 2019 
har varit att analysera vilka områden som universitetet 
behöver utveckla och förbättra för att uppfylla kriteri-
erna för utmärkelsen. En sådan så kallad gap-analys 
har genomförts under året som en del av ansökan.

Ett sätt att göra fler rekryteringar möjliga är att  
söka externa bidrag för att anställa nya forskare.  
Universitetet har under året varit framgångsrikt i EU:s 
ramprogram för forskning, Horizon2020, om forskar-
skolor i sam arbete med andra europeiska lärosäten. 
Totalt till delades sex nya bidrag för forskarskolor till 
fyra olika fakulteter. Forskarskolor är ett sätt att stärka 
forskarutbildningsmiljöerna med nya doktorandtjänster 
och bidrar till internationaliseringen.

Extern rekrytering, i synnerhet internationell, bidrar till 
att skapa en dynamisk verksamhet inom alla områden 
vid Göteborgs universitet. Under 2019 uppgick andelen 
externa rekryteringar bland forskande och under vis-
ande personal till 61 procent. Av dessa hade 68 procent 
disputerat vid utländskt lärosäte. (se diagram 3)

Diagram 3. Nyrekryterade fördelat på tjänstekategori och lärosäte för avlagd doktorsexamen1.

¹ Här inkluderas endast de som fått ett tillsvidareförordnande och de som anställts på meriterings anställning enligt högskole förordningen 4 kap § 12a 
samt avtal om postdoktor.

Vid Göteborgs universitet är rekryteringsstrategier  
en viktig komponent i det kvalitetssäkrande arbetet, 
vilket har lyfts fram i den universitetsövergripande 
forskningsutvärderingen RED19. Institutioner och 
fakulteter har i samband med utvärderingen fått 
reflektera över egna processer, rutiner och behov vad 
gäller kompetensförsörjning och konkurrenskraft i 
sina respektive självvärderingar. De internationella 
experter som utvärderat universitetets forsknings-
miljöer har lämnat konkreta rekommendationer om hur 
rekryteringsarbetet kan förbättras. I flera rapporter 
poängteras behovet av att beakta stundande pensions-
avgångar som en del i den strategiska planeringen, 
liksom vikten av att säkra återväxten av forskar-
studerande.

Professor ForskareLektor Meriteringsanställning

LÄS MER
Läs mer om universitetets 
arbete med att kvalitets-
säkra rekryterings-
processen i En lärande 
organisation – kompetens
försörjning i kapitlet  
Arbetsmiljö som inspirerar. 
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AGENDA 2030
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innefattar 17 globala mål för hållbar  
utveckling. I hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

FORSKNING FÖR  
HÅLLBAR UTVECKLING

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

ÖKAT ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR 
GLOBAL SAMVERKAN
Göteborgs universitet och Chalmers har beslutat att 
etablera en gemensam plattform för samverkan, 
Global Sustainable Futures, för att bidra till hållbar 
utveckling i ett globalt perspektiv. Arbetet sker inom 
forskning, utbildning och nyttiggörande i samverkan 
med aktörer i låg- och medelinkomstländer i Afrika, 
Asien och Latinamerika. Satsningen förenar fokus på 
hållbar utveckling och de globala samhällsutmaning-
arna med en strävan att öka internationaliseringen. 

Den nya plattformen bygger på styrkor från Mistra 
Urban Futures, ett internationellt centrum för hållbar 
stadsutveckling som bedrivits framgångsrikt under 
perioden 2010–2019. Delar av Mistra Urban Futures 
fortsätter nu som Centrum för hållbar stadsutveckling, 
som organiseras inom Göteborgs centrum för hållbar 
utveckling, GMV. 

FRAMTIDENS 
KEMIKALIEKONTROLL
Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och 
styrning, FRAM, är en av sex centrumbildningar inom 
universitetets strategiska satsning UGOT Challenges. 
Forskare från FRAM deltog som experter i en utredning 
om kemikalielagstiftning. I fokus stod frågan om lag-
stiftning om kemikalier även kan omfatta blandningar 
och grupper av kemikalier. Elva rekommendationer 
om hur europeisk kemikaliekontroll kan utvecklas 
presenterades för regeringen. Förslagen fokuserade 
på riskbedömning och hantering av kemiska bland-
ningar samt gruppvis utvärdering av kemikalier. 

WEBBVERKTYG FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING
Ett kostnadsfritt webbverktyg, SDG Impact Assess-
ment Tool, har lanserats av Göteborgs centrum för 
hållbar utveckling, GMV. Verktyget hjälper verksam-
heter att beskriva sin påverkan på de globala målen 
inom Agenda 2030 och ska höja kunskapsnivån och 
visualisera det egna bidraget till de globala målen. 
Verktyget kan användas för att stärka arbetet med 
hållbar utveckling inom forskning, utbildning och 
samverkan inom universitetet, men riktar sig även till 
andra verksamheter utanför akademin. Under 2019 
registrerades över 1 000 unika användare. 

KARTLÄGGNING AV  
DE GLOBALA MÅLEN
Under våren arrangerades en workshop på temat 
”Handelshögskolan och de globala målen”. Work-
shoppen fokuserade på forskning och utbildning och 
deltagarna diskuterade, utifrån Handelshögskolans 
olika discipliner, hur de globala målen för hållbar 
utveckling länkar till verksamheten och kan främja 
nya, institutionsövergripande samarbeten. Arbetet 
resulterade i en plan med uppdrag till olika delar av 
Handelshögskolans organisation. På workshoppen 
presenterades också den kartläggning av Handels-
högskolans forskning mot de 17 globala målen som 
har genomförts. Utgångspunkt var ett självvärderings-
arbete som diskuterats i ledningsforum på institutions- 
och fakultetsnivå. Processen har inneburit en ökad 
dialog kring hållbarhetsfrågor mellan företrädare för 
olika avdelningar. Även Naturvetenskapliga fakulteten 
har redovisat hur fakultetens forskning och utbildning 
relaterar till vart och ett av de 17 globala målen för 
hållbar utveckling. 

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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Tabell 3. 
Idéflöde, Forsknings- och 
innovationskontoret.

1 Här definieras idéer som forskningsresultat 
eller andra värdeerbjudanden som antas 
möta specifika behov och som kan förpackas 
för externa aktörer för att skapa samhälleligt 
eller kommersiellt värde.

2 Forsknings- och innovationskontoret driver 
verifieringsprogrammen Verifiering för tillämp-
ning (VFT), tillsammans med GU Ventures 
AB, Verifiering för samverkan (VFS), inom 
Vinnova-projektet SAFIR, samt LSV genom 
bidrag från Kammarkollegiet för att stödja 
idéer inom området livsvetenskap med för-
djupad kommersiell verifiering. I tabellen 
redovisas antalet idéer som fått verifierings-
stöd av Forsknings- och innovationskontoret 
inom ramen för VFT, VFS och LSV. Till och 
med 2016 rapporterades antalet verifierings-
ansökningar, som efterfrågades i rapporte-
ring till Vinnova, och från och med 2017 
rapporteras antal unika idéer till verifiering.  

3 Verifiering av idéer sker genom verifierings-
aktiviteter. Här redovisas totalt antal aktiviteter 
som beviljats under 2019.

4 Varav 5 idéer har gått vidare till inkubatorer.

5 Utfallet har justerats jämfört årsredovisning 
2018.

METODUTVECKLING FÖR 
MÄTNING AV FORSKNING INOM 
HÅLLBARHET
Universitetsbibliotekets arbete med att vidareut-
veckla metoderna för utvärdering av forskning inom 
hållbar utveckling avslutades under 2019. Arbetet har 
omfattat dialoger med forskare och referensgrupp, 
ett nationellt utbyte med andra lärosäten och utveck-
lade bibliometriska metoder. Arbetet har medfört en 
betydande metodutveckling för analys av komplexa 
vetenskapsområden. Den nya metoden har en något 
bredare tolkning av begreppet hållbar utveckling  
jämfört med tidigare och harmoniserar i högre grad 
med de globala målen för hållbar utveckling. Utfallet 
enligt den nya metoden presenteras i diagram 4.

Diagram 4.  
Antal vetenskapliga artiklar inom 
hållbar utveckling.

Under 2019 publicerade universitetet 
622 vetenskapliga artiklar inom hållbar 
utveckling, en ökning med tio procent 
jämfört med 2018.

En ny metod för utsökning av publikationer 
inom hållbar utveckling används från och 
med 2019, en utsökning för den senaste 
femårsperioden har gjorts enligt den nya 
metoden. Med vetenskaplig artikel avses 
publikationstyperna artikel i vetenskaplig 
tidskrift, artikel i övriga tidskrifter samt 
forskningsöversiktsartikel.  
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SÄRSKILDA 
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
FORSKNINGS- OCH 
INNOVATIONSKONTORET 
Målet för innovationsstödet, organiserat vid Forsknings- 
och innovationskontoret, är att förbättra förutsätt-
ningarna för att universitetets forskning och kunskap 
kommer till användning i samhället. Det kan ske genom 
social innovation, samverkan, kommersialisering eller 
andra former av implementering.  

Ett fokus under 2019 har varit att bidra till ökad kunskap 
och kapacitet för samverkan och nyttiggörande 
genom utbildningsinsatser. Under året har innovations-
stödet hållit över 20 kurser för universitetets forskare 
och doktorander samt för andra innovationskontor. 
Teman har exempelvis varit samverkan för forskningens 
genomslag, värdeskapande, hantering av kunskaps-
tillgångar och innovation i forskning. Innovations-
stödet har också fortsatt att utveckla ett proaktivt, 
uppsökande arbete gentemot utvalda forsknings-

antal 2019 2018 2017 2016 2015

1. Totalt antal idéer 249 1685 196 198 146

A. Kommersiella idéer1 169 112 91 80 64

 Inkomna idéer under året 55 46 64 44 38

 Avslutade idéer 24 10 10 10 9

 Idéer till verifiering2  
(antalet verifieringsaktiviteter3) 30 (104) 27 (83) 29 (71) 44 (90) 47 (118)

 Idéer som har gått vidare 224 11 30 10 17

B. Impact-idéer1 80 56 105 118 82

 Inkomna idéer under året 31 40 45 81 64

 Avslutade idéer 16 13 16 16 -

 Idéer till verifiering2  
(antalet verifieringsaktiviteter3) 14 (48) 10 (19) 7 (7) 6 (7) -

 Idéer som har gått vidare 6 3 25 7 -

2. Utvecklings-/kvalitets- 
 säkrande projekt 63 39 43 33 14

3. Aktiviteter (kurser/information/
uppsökande verksamhet) 37 34 47 30 13

Totalt antal ärenden 349 2415 286 261 173

Idéer till inkubatorer 5 3 6 2 7

miljöer och institutioner för att bättre anpassa  
innovationsstödet till olika forskningsområdens villkor. 
Som ett resultat har inflödet av idéer från dessa  
miljöer ökat.

Målet med innovationsstödets verifieringsprocesser, 
som Verifiering för tillämpning, VFT, och Verifiering för 
samverkan, VFS, är att forskare säkrare och snabbare 
ska kunna verifiera och validera idéers potential att 
lösa relevanta problem utanför akademin. Genom en 
kontinuerlig utveckling av dessa processer har antalet 
verifieringsprojekt och verifieringsaktiviteter ökat. 
Göteborgs universitet har 2019 även varit i topp bland 
svenska innovationskontor när det gäller medel till 
forskares verifieringsprojekt i VFT+, en följdfinansiering 
efter VFT. Många av idéprojekten har gått vidare och 
inlett nya samarbeten med akademiska och icke- 
akademiska parter, fått ökad extern finansiering, 
startat bolag och tagits upp av inkubatorer eller andra 
aktörer. Kvantitativa resultat av arbetet redovisas i 
tabell 3 nedan.

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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En del av processutvecklingen har bedrivits inom 
projektet Utmaningsdriven kunskapsbaserad inno-
vation som finansierats av Tillväxtverket och Västra 
Götalandsregionen 2016–2019. Inom projektet har 
olika modeller tagits fram och prövats där grupper av 
studenter (och andra) matchas till utmaningar från 
företag eller forskare för att utveckla och verifiera  
lösningar. Baserat på lärdomar från projektet har  
universitetets innovationsstöd under 2019 utvecklat 
en process för att mer långsiktigt kunna engagera 
studenter och andra i forskares idéprojekt, Research 
Impact Studio. Resultatet är att studenterna har 
bidragit med värde och nya insikter, idéerna har 
utvecklats snabbt och exponerats för relevanta om -
världskontakter och i de flesta fall har studenterna 
fortsatt i projekten.

Därutöver hanteras studentidéer i samarbete med 
Drivhuset och Venture Cup. Under 2019 har Drivhuset 
hanterat 615 idéer och haft 692 vägledningsmöten 
med 575 klienter. 355 företag startades under året. 
Dessutom levererades delar i sex poänggivande 
kurser på universitetet och 68 aktiviteter som lockade 
omkring 1 700 deltagare. Venture Cup är en tävling 
för entreprenörer som vill utveckla affärsidéer och 
starta företag. Under året inkom bidrag från 95 tävlande 
med koppling till Göteborgs universitet.

NATIONELLA SEKRETARIATET  
FÖR GENUSFORSKNING 
Nationella sekretariatet för genusforskning har upp-
draget att främja genusforskning inom universitets- 
och högskolesektorn, och bidrar till hållbara villkor  
för arbetsliv, utbildning och forskning. Verksamheten 
är nationell, internationell och tvärsektoriell.  
Exempel på uppdragsgivare och samverkansparter  
är Vetenskapsrådet, Sveriges universitets- och  
högskoleförbund (SUHF), Sveriges universitetslärare 
och forskare (SULF), Kantar Sifo, Universitets- och 
högskolerådet, Karolinska Institutet, Malmö universitet, 
Kungliga tekniska högskolan, Nordiska ministerrådet 
och EU-kommissionen. 

Viktiga teman för verksamheten under 2019 har varit 
sexuella trakasserier i akademin och arbetslivet i övrigt, 
hat och hot mot forskare, demografiska utmaningar ur 
ett jämställdhetsperspektiv samt unga som erbjuder 
sex mot ersättning. Några exempel på externa upp-
drag är den rapport om genus och jämställdhet på 
energiområdet som Energimyndigheten beställt och en 
internationell forskningsöversikt kring förebyggande 
arbete mot sexuella trakasserier i akademin för  
Universitets- och högskolerådet.

Nationella sekretariatet för genusforskning har också 
arrangerat den nationella genusforskningskonferensen 
g19 Rethinking Knowledge Regimes – Solidarities 
and Contestations. Det internationella deltagandet i 
programmet var stort och konferensen hade närmare 
400 deltagare. Även samverkan med samhället utanför 
forskning och akademi är centralt i verksamheten och 
sekretariatets personal har medverkat i expertgrupper 
och bidragit på konferenser och andra arrangemang, 
i Sverige och i övriga Europa.  Nationella sekretariatet 
för genusforskning har också fungerat som remiss-
instans för utredningar och bedömare för forsknings-
finansiering.

Under året har två studier initierats, vilka kommer att 
slutföras under 2020. De ska undersöka hur vanligt 
det är med hat och hot mot forskare respektive med 
sexuella trakasserier inom akademin. Studien om hat 
och hot mot forskare genomförs i samarbete med 
Brottsförebyggande rådet och SUHF. Den andra  
studien utförs inom ramen för ett samverkansprogram 
kring sexuella trakasserier i akademin.

Sekretariatet ansvarar sedan 2012 för samarbets-
organet NIKK, Nordisk information för kunskap om 
kön, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. NIKK för-
medlar forskning, politik och praktik om jämställdhet  
i Norden. Flera kunskapsunderlag har sammanställts 
under året, bland annat om lika lön (för lika arbete)  
i Norden och om politiska åtgärder i Norden och  
Baltikum efter #metoo. NIKK förvaltar även Nordiska 
ministerrådets jämställdhetsfond och dess årliga 
utdelning.

NORDICOM
Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter på medie- 
och kommunikationsområdet. På uppdrag av Kultur-
departementet görs särskilda analyser och kartlägg-
ningar av den svenska medieutvecklingen. 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. De totala kostnaderna 
för verksamheten uppgick till 3,4 miljoner kronor.

FORSKNING SOM PÅVERKAR
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Under 2019 genomfördes datainsamling för medie-
vaneundersökningen Mediebarometern. Rapporten 
Mediebarometern 2018 publicerades våren 2019  
och presenterades vid ett webbsänt seminarium på 
Göteborgs universitet. Samtidigt fortsatte det konti-
nuerliga arbetet med att kvalitetssäkra den årliga 
undersökningen Mediebarometern. För första gången 
någonsin infördes möjligheten att besvara enkäten på 
webben, istället för telefon. Parallellt med huvudunder-
sökningen genomfördes en kontrollundersökning 
enligt den tidigare utformningen för att kartlägga  
konsekvenserna av metodskiftet. Kostnaderna för 
Mediebarometern uppgick till 1,6 miljoner kronor och 
försäljningsintäkterna till 0,4 miljoner kronor 2019.

Under året har även en ny utgåva av rapportserien 
MedieSverige publicerats i ett nytt och uppdaterat 
format. Rapporten ger en aktuell och bred översikt 
över dagens svenska medielandskap och har 
utkommit vartannat eller vart tredje år i 36 år. 

Utöver publikationerna pågår en kontinuerlig insamling 
och förmedling av statistik om medieutvecklingen, 
bland annat om struktur, ägande, ekonomi, innehåll, 
tillgång och användning. Under 2019 inleddes arbetet 
med att ta fram en ny offentligt tillgänglig databas över 
ägandet i svenska medieföretag. Databasen lanseras 
under våren 2020.

Nordicoms material används i en rad olika samman-
hang, som seminarier och konferenser, undervisning 
och kurslitteratur, myndighetsrapporter och utredningar. 
Som ett led i att sprida och göra Nordicoms skrifter 
tillgängliga publiceras samtliga publikationer från och 
med 2019 som Open Access via Nordicoms webb-
plats.

SEGERSTEDTINSTITUTET
Segerstedtinstitutet är ett nationellt resurscentrum med 
uppdraget att öka kunskapen kring förebyggande 
arbete mot våldsutövande ideologier, våldsutövande 
strukturer samt rasistiska organisationer. Under 2019 
har Segerstedtinstitutet framgångsrikt bedrivit forsk-
ning som har resulterat i elva publicerade vetenskap-
liga artiklar och bokbidrag samt sex konferensbidrag. 
Institutets kompetens är efterfrågad av myndigheter 
och kommuner vilket resulterat i nya forskningsupp-
drag inför 2020. Dessa inkluderar uppdragsforskning 
åt Göteborgs Stad, Sveriges Kommuner och Regioner, 
Nordiska ministerrådet samt Utbildningsdepartementet. 
Det innebär bland annat att institutet från 2020 även 
forskar om radikaliseringsprocesser som leder till 
väpnad jihadism.

I samarbete med institutionen för pedagogik,  
kommunikation och lärande har Segerstedtinstitutet 
bedrivit uppdragsutbildningar där 12,5 helårsstudenter 
slutfört sina utbildningar. De utbildningsplatser som 
kan erbjudas med dagens organisation fylls och 
efterfrågan är mer än dubbelt så stor som institutets 
förmåga att erbjuda plats utifrån nuvarande resurser. 

Samverkan med kommunala och fristående skolor har 
fortsatt och resulterat i ökad lokal förmåga att ut-
veckla långsiktigt hållbara och vetenskapligt grundade 
arbetsformer för att motverka högerextrem och 
nazistisk radikalisering. Vidare har institutet fungerat 
som kunskapsresurs i media vilket bidragit till ytter-
ligare intresse från nya samarbetspartners. Under 
hösten 2019 signerades, i närvaro av bland annat 
utbildningsminister Anna Ekström, en avsiktsförklaring 
mellan Göteborgs universitet för Segerstedtinstitutet 
och Yad Vashem i Jerusalem, en israelisk myndighet 
som arbetar med frågor om Förintelsen genom 
musei verksamhet, utbildning och datahantering. Det 
formella samarbetet har skapat nya förutsättningar 
för samverkan mellan Yad Vashem, Forum för levande 
historia och Segerstedtinstitutet inom ramen för 
utbildning och projekt som omfattar exkursions-
pedagogik till Förintelsens minnesplatser i Polen. 

Under 2019 har Segerstedtinstitutet, för att nå ut  
med relevant forskning, arrangerat eller deltagit i  
föreläsningar och seminarier som totalt haft drygt  
8 000 åhörare.
 

FORSKNING SOM PÅVERKAR



Vision 2020: 

Vårt mål är att utbildningen vid Göteborgs  
universitet kännetecknas av hög vetenskaplig 
och konstnärlig kvalitet, med pedagogisk  
excellens och en uttalad internationell profil. 
Parallellt med utvecklingen av utbildnings-
program ska universitetet ta ansvar för  
bildning och livslångt lärande, genom ett  
brett utbud av fristående kurser.
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UTBILDNING 
SOM FÖRNYAR
Kapitlet beskriver och analyserar 
Göteborgs universitets utbildnings-
utbud på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå. Här finns information 
om bland annat söktryck, examina, 
kvalitetsarbete, internationalisering, 
pedagogisk utveckling och samverkan 
inom utbildningsverksamheten. 

UNIVERSITETETS 
UTBILDNINGS-
UTBUD

BEDÖMNINGAR OCH 
PRIORITERINGAR

Utbildningsutbudet ska svara mot studenternas  
efterfrågan och arbetsmarknadens behov.  
Göteborgs universitet erbjuder flera utbildnings
ingångar och ett brett utbildningsutbud där  
program och fristående kurser kompletterar  
varandra.

Utvecklingen av utbildningsverksamheten vid  
Göteborgs universitet utgår från Vision 2020 där 
målet är att erbjuda utbildning med vetenskaplig och 
konstnärlig kvalitet samt ett ansvar att bedriva bildning 
och livslångt lärande med pedagogisk excellens.  
Universitetet har inlett ett nytt visionsarbete, där fokus 
bland annat är att utbildningen ska kännetecknas av 
hållbarhet, samhällsrelevans och hög kvalitet.

Med utgångspunkt i Vision 2020 analyseras och dis-
kuteras utbildningsutbudet på universitetsgemensam 
nivå. Fakulteter och institutioner gör prioriteringar av 
utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna, 
utifrån samhällets utveckling och studenternas behov. 
Samråd genomförs på universitetsgemensam nivå 
innan nya utbildningar och huvudområden inrättas 
vid fakulteterna. Syftet är att ta tillvara kompetenser 
inom universitetet och se till att nya utbildningar 
utvecklar och förnyar utbildningsutbudet i förhållande 
till universitetets vision om bredd och spets. Under 
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2019 har fem samråd skett, vilket kan jämföras med 
elva samråd 2018 och 14 samråd 2017. Inom forskar-
utbildningen genomförs på motsvarande sätt samråd 
med utskottet för utbildning på forskarnivå, både vid 
inrättande och avvecklande av utbildningar. Under 
2019 har fem samråd genomförts, vilket är i nivå med 
tidigare år.

Göteborgs universitet har sedan tidigare, inom ramen 
för satsningarna på blended learning utvecklat det 
digitala klassrummet. Blended learning är en över-
gripande strategi i Vision 2020, som ska erbjuda  
studenter flera utbildningsformer. Inom det universitets-
gemensamma projektet Digital kompetens i under-
visning och examination, DigiKomp, fortsätter sats-
ningen på blended learning och utvecklingen av 
digitala studie- och lärmiljöer. Satsningen har bland 
annat inneburit skapandet av flera Active Learning 
Classrooms, en universitetsgemensam sal för digital 
salstentamen och utökade möjligheter att bedriva 
digital undervisning. Antalet Active Learning Class-
rooms har ökat sedan starten 2016 och uppgår till  
tio stycken fördelat på flera fakulteter. Även antalet 
digitala salstentamina har fortsatt att öka, för 2019 
redovisas en ökning med 55 procent jämfört med 
föregående år.

Vid Göteborgs universitet prioriteras inte enbart 
utbildningens innehåll och form utan också dess 
fysiska miljö. Universitetets planerade nybyggnationer 
och ombyggnationer av befintliga studie- och lär-
miljöer beaktar och samspelar med satsningar på 
blended learning, målen i visionen samt forskningen 
kring framtida studie- och lärmiljöer. I såväl nya 
Humanisten som de kommande projekten Nya Konst 
och Handelskvarteret bygger universitetet miljöer  
utifrån samhällets behov och studenternas krav. För 
mer information om universitetets miljöer för utbildning 
och forskning se även Väl fungerande forsknings-
infrastruktur i kapitlet Forskning som påverkar.

Till följd av att universitetet sedan 2012 redovisat en 
underproduktion i förhållande till tilldelat takbelopp 
fick samtliga fakulteter i uppdrag att ta fram åtgärds-
planer för att nå sitt utbildningsuppdrag till utgången 
av 2020. Åtgärder genomförs och planeras med hjälp 
av bland annat satsningar på breddad rekrytering och 
stöd till studenter för att fullfölja sin utbildning. Även 
omstrukturering av utbildningsutbudet genomförs 

genom omfördelning av platser till program och kurser, 
inrättande av fler kurser och program på engelska för 
att stärka internationaliseringen samt ökad samläsning 
av fristående kurser och program. 

Universitetet har under 2019 bedrivit en fördjupad 
probleminventering av kursklassificering, interna pris-
lappar och avräkning. Syftet med inventeringen har 
varit att revidera det nuvarande systemet för att ge 
fakulteterna möjlighet att ta ett fördjupat strategiskt 
ansvar för utbildningsutbudet. Flera processer har  
initierats inom området, bland annat kommer fakulte-
terna få i uppdrag att ta fram långsiktiga strategier  
för sitt utbildningsutbud, ändringar i arbetsordningen 
ska genomföras och arbete med att förtydliga och 
utveckla universitetsgemensamma riktlinjer för kurs-
klassificering pågår. Även utbildnings  dialoger med 
respektive fakultet planeras till våren 2020.

Göteborgs universitet har tilldelats 17 miljoner kronor 
per år från regeringen till nya utbildningsplatser och 
kvalitetsstärkande åtgärder. Medlen har under 2019 
använts till nya utbildningsplatser inom fyra av läro-
sätets fakulteter och till fakultetsspecifika kvalitets-
stärkande åtgärder inom befintlig utbildning, baserad 
på analyser och behov i verksamheten. Exempel är 
utveckling av undervisningsmetoder, stärkt arbetslivs-
anknytning, utveckling av befintliga kurser och program 
samt olika kvalitetsstärkande projekt.

UTFALL FÖR UTBILDNING PÅ 
GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 
Göteborgs universitet fortsätter att erbjuda många 
utbildningsingångar för högre studier, vilket ligger i 
linje med Vision 2020. Ett brett utbud av fristående 
kurser, program och utbildningar riktade mot kom-
mande arbetsliv svarar mot samhällets behov och 
studenternas efterfrågan. Det totala utbildnings-
utbudet vid Göteborgs universitet uppgick 2019 till 
206 utbildningsprogram och drygt 1 900 fristående 
kurser, en minskning med ett program respektive en 
ökning med drygt 100 kurser. Allt fler utbildningar  
ges på engelska, ett sätt att utveckla universitetets 
internationella profil. 2019 gavs 76 program och  
571 kurser på engelska, en ökning med fem program 
och nära 50 kurser jämfört med 2018.
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Tabell 4. Utbudet i helårs studenter och helårsprestationer.

Helårsstudenter Helårsprestationer

antal 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015

Program 19 328 18 492 18 442 18 116 17 621 17 491 16 782 16 631 16 329 15 862

kvinnor/män (%) 68/32 68/32 68/32 68/32 68/32 69/31 70/30 69/31 69/31 69/31

Fristående kurs 7 922 7 545 7 711 7 880 7 776 5 397 5 181 5 226 5 367 5 552

kvinnor/män (%) 60/40 61/39 61/39 59/41 60/40 63/37 63/37 62/38 62/38 62/38

Totalt 27 251 26 037 26 153 25 996 25 397 22 888 21 963 21 858 21 697 21 414

kvinnor/män (%) 65/35 66/34 66/34 65/35 65/35 68/32 68/32 67/33 67/33 67/33

Helårsstudenter och helårsprestationer 
Antalet helårsstudenter vid Göteborgs universitet 
uppgick till 27 251, en ökning med drygt 1 200 helårs-
studenter vilket motsvarar fem procent, jämfört med 
2018 (se tabell 4). Ökningen finns inom såväl kurser 
som program. Bedömningen är att hälften av denna 
ökning beror på åtgärder som genomförts vid fakulteter 
och institutioner utifrån framtagna åtgärdsplaner. 
Resten av ökningen kan härledas till den så kallade 
kalendereffekten, en följd av den modell som till-
lämpas för terminernas fördelning över kalenderår 
och som också var orsaken till förra årets minskning. 
Antalet helårsprestationer har ökat kraftigt 2019, 
vilket gör att prestationsgraden är kvar på 84 procent. 
Trots det ökade utfallet 2019 redovisar universitetet 
en underproduktion på fem miljoner kronor jämfört 
med tilldelat takbelopp.

Fördelningen av helårsstudenter på program och kurs 
per utbildningsnivå är relativt stabilt över tid. Sett över 
hela femårsperioden kan dock en förskjutning av 
utbildningsutbudet skönjas där andelen helårsstudenter 
vid program på avancerad nivå har ökat med två  
procentenheter samtidigt som andelen helårsstudenter 
vid kurser på grundnivå har minskat med motsvarande 
två procentenheter. (se diagram 5). 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

49 150 STUDENTER
Göteborgs universitet har totalt 49 150 studenter som läser 
någon av universitetets kurser eller program, 66 procent är 
kvinnor och 34 procent är män.

Fördelningen av helårsstudenter mellan fakulteter  
är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare år. 
Samhällsvetenskapliga fakulteten står för den största 
ökningen av antalet helårsstudenter, följt av  
Humanistiska fakulteten, Sahlgrenska akademin och 
Naturvetenskapliga fakulteten. Även könsfördelningen 
bland studenterna är stabil över tid där kvinnor utgör 
cirka två tredjedelar och män en tredjedel av helårs-
studenterna. Överrepresentationen av kvinnliga  
studenter kan kopplas till att tre av de fyra största 
fakulteterna, mätt i antal helårsstudenter, traditionellt 
har en hög andel kvinnliga studenter. Mest jämn köns-
fördelning har utbildningar vid Handelshögskolan och 
Naturvetenskapliga fakulteten (se diagram 6). 

Den strategiska utvecklingen av universitetets digitala 
infrastruktur gör en variation av undervisningsformer 
möjlig där nätbaserade inslag kan ingå. Dessa  
utbildningar kan inte mätas i universitetets system 
men bedömningen är att de har ökat. Även distans-
utbildning, inklusive nätbaserad distansutbildning, har 
ökat 2019 och står för sex procent av universitetets 
utbildningar. 
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Diagram 5. Helårsstudenter på program och fristående kurs per nivå.

Diagram 6. Helårsstudenter 2019 per fakultet.
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Diagram 7. Förstahandssökande till program per nivå.
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Söktryck 
En översiktlig analys av utbildningsutbudets utveckling 
vid Göteborgs universitet de senaste fem åren visar en 
generell ökning av antalet sökbara program och kurser 
på grundnivå. Ökningen av antalet sökbara program 
och kurser på avancerad nivå som skett 2015–2018 har 
avstannat under 2019. 

Söktrycket till program vid universitetet är fortsatt 
högt med över 31 700 förstahandssökande 2019  
(se diagram 7). Trots en period av små årskullar i 
åldersgruppen 19–25 år och en stark arbetsmarknad  
i Västsverige håller sig söktrycket för Göteborgs  
universitets program på en relativt stabil nivå kring  
32 000 förstahandssökande under de senaste fyra 
åren. 

På grundnivå minskade antalet förstahandssökande 
till program med två procent från knappt 21 200 
sökande 2018 till nästan 20 700 sökande 2019. På 
avancerad nivå ökade däremot antalet förstahands-
sökande, både kvinnor och män, med två procent 
från knappt 10 900 sökande 2018 till nästan 11 100 
sökande 2019. Söktrycket på avancerad nivå är 
mindre känsligt för demografiska förändringar och 
utbildningarna vänder sig också i högre grad till inter-
nationella sökande än utbildningar på grundnivå. 

Antalet antagna till program vid Göteborgs universitet 
fortsatte att öka under 2019 och nådde nästan 11 000 
antagna under 2019, att jämföra med drygt 10 000 
antagna 2015. Antagna till kurser vid universitetet 
ökade från 34 000 antagna 2015 till 37 000 antagna 
2018 för att därefter minska något till knappt 36 000 
antagna 2019. 

 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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2019 2018 2017 2016 2015

antal Totalt
kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%)

Grundnivå 3 473 72/28 3 370 70/30 3 328 69/31 3 322 71/29 3 965 70/30

Högskoleexamen 15 53/47 17 65/35 20 55/45 18 61/39 72 64/36

Kandidatexamen 2 049 65/35 1 971 62/38 2 112 62/38 2 141 64/36 2 709 64/36

Magisterexamen 
(bredd)

- - - - - - - - 11 55/45

Yrkesexamen 1 409 82/18 1 382 82/18 1 196 81/19 1 163 82/18 1 173 84/16

Avancerad nivå 2 936 70/30 2 826 70/30 2 841 72/28 2 706 69/31 3 001 67/33

Magisterexamen 364 77/23 356 71/29 401 83/17 356 79/21 671 68/32

Masterexamen 1 064 60/40 1 074 61/39 1 022 64/36 952 60/40 909 62/38

Yrkesexamen 1 508 75/25 1 396 77/23 1 418 76/24 1 398 74/26 1 421 70/30

Totalt 6 409 71/29 6 196 70/30 6 169 70/30 6 028 70/30 6 966 69/31

Tabell 5. Examina.

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

Examina
Antalet utfärdade examina vid Göteborgs universitet 
uppgick 2019 till över 6 400, vilket är en ökning  
med drygt tre procent jämfört med föregående år  
(se tabell 5). Ökningen finns på både grundnivå och 
avancerad nivå. 

På grundnivå har kandidatexamina ökat mest följt av 
yrkesexamina. Ökningen av antalet kandidatexamina 
jämfört med 2018 finns framförallt vid Samhälls-
vetenskapliga fakulteten inom examensämnena 
socialt arbete, globala studier och journalistik. För 
yrkes examina står fler utfärdade socionomexamina 
för merparten av ökningen. Yrkesexamina inom  
lärar program har också ökat, med undantag av 
förskol lärarexamen som minskat jämfört med förra 
årets höga notering. Noterbart är att yrkesexamina  
på grundnivå står för en ökning på drygt 20 procent 
under de senaste fyra åren. 

På avancerad nivå ökade antalet yrkesexamina med 
åtta procent jämfört med 2018. Flest yrkesexamina 
utfärdades av Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
där specialpedagogexamen och ämneslärarexamen 
ökade kraftigt. Även antalet utfärdade läkarexamina 
vid Sahlgrenska akademin ökade 2019.

Det totala antalet utfärdade magisterexamina på 
avancerad nivå ökade med två procent jämfört med 
2019. Den största ökningen finns i examensämnena 
specialpedagogik och omvårdnad. Samtidigt minskade 
antalet utfärdade masterexamina marginellt 2019, 
efter att stadigt ha ökat under perioden 2015–2018. 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
Utbildning på forskarnivå är avgörande för 
kompetensförsörjningen inom akademin och 
oerhört viktigt för det omgivande samhället. 
Utbildningen förutsätter medveten rekrytering 
och kvalificerad handledning.

Forskarutbildningens dimensionering
Göteborgs universitet har under en längre tid disku-
terat behovet av att se över forskarutbildningens 
dimen sionering. Ett universitetsövergripande arbete 
har genomförts i utskottet för utbildning på forskar-
nivå under 2019 för att säkerställa doktorandernas 
möjligheter att ingå i en komplett och utvecklande 
forskningsmiljö. Arbetet visar att det finns skillnader 
mellan fakulteternas forskarutbildning när det gäller 
kvalitets arbete, finansiering, adekvat miljö och antal 
doktorander. Universitetet arbetar mot bakgrund av 
resultatet vidare med dimensioneringen av forskar-
utbildningen under kommande år.

Obligatorisk utbildning om forskningsetik 
Rektor fattade 2018 beslut om att ge respektive fakultet 
i uppdrag att ta fram en fakultetsspecifik utbildning 
om etik för sina doktorander. Etikutbildningen genom-
fördes för första gången under 2019. Uppföljning av 
fakulteternas genomförande av beslutet visar att 
samtliga fakulteter uppfyllt målet att ge utbildning om 
etik inom forskarutbildningen. Upplägg, innehåll och 
genomförande av etikutbildningen har av förklarliga 
skäl varierat mellan fakulteterna. Sju av åtta fakulteter 
har beslutat att göra etikutbildningen obligatorisk för 
sina doktorander. 

Nytt systemstöd för antagning till kurser 
Universitetets systemstöd för hantering av kursplaner 
på forskarnivå, FUBAS, driftsattes 2018. Systemet 
kompletterades under 2019 med en universitets-
gemensam webbaserad kurskatalog för kurser på 
forskarnivå, vilket har efterfrågats av doktorander 
under lång tid. Kurskatalogen innehåller universitetets  
samlade kursutbud för kurser på forskarnivå och  
systemet möjliggör samlad hantering av kurser på 
forskarnivå, från skapandet av kursen till ansökan 
från doktorand och antagning till kursen. 

Nätverk för ansvariga för utbildning  
på forskarnivå
Universitetet har genom utskottet för utbildning på 
forskarnivå initierat ett nätverk för ansvariga för 
utbildning på forskarnivå. Motsvarande nätverk finns 
sedan länge för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå och har varit efterfrågat även på forskarnivå.  
Vid den första nätverksträffen delade Sahlgrenska  
akademins nätverk för coachning av doktorander med 
sig av erfarenheter för att sprida goda idéer inom ett 
identifierat angeläget område. Dessutom gavs tillfälle 
att diskutera och ställa frågor kring beslut om till  -
godo räknande. Träffen fick ett positivt mottagande  
av deltagarna.  

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

FOKUS PÅ DIMENSIONERING
Universitetet har initierat ett arbete för att se över  
dimensioneringen av forskarutbildningsmiljöerna för att 
säkerställa framtida behov av kompetens.
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Diagram 9. Aktiva forskarstuderande1

1 Aktivitetsgraden är minst en procent. 
Avläsning av uppgifterna görs varje år för att inkludera eventuell rapportering i efterhand.

UTFALL FÖR UTBILDNING  
PÅ FORSKANIVÅ
Antalet nyantagna till utbildning på forskarnivå ökade 
med 18 procent jämfört med föregående år och är i 
nivå med antalet 2017. Det är framförallt fler kvinnor 
som i en högre grad påbörjat en forskarutbildning  
(se diagram 8). Även antalet examina ökade kraftigt 
jämfört med föregående år och 2019 utfärdades  
20 licentiatexamina respektive 290 doktorsexamina. 
En del av ökningen kan sannolikt förklaras av viss 
eftersläpning i inrapporteringen 2018 till följd av över-
gång till nya Ladok. En naturlig variation i antalet 
utfärdade examina mellan år finns också.

Antalet aktiva inom forskarutbildningen påverkas av 
hur många som antagits till forskarutbildning under 
en längre period och förändras därför långsamt  
(se diagram 9). Utvecklingen av antalet aktiva inom 
forskarutbildningen minskade med två procent 2019 
och antalet aktiva omfattar färre än 1 800 individer, 
vilket överensstämmer med Universitetskanslersäm-
betets analys om minskat antal doktorander i Sverige. 
Inom universitetet kan utvecklingen dock se olika ut 
mellan år och mellan fakulteter. Störst minskning av 
antalet aktiva 2019 finns vid Humanistiska fakulteten, 
följt av Samhälls vetenskapliga fakulteten. Vid Sahl-
grenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten 
ökade samtidigt antalet aktiva. 

Diagram 8. Nyantagna forskarstudenter och utfärdade examina.

Avläsning av uppgifterna görs varje år för att inkludera eventuell rapportering i efterhand.
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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.

HÖGSKOLEPEDAGOGISK 
UTBILDNING 
Universitetets högskolepedagogiska enhet, PIL, har 
fortsatt arbetet med att samverka med fakulteter, 
institutioner, lärare och studenter för att stimulera till 
nyskapande och engagerande högskolepedagogik. 
Under 2019 har mer än 800 lärare och doktorander 
registrerats på någon av universitetets kurser i hög-
skolepedagogik och forskarhandledning. Det omfattar 
47 kursstarter, varav 34 var kurser i behörighetsgivande 
högskolepedagogik, där 82 procent av vårens kurs-
deltagare har blivit godkända. 

De behörighetsgivande kurserna i högskolepedagogik 
och handledarkursen för forskarhandledare ges på 
både svenska och engelska. Under de senaste åren 
har antalet sökande till utbildningen på engelska ökat, 
framförallt till den engelska baskursen. För att möta 
behoven har universitetet arbetat för att öka utbudet 
av kursstarter på engelska och baskursen ska ges på 
engelska vid tre tillfällen under våren 2020.

Både behörighetsgivande kurser och kurser för 
breddad lärarkompetens samt fördjupning inom det 
högskolepedagogiska området har erbjudits där ett 
aktivt arbete för en kollegial samverkan regionalt, 
nationellt och internationellt också varit i fokus.  
Det har även genomförts workshoppar och seminarier, 
nätverksträffar för utbildningsansvariga samt större 
aktiviteter, exempelvis den universitetsgemensamma 
högskolepedagogiska konferensen.

Universitetet har provat ett nytt förhållningssätt vid 
antagning till de behörighetsgivande kurserna i hög-
skolepedagogik. Sahlgrenska akademin har genom-
fört antagning och urval av egna sökande, vilket  
fallit väl ut. Därutöver har en satsning med fakultets-
specifika kortare kurser prövats under 2019, som  
har utvecklats i samarbete mellan PIL-enheten och 
berörd fakultet samt delvis varit ett resultat av  
fördjupade samverkansdialoger.  

DIGITAL KOMPETENS I UNDER-
VISNING OCH EXAMINATION
Universitetet har 2019 startat det treåriga projektet 
Digital kompetens i undervisning och examination, 
DigiKomp. Projektet ska stimulera en väl genomtänkt 
och kvalitetsdriven användning av pedagogiska  
digitala verktyg inom undervisningen. Representanter 
från samtliga fakulteter och Universitetsbiblioteket 
samordnar utvecklingsarbetet. Exempel på aktiviteter 
som genomförts under 2019 är workshoppar med lärare 
med fokus på digital salstentamen och införande av 
ett digitalt verktyg, Mentimeter, som kan användas för 
direkt studentrespons.

DigiKomp har utlyst stöd till pedagogiska utvecklings-
projekt. Möjligheten att ansöka om utvecklingsbidrag 
har skapat ett stort engagemang, lärare kan få tid  
och möjlighet att arbeta med pedagogisk utveckling  
i kurser, något som annars kan vara svårt att prioritera.  
Totalt beviljades bidrag för 17 ansökningar med stor 
pedagogisk spridning. Här finns projekt för att 
utveckla podd som pedagogiskt verktyg, digitaliserade 
föreläsningar samt utveckling av övningar och  
uppgifter i digital salstentamen och universitetets  
lärplattform Canvas.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR



39Göteborgs universitets årsredovisning 2019

Inom ramen för projektet, Införande av Canvas, INCA, 
som pågår mellan 2018–2020, har universitetet fort-
satt arbeta intensivt med breddinförandet av den  
nya lärplattformen Canvas. Den ska bidra till ökad 
pedagogisk och digital utveckling genom att förenkla 
arbetet inom kurserna. Införandet har i stort sett  
skett enligt plan och den dominerande uppfattningen 
är att Canvas anses vara mer intuitivt än föregående  
lärplattform. Flera utbildningar i Canvas, både på 
svenska och engelska, har genomförts för lärare, 
administratörer och annan personal under hösten.

STUDIE- OCH LÄRMILJÖER 
Kartläggningen av studie- och lärmiljöer som initie-
rades 2018 har avrapporterats under året. Resultatet 
visar att Göteborgs universitet har en god utveckling 
när det gäller digitala lärosalar, men att det finns mer 
att önska av studie- och lärmiljöerna. I planeringen av 
universitetets kommande nybyggnationer och 
ombyggnationer bevakas därför frågan om studie- 
och lärmiljöer. Ytterligare ett resultat av kartlägg-
ningen är att PIL-enheten har involverats och bidragit 
med pedagogiskt kunnande och stöd vid utvecklingen 
av pedagogiska miljöer. Nästa steg är att samla  
och dela goda exempel på undervisning i nya och  
förändrade lärmiljöer.

Arbetet har fortsatt inom universitetets nätverk för 
Active Learning Classrooms, ALC, som ska utveckla 
universitetets digitala miljöer. Universitetet har även 
deltagit i liknande nätverk på nationell, nordisk och 
internationell nivå. ALC är ett exempel på när digital 
teknik blir ett stöd och utvecklar undervisningen.  
För mer information om universitetets arbete med 
blended learning se även Universitetets utbildnings-
utbud.

SPRÅKUTVECKLANDE INSATSER
Göteborgs universitet har ytterligare stärkt och 
vidare utvecklat universitetsgemensamma insatser 
inom skriv- och språkutveckling riktade till både  
studenter och medarbetare genom enheten för  
akademiskt språk, ASK. Stödet har kännetecknats  
av långsiktiga insatser med fokus på god kvalitet. 
Etableringen av välfungerande former för student-
centrerade samarbeten inom utbildningar utvecklas 
successivt och i nära samverkan mellan expertis  
på ASK och lärare i vetenskapliga ämnen.  
För universitetets medarbetare har nya former för 
kompetensutveckling tagits fram. Doktorander och 
forskare erbjuds att utveckla sitt skrivande vid 
workshoppar och seminarier, administrativ personal 
erbjuds språkinriktad fortbildning och all personal 
erbjuds skriv- och läsretreater.  

DIGITAL UTVECKLING  
AV UNDERVISNING
Under 2019 har universitetets ALC-salar utökats till tio salar 
och antalet digitala salstentamina har ökat till över 1200, att 
jämföra med knappt 700 föregående år.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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KVALITETSDRIVEN 
UTBILDNING

KVALITETSSÄKRING OCH 
KVALITETSUTVECKLING
Universitetets policy för kvalitetssäkring och kvalitets-
utveckling slår fast utgångspunkter för kvalitetsarbetet, 
att fakulteterna årligen ska följa upp utbildningarnas 
kvalitet samt att all utbildning ska genomgå utvärde-
ring med externa bedömare vart sjätte år. Under 2019 
påbörjades ytterligare 21 utvärderingar varav fem 
gäller forskarutbildning, 20 bedömarutlåtanden från 
externa bedömare togs emot och elva åtgärdsplaner 
beslutades av fakultetsstyrelserna. 

Fakulteterna rapporterar årligen under våren implemen-
tering av policyn inför rektors verksamhetsdialoger. 
Rapporterna behandlade bland annat genomförande 
av fakulteternas årliga uppföljning och utveckling av 
kvalitetsarbetet, dess relation till handlings- och  
verksamhetsplaner samt effekten av utbildningsut-
värderingarna. Rapporterna visade att universitetets 
verktyg för inventering av utbildningskvalitet, eller en 
fakultetsanpassad version, används genomgående 
och att den diskussion som följer av rapporterna är 
central för utvecklingsarbetet. Därutöver nämns ofta 
styrdokument och organ samt mer specifika metoder, 
som till exempel kursvärderingsarbetet och arbetet 
med handlings- och verksamhetsplaner, som viktiga 
för uppföljnings- och utvecklingsarbetet.

I de externa utvärderarnas bedömarutlåtanden anges 
utbildningarnas styrkor. Den mest frekventa styrka 
som lyfts fram för universitetet är lärarnas engagemang 
för utbildningen och deras vetenskapliga kompetens. 
Typen av åtgärder och utvecklingsprojekt som effekt 
av utbildningsutvärderingarna är många. Som exempel 
kan nämnas översyn och revidering av kursplaner, 
utveckling av digitala undervisnings- och examinations-
former, förbättrade rutiner för återkoppling av kurs-
värderingsresultat till studenter samt tydligare integre-
ring av hållbarhetsperspektiv i kurserna.

Med bland annat fakulteternas rapporter som grund 
utarbetades en universitetsgemensam kvalitetsrapport 
under våren som presenterades för universitetets  
ledning och styrelse. Det kan konstateras att ett mer 
systematiskt utvecklingsarbete är resultatet av de 
senaste årens implementering av kvalitetspolicyn. 
Åtgärdsarbete genomförs kontinuerligt och kan antas 
leda till att studenterna ges bättre förutsättningar att 
uppnå examensmålen. 

Benchmarking 
Benchmarking är sedan många år ett av universitetets 
verktyg i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Som 
exempel kan nämnas att en uppföljning av projektet 
om arbetslivsanknytning i utbildningen har genomförts. 
Temat anknyter till kriterier i såväl Universitetskanslers-
ämbetets, UKÄ, nationella utvärderingssystem som 
till universitetets egen kvalitetspolicy. Åtta institutioner 
från fyra olika fakulteter har deltagit i projektet. Upp-
följningen visade att en rad åtgärder har genomförts, 
bland annat stärkt alumnarbete, fler arbetslivsrelate-
rade moment i undervisningen, stärkt samarbete med 
avnämare och potentiella arbetsgivare samt utveckling 
av praktikkurser.

UKÄ:s utvärderingar och tillsyn
Göteborgs universitet har mottagit omdömen från 
UKÄ för två av universitetets forskarutbildningsämnen, 
litteraturvetenskap respektive design, där båda fick 
omdömet hög kvalitet. Därutöver har utvärderingar 
för grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem  
respektive årskurs F–3 och förskollärarprogrammet, 
genomförts där samtliga fick omdömet hög kvalitet. 
För ämneslärarprogrammet har sju ämnen och  
den utbildningsvetenskapliga kärnan utvärderats. 
Göteborgs universitet är det lärosäte i Sverige där 
flest ämnen inom ämneslärarprogrammet utvärderas 
av UKÄ. Beslut väntas i februari 2020, det preliminära 
beskedet är att några av ämnesutvärderingarna inte 
når tillfredsställande resultat för ett eller ett par av 
UKÄ:s bedömningsområden. Ett analys- och åtgärds-
arbete initieras därför i början av 2020. 

Göteborgs universitets kvalitetsarbete utgår från ett 
universitets gemensamt kvalitetssystem och innefattar  
alla de organ, processer, dokument och aktiviteter som  
ger förutsättningar för att utveckla utbildningskvalitet.
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Under hösten har UKÄ genomfört en tillsyn av regel-
tillämpningen vid Göteborgs universitet, bland annat 
inom områdena kursvärderingar, studentinflytande 
och kurs- och utbildningsplaner. Resultatet visar att 
universitetet har relevanta styrdokument för verksam-
heten men att vissa justeringar är nödvändiga baserat 
på tillämpningen av den nya förvaltningslagen. UKÄ 
har också identifierat områden där stödet behöver 
förbättras för att säkerställa att tillämpningen blir mer 
konsekvent. Universitetet har tagit fram en åtgärds-
plan som grund för det fortsatta arbetet.

Kvalitetsförstärkning humaniora, 
samhällsvetenskap
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. 

Vid Handelshögskolans utbildningar har den för-
stärkta prislappen möjliggjort att budgeten för kurser 
kunnat bibehållas. Handelshögskolans Triple Crown-
ackreditering kan ses som ett bevis på att kvalitets-
förstärkningen har gett effekt. Förstärkningen har 
framför allt använts för att öka tiden mellan student 
och lärare genom fler lärarledda timmar, ökat antal 
övningstillfällen och räknestugor, fler seminarier  
i mindre studentgrupper och förstärkt handledning  
av uppsatser. 

Vid Humanistiska fakulteten har ett minskat söktryck 
medfört utmaningar för att täcka kostnaderna för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. De 
höjda ersättningsbeloppen har dock bidragit till att 
den lärarledda undervisningstiden har kunnat upp-
rätthållas. Ett kontinuerligt arbete bedrivs för att 
effektivisera arbets- och undervisningstid, exempelvis 
genom inspelade föreläsningar och digitala examina.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har ersätt-
ningen möjliggjort förstärkt tid för undervisning och 
lärarledda timmar inom fakultetens kurser. I den 
pedagogiska prioriteringen har metodkurser och 
uppsatskurser generellt sett fått högre tilldelning av 
undervisningstid. Det gäller även introduktionskurser 
inom grundutbildning. Det höjda ersättningsbeloppet 
har också använts till andra kvalitetshöjande initiativ, 
som stöd till utveckling av nya kurser och program, 
deltagande i pedagogiska konferenser samt utveck-
ling av pedagogiska former och examinationsformer.

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten har hand-
ledningen vid examensarbeten utökats. Inom verk-
samhetsförlagd utbildning har de höjda ersättnings-
beloppen bidragit till att upprätthålla kvaliteten 
genom en bättre samverkan mellan kurslärare och 
lokallärarutbildare på praktikplatsen. Trots den  
särskilda höjningen krävs omfördelningar från andra 
kurser till verksamhetsförlagda kurser för att kunna 
upprätthålla en god kvalitet.

STUDENTINFLYTANDE
Utveckling av studentinflytandet har fortsatt hög  
prioritet vid Göteborgs universitet. Universitets-
gemensamma pågående processer är bland annat 
översyn av utbudet av utbildningar för student-
representanter, reglering av ekonomisk ersättning  
till studentrepresentanter samt utveckling av  
information på webben till studenter och medarbetare. 
Universitetets studiesociala arbetsgrupp har  
diskuterat studentinflytande, studentrepresentanters 
förutsättningar och hur fler studenter kan engageras  
i universitetets organ.

Studenterna har erbjudits plats i alla universitets-
gemensamma organ samt beslutande och beredande 
organ på fakultets- och institutionsnivå. Student-
kårerna har fortsatt haft svårigheter att fylla alla 
erbjudna platser med representanter, främst på  
fakultets- och institutionsnivå. Universitetet arbetar för 
att stärka detta område. Där studentrepresentanter 
har utsetts upplevs studentinflytandet fungera till-
fredsställande.

Studentkårerna har varit aktiva i flera frågor inom  
universitetet. Här kan nämnas internationalisering 
med fokus på universitetets deltagande i EUTOPIA- 
nätverket samt i arbetet med studieplatser och  
Klimatramverket. Vidare har studentkårerna haft en 
aktiv roll i arbetet med Studenternas hus. Det har 
anordnats sociala aktiviteter, genomförts en renovering 
och översyn av möjligheten till studieplatser i huset. 
Utgångspunkten har varit att ge universitetets  
studenter en mötesplats och skapa tydligare kontakt-
ytor mellan studentkårerna och studenterna. 

Studentkårernas status beslutas av universitets-
styrelsen med tre års intervall. Beslutet 2019 innebar 
ingen förändring av studentkårer med kårstatus. Fort-
satt finns Göta studentkår, Konstkåren, Sahlgrenska 
akademins studentkår samt Handelshögskolans  
i Göteborg studentkår vid Göteborgs universitet.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

UTBILDNINGENS STYRKOR
Under 2019 mottog universitetet 20 externa bedömar-
utlåtanden. Lärarnas engagemang och vetenskapliga 
kompetens lyfts fram som utbildningens främsta styrkor.
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BREDDAD REKRYTERING
Göteborgs universitet strävar efter att främja breddad 
rekrytering och breddat deltagande till högskole-
utbildning på ett systematiskt och långsiktigt sätt. 
Universitetets policy och handlingsplan anger rikt-
ningen för arbetet med åtgärder inom rekrytering, 
antagning och inkluderande studier. Målsättningen är 
att öka andelen studenter från underrepresenterade 
grupper. Universitetet har fortfarande en relativt låg 
andel studenter från studieovana hem, uppföljningen 
av studenternas prestationer visar samtidigt att det 
inte finns någon skillnad i prestationsgrad mellan  
studenter från studieovana hem jämfört med övriga 
studenter. 

Samverkan är ett nyckelbegrepp för arbetet och  
universitetet har sedan 2017 genomfört universitets-
gemensamma seminarier för att förankra arbetet,  
föra dialog och initiera samarbeten. I december 
arrangerades ett seminarium med fokus på breddad 
rekrytering och breddat deltagande med tema  
Göteborgs universitet i samhället. 

Det finns en stor bredd i universitetets insatser. Flera 
fakulteter har genomfört workshoppar för att fortbilda 
lärarkåren och diskutera breddad rekrytering samt 
normer, mångfald och inkludering i utbildningen.  
På samma sätt har vissa fakulteter arbetat med att 
utveckla kommunikationsmaterial och medier för att 
nå ut till en bredare publik och sänka tröskeln för  
presumtiva studenter. Universitetet arbetar även 
aktivt med breddat deltagande genom utveckling  
av högskolepedagogik, kompetensutveckling av  
studievägledare, pedagogiskt stöd till studenter med 
funktionsnedsättning och arbetslivsintegrering i 
utbildningen. Några exempel på insatser från 2019 är:

•  I projektet Street Games Academy: idrotten som 
utbildningskatalysator utbildas och handleds en 
grupp studentambassadörer för att leda läxhjälps-
verksamhet i idrottsklubbar i utvalda stadsdelar i 
Göteborg.

•  Ocean Blues: från ångest till action vid institutionen 
för marina vetenskaper länkar samman unga vuxna, 
bland annat från Göteborgs förorter, med forskare 
för att behandla miljöfrågor på ett lösningsbaserat 
sätt som ska skapa engagemang och inspirera till 
fortsatta studier.

•  Juridiska institutionen har genom samarbete med 
Angeredsgymnasiet anordnat workshoppar i juridik 
och möten med såväl studenter som yrkesverk-
samma genom arbetsplatsbesök.   

•  Särskilda aktiviteter för nyanlända har anordnats, 
exempelvis föredrag om universitetsstudier  
för elever som läser svenska för invandrare,  
mentorsprogrammet Universitetsvän samt 
behörighets givande kurs i svenska för nyanlända.

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Inom ramen för uppdraget om jämställdhetsintegrering, 
JiGU, har universitetet arbetat med att inventera och 
sprida goda exempel på hur jämställdhetsaspekter 
kan vävas in i utbildningens innehåll och utformning. 
Resultatet har sammanställts i en rapport som kan 
användas vid planering och genomförande av utbild-
ningar. Här kan nämnas att flertalet program och 
kurser integrerar jämställdhetsperspektivet som en 
del av undervisningen. Specifika examensmål styr 
innehållet i utbildningen om jämställdhetsaspekter i 
program där det är relevant. De flesta institutionerna 
granskar kurslitteratur löpande för att beakta jäm-
ställd representation och säkerställa att innehållet är 
relevant. Utbildning i form av föreläsningar och 
workshoppar om bland annat breddat deltagande 
och jämställdhet har genomförts för studenter och 
medarbetare. 

Fakulteter och institutioner med ojämn könsfördelning 
inom utbildningen arbetar strategiskt med att öka 
antalet studenter av underrepresenterat kön och 
säkerställa genomströmningen. Exempel är Natur-
vetenskapliga fakulteten, IT-fakulteten, Konstnärliga 
fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. 
Insatserna för att förebygga eventuella avhopp har 
bestått av information till potentiella målgrupper, att 
lyfta fram förebilder samt intervjuer med studenter 
som företräder underrepresenterat kön. 

Läs mer om universitetets arbete med jämställdhets-
integrering i Kvalitetsdrivet arbetsmiljöarbete i kapitlet 
Arbetsmiljö som inspirerar. 
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HÅLLBARHETSPERSPEKTIV  
I UTBILDNINGEN

Universitetets arbete med att integrera hållbar utveckling i 
utbildningen har fortsatt hög prioritet. Hållbarhetsmärkning 
används för att synliggöra vilka kurser och utbildningsprogram 
som behandlar frågeställningar om hållbar utveckling.

HÅLLBARHETS MÄRKNING
Andelen hållbarhetsmärkta kurser och utbildningsprogram 
ökade under 2019. 14 procent av kurserna och 19 procent 
av programmen är hållbarhetsmärkta.

REVIDERING AV HÅLLBARHETS-
MÄRKNINGEN AV KURSER OCH 
PROGRAM
Göteborgs universitet har inlett ett arbete med att 
revidera hållbarhetsmärkningen av kurser och program 
för att inkludera FN:s globala mål för hållbar utveckling 
i universitetets märkningssystem. En arbetsgrupp 
med bred förankring i verksamheten har genomfört 
fem workshoppar där olika aspekter av hållbarhets-
märkningen och revideringen har belysts. Arbetet 
fortsätter under våren 2020 i en testfas som ska säker-
ställa att systemet fungerar praktiskt. Universitetets 
bedömning är att revideringen ska medföra en kvalitets-
säkring av märkningsprocessen och att hållbarhets-
aspekterna görs tydligare i universitetets utbildningar. 
Utbildnings vetenskapliga fakulteten har påbörjat 
arbetet med kvalitetssäkring genom att besluta om 
ett styrdokument som beskriver ärendeprocessen för 
att hållbarhetsmärka utbildningsprogram. Detta har 
införts för att säkerställa en tydlig, trovärdig och 
transparent hållbarhetsmärkning med god förankring 
i de märkta programmens utbildningsplan.

UTBILDNING SOM KOPPLAR  
TILL DE GLOBALA MÅLEN
Sahlgrenska akademin har ett väl etablerat arbete 
kring integrering av hållbar utveckling i utbildningen och 
fokuserar på hur utbildningarna relaterar till Agenda 
2030, liksom hur hållbarhetsarbetet kan stärkas och 
synliggöras både inom och utanför fakulteten. Konkret 
innebär det ett ökat fokus på kvalitativ uppföljning av 
vad studenterna möter och lär sig om hållbar utveckling. 
Under hösten 2019 arrangerades flera workshoppar 
och seminarier om integrering av hållbar utveckling i 
utbildning där inbjudna representanter från Centre for 
Sustainable Healthcare i Oxford deltog. 
 
Förvaltningshögskolan har genomfört en kompetens-
utvecklingsdag på temat global hållbarhet i utbildningen. 
Dagen ökade kunskapen om hur global hållbarhet kan 
genomsyra undervisningen på olika kurser. 

KONFERENS OM DE GLOBALA 
MÅLEN I HÖGRE UTBILDNING
Göteborgs universitet deltog, tillsammans med Chalmers 
och Kungliga vetenskapsakademin, i konferensen 
Rethinking Higher Education – Inspired by the  
Sustainable Development Goals, som arrangerades 
av Karolinska Institutet. Studenter, lärare och forskare 
utforskade gemensamt hur akademin i större utsträck-
ning kan ta ansvar för och inspireras av de globala 
målen för hållbar utveckling. Det gäller såväl inom 
ramen för utbildning och forskning som genom sam-
verkan med det omgivande samhället. De globala 
målen innebär ett nytt tänkande och agerande som är 
kunskapsbaserat, etiskt, kritiskt, interdisciplinärt och 
över sektorsgränserna. Vid konferensen diskuterades 
bland annat frågan om hur utbildningsprogram bättre 
kan anpassas och skapa möjligheter till samverkan 
över de traditionella ämnesgränserna. Konferensen 
var den första i en serie och under våren 2020 sam-
arrangerar Göteborgs universitet och Chalmers nästa 
konferens. 

HÅLLBARHETSPRIS FÖR 
STUDENTUPPSATSER
Göteborgs universitets hållbarhetspris för student-
uppsatser, Gothenburg University Sustainability 
Thesis Award, har instiftats för att motivera studenter 
att kritiskt analysera och engagera sig i hållbarhets-
frågor samt söka ny kunskap för en hållbar värld. 
Priset delades ut för första gången 2019 och två  
studenter belönades för sitt arbete inom hållbar 
utveckling. Den ena uppsatsen fokuserar på hur  
ekonomisk ojämlikhet och korruption påverkar  
upplevelsen av det personliga miljöansvaret och  
den andra är en studie av hur en kommun kan arbeta 
med synergier och konflikter inom Agenda 2030. 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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INTERNATIONELL 
PROFIL

Göteborgs universitet arbetar utifrån en stark övertygelse om 
att internationellt samarbete stärker såväl kvaliteten i utbildning 
och forskning som universitetets ställning i en global kontext.

Det strategiska internationaliseringsarbetet har inten-
sifierats och förstärkts under året. Med utgångspunkt 
i internationaliseringsutredningen och påföljande  
diskussioner har ett internationaliseringsråd inrättats. 
Rådet, som leds av rektor, arbetar för att ta fram  
strategiska vägval inom internationalisering genom 
att diskutera universitetsgemensamma utbildnings-, 
forsknings- och samverkansfrågor.

SAMARBETEN MED 
NORDAMERIKA
Under våren arrangerades en delegationsresa  
med rektor, flera dekaner och studentrepresentant  
till USAs östkust, bland annat till universitetets nya 
partnerläro säten University of South Carolina och 
University of North Carolina at Chapel Hill. Förutom 
ämnesöver gripande utbytesavtal resulterade resan i 
hängavtal och möjlighet för Göteborgs universitet att 
visa upp sin samlade verksamhet inom forskning och 
utbildning. Dessutom arrangerades ett alumnevent 
och en universitetsdag på svenska ambassaden i 
Washington DC tillsammans med flera andra svenska 
lärosäten.

Göteborgs universitet ingår i det Vinnova-finansierade 
projektet Sweden-USA Project for Collaboration, 
Academic Leadership & Innovation in Higher Education, 
CALIE. Projektet ska förnya utbildning genom  
akademiskt ledarskap. En första resa för deltagande 
lärosätens prorektorer gick under hösten till Stanford 
University och University of California, Berkeley.

UNIVERSITETSÖVERGRIPANDE 
SAMARBETSPROJEKT OCH 
NÄTVERK 
Under året har en nätverksöversyn gjorts där univer-
sitetet har beslutat att lämna några nätverk för att 
fokusera sitt engagemang. Ett högprioriterat nätverk 
är EUTOPIA som består av sex europeiska lärosäten 
med en långsiktig vision om att skapa en stark allians 
med fri rörlighet för studenter, forskare, lärare och 
övrig personal. Universitetet är även med i flera  
universitetsövergripande samarbetsprojekt som 
fokuserar på forskningsfrågor. Läs mer om dessa 
nätverk och EUTOPIA i Kreativ samverkan och nyttig-
görande i kapitlet Forskning som påverkar.

SIDA- OCH EU-FINANSIERADE 
UTBILDNINGSPROJEKT OCH 
PROGRAM
Inom universitetet finns ett stort engagemang för 
samarbete med låg- och medelinkomstländer.  
Sida beviljade under året 16 av universitetets sökta 
Linnaeus-Palme-projekt, vilket var i nivå med före-
gående år. Inom Research Training Partnership  
Programme Rwanda beviljades fem av universitetets 
projektansökningar för att under en femårsperiod 
bygga upp forskning och forskarutbildning vid  
University of Rwanda.

Universitetet tilldelades fyra projekt inom den del  
av Erasmus-programmet som ska öka student- och  
personalmobiliteten med utomeuropeiska länder 
(International Credit Mobility). Inom Erasmus-
programmet beviljades även tre strategiska partner-
skapsprojekt. För första gången beviljades även 
Erasmusprojekt där universitetet är koordinator, dels 
ett Erasmus Mundus-gemensamt masterprogram och 
dels ett projekt för kapacitetsuppbyggnad. Därutöver 
beviljades ytterligare ett projekt för kapacitetsupp-
byggnad där universitetet är partner och båda dessa 
projekt drivs av Göteborgs centrum för hållbar 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

100 MFS-STIPENDIER
Göteborgs universitet beviljades 100 nya MFS-stipendier 
2019, en fördubbling jämfört med föregående år och det 
högsta antalet som ett enskilt svenskt lärosäte beviljades.



45Göteborgs universitets årsredovisning 2019

antal 2019 2018 2017 2016 2015

Utresande utbytesstudenter 558 584 565 473 461

kvinnor/män (%) 62/38 60/40 62/38 58/42 65/35

varav till tredje land 1 247 242 250 252 191

Inresande utbytesstudenter 1 088 1 078 1 197 1 121 1 141

kvinnor/män (%) 65/35 64/36 64/36 62/38 63/37

varav från tredje land 1 274 261 334 304 330

Avgiftsskyldiga studenter 655 493 431 336 282

kvinnor/män (%) 57/43 57/43 61/39 59/41 65/35

Tabell 6. Internationell mobilitet.

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

utveckling, GMV, och ska bygga upp kunskap om 
miljö ledningssystem med universitet i Asien respektive 
Sydamerika. 

STUDENTMOBILITET INOM 
UTBYTESAVTAL OCH ANDRA 
UTLANDSERFARENHETER
Antalet inresande och utresande studenter samt 
inkommande avgiftsskyldiga studenter de senaste 
fem åren redovisas i tabell 6. Antalet utresande  
utbytesstudenter är genomgående betydligt färre än 
antalet inresande. Antalet utresande utbytesstudenter 
minskade 2019, efter att ha ökat årligen sedan 2015. 
Minskningen avser studenter från EU/EES, medan 
studenter till tredje land samtidigt har ökat något. 
Antal inresande studenter ökade något 2019, även 
här finns ökningen bland studenter från tredje land.    
 
Utöver utbytesstudier erbjuder universitetets ut  -
bildningsprogram flera andra möjligheter till utlands-
erfarenheter. 2019 gjorde 378 studenter praktik  
eller verksamhetsförlagd utbildning utomlands. Av 
dessa gjorde 114 studenter praktik inom Erasmus+, 
en ökning jämfört med föregående år. 

358 studenter har genomfört examensarbete eller 
fältstudier utomlands 2019. Av dem gjorde 41 studenter 
fältstudier inom programmet Minor Field Studies, 
MFS, en minskning jämfört med 2018. Minskningen 
beror på tillfälligt förändrade nationella ansöknings-
omgångar. Under året beviljades universitetet 100 nya 
MFS-stipendier, en fördubbling jämfört med före-
gående år och det högsta antalet MFS-stipendier som 
ett enskilt svenskt lärosäte beviljades. Det höga 
utfallet ger universitetet goda förutsättningar att öka 
antalet MFS-stipendiater under 2020. 285 studenter 
har genomfört någon annan form av utlandsförlagd 
utbildning som språkkurs, internationell konferens eller 
studiebesök.1

Under 2019 har universitetets utredning av möjlig-
heter till kortare utbyten, så kallade Short term  
mobility, slutrapporterats och diskuterats. Det finns 
även en ökad efterfrågan på kortare utbyten från  
universitetets partneruniversitet. Arbetet med den 
universitetsgemensamma internationella sommar-
skolan, Summer School for Sustainability, har  
intensifierats och den första sommarskolan äger  
rum sommaren 2020.

HÅLLBAR 
INTERNATIONALISERING
Göteborgs universitet har högt ställda ambitioner att 
länka samman arbetet med internationalisering och 
hållbarhet. För att lyfta dessa frågor stod universitetet 
tillsammans med Chalmers värdar för Universitets- 
och högskolerådets konferens Internationaliserings-
dagarna, med temat hållbar internationalisering. Det 
blev en viktig arena för att belysa frågorna från olika 
perspektiv.

För att främja en hållbar internationalisering har  
universitetet 2019 utlyst resebidrag till Erasmus-
studenter som tar tåget till sin utbytesdestination i 
Europa. 22 studenter tilldelades bidrag. Satsningen 
fortsätter och har föregåtts av ett studentinitiativ som 
finansierats av universitetets klimatfond. Klimatfonden 
har under året beviljat flera projekt som kopplar samman 
arbetet med internationalisering och hållbarhet. Ett 
sådant är forskare från Förvaltningshögskolan som 
erhöll medel för att undersöka forskares resvanor och 
identifiera styrmedel för att minska skadliga klimat-
effekter. 

1 Utfallet baseras delvis på statistik inhämtad från institutioner och fakulteter. Då förutsättningarna för insamling varierar är inte uppgifterna 
helt tillförlitliga, men ger ändå en uppfattning om omfattningen av dessa mobilitetsformer.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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Sahlgrenska akademin utlyser årligen stimulansmedel 
för internationella samarbeten och nytt för året var att 
prioritera ansökningar med en genomtänkt strategi 
kring hållbarhet i relation till internationalisering.  

Flera institutioner använder digitala verktyg för  
kommunikation med utländska samarbetspartners 
och vid institutionen för tillämpad informations-
teknologi har en videosal skapats där föreläsningar 
och seminarier erbjuds för deltagare på distans.

INTERNATIONELLT INRIKTADE 
UTBILDNINGSMILJÖER 
Universitetet arbetar systematiskt med internationali-
sering på hemmaplan där utveckling av internationella 
utbildningsprogram och rekrytering av utländska 
doktorander, forskare, lärare och gästlärare är centrala 
inslag. 

Institutionen för marina vetenskaper startade det  
nya masterprogrammet Hav och samhälle där 11 av 
26 studenter är internationella. Även institutionen för 
litteratur, idéhistoria och religion lanserade ett nytt 
internationellt masterprogram, Master of Theology.

Handelshögskolan arbetar strategiskt med att skapa 
förutsättningar för det internationella klassrummet. 
Under året har pedagogiken i masterprogrammen 
anpassats för att underlätta för internationella studenter.

Universitetets arbete med internationalisering av  
forskarutbildningen utvecklas fortlöpande.  
Som exempel kan nämnas särskilda webbsidor för 
doktorandmobilitet och informationstillfällen där  
doktorandhandledare informeras om förutsättningar 
och möjligheter för doktorandmobilitet.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik har 
etablerat en forskarskola som bygger på blended 
learning där varje kurs inleds med tre campusdagar 
och därefter fortsätter utbildningen digitalt.

Ytterligare ett sätt att skapa internationella utbildnings-
miljöer är att rekrytera internationella studenter,  
ett arbete som har förstärks de senaste åren. Under 
2019 genomförde universitetet flera satsningar för att 
attrahera internationella studenter, däribland med-
verkan vid en rekryteringsresa i Sydkorea. 

STUDIEAVGIFTER 
Antalet avgiftsskyldiga studenter ökade med  
25 procent från föregående år och uppgick till  
655 unika individer, där 57 procent var kvinnor och  
43 procent var män. Antalet avgiftsskyldiga helårs-
studenter ökade samtidigt med nästan 30 procent  
till 377 helårsstudenter 2019. Under de senaste fem 
åren har antalet betalande studenter stadigt ökat,  
vilket också är fallet vid andra lärosäten i Sverige. 
Ökningen kan förklaras av exempelvis universitetets 
satsningar på att stärka internationaliseringsarbetet. 

Av de avgiftsskyldiga studenterna fick 28 procent 
hela studieavgiften finansierad med stipendier  
administrerade av universitetet (81 stycken) eller 
Svenska institutet (106 stycken). Majoriteten av  
stipendierna som universitetet administrerar finan-
sieras av Adlerbertska stiftelserna samt Universitets- 
och högskolerådet. Övriga studenter finansierade 
sina studier med exempelvis stipendier från hemlandet 
eller med egna medel. Universitetet tillämpade inte 
separat antagning för avgiftsskyldiga studenter 2019.

Universitetet anser att det har skett förbättringar i 
samarbetet med Migrationsverket och informations-
överföringen mellan myndigheterna har fungerat väl.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

FLER AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER
Antalet avgiftsskyldiga studenter ökade med 25 procent 
2019 och uppgick till 655 unika individer, ett led i att stärka 
den internationella profilen.
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STÄRKT KUNSKAPSUTBYTE 
GENOM SAMVERKAN

Göteborgs universitet samverkar med omvärlden för att öka  
kvaliteten i utbildningen, stärka kunskapsutbytet med det omgivande 
samhället och skapa arbetslivskontakter för studenterna.

SAMVERKAN INOM ARTIFICIELL 
INTELLIGENS
Göteborgs universitet satsar på artificiell intelligens, AI, 
och är en av grundarna till AI Innovation of Sweden, 
en nationell satsning på AI placerat på Lindholmen 
Science Park. Vid sidan av det redan etablerade  
AI Competence Sweden är detta centrum det senaste 
tillskottet där universitetet är med och driver satsningen 
på AI. På sikt ska centrumet bli en ledande miljö för 
forsknings- och utbildningssamarbeten inom AI, med 
fokus på praktisk tillämpning.

Universitetets satsning på AI kopplas samman med 
olika discipliner och områden och märks ofta i tvär-
vetenskapliga program och kurser. Göteborgs univer-
sitet har fortsatt att utveckla kurser, seminarier och 
workshoppar med koppling till AI. Sedan starten har 
elva kurser utvecklats i samråd med universitetets 
samordningsgrupp för artificiell intelligens och  
digi talisering, SAID. AI-relaterade kurser har också  
introducerats i sex utbildningsprogram. 

Läs mer om SAID i Kreativ samverkan och nyttig-
görande i kapitlet Forskning som påverkar.

ARBETSLIVSANKNYTNING  
OCH FOLKBILDNING
Göteborgs universitet betonar vikten av livslångt 
lärande och folkbildning i utbildningen samt kvalitets-
höjande arbetslivsanknytning. Under året anordnade 
universitetet en mängd olika seminarier, öppna  
föreläsningar och andra typer av samverkan med det 
omgivande samhället. Exempelvis har institutionen 
för kemi och molekylärbiologi utvecklat samarbetet 
med Universeum i utställningen Kemismart för att 
skapa intresse för studier och arbete inom kemi. 
Sahlgrenska akademin har startat en ny tvåårig 
utbildning i smittskydd och vårdhygien, som ges i nära 
samverkan med alla nordiska folkhälsomyndigheter. 
Institutionen för journalistik, medier och kommunika-
tion har ordnat en uppmärksammad föreläsningsserie 
med externa föreläsare under temat Så tänker en  

partistrateg där riksdagens samtliga partier bjudits in. 
Ytterligare exempel på samverkan är institutionen för 
ekonomi och samhälles samarbete med tillväxtföretag 
inom Venture Cup. Högskolan för design och konst-
hantverk har utvecklat Making a Living där alumner 
och externa branschföreträdare presenterar sitt arbete 
för studenterna. 

Folkuniversitetet
Universitetets folkbildande samverkan med samhället 
syns också i samarbetet med Folkuniversitetet, som 
ska öka intresset för forskning och utbildning vid  
universitetet. Under 2019 har Göteborgs universitet 
bidragit med 39 föreläsningar, att jämföra med  
37 föreläsningar 2018. En del av föreläsningarna har 
getts inom projektet After work med forskare där  
flertalet fakulteter med olika ämnesdiscipliner bidrar i 
samtalet om aktuella frågor. Föreläsningarna leds av 
forskare och lärare från universitetet och totalt har  
4 000 personer deltagit i dessa aktiviteter 2019.

Think! 
Projektet Think! initierades av tre studenter verk-
samma inom kandidatprogrammet Liberal Arts vid 
Humanistiska fakulteten och ges i samarbete med 
stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg inom ramen 
för kommunens satsning på feriejobb. Kursen 
behandlar kritiskt tänkande och argumentation och 
riktar sig till ungdomar i åldern 16–19 år. Projektet ska 
leda till att deltagarna lär sig analysera argument, kan 
avslöja vilseledande argument samt förstå och ifråga-
sätta sina egna och andras åsikter. Det lång siktiga 
målet är att få deltagarna att använda kritiskt tänkande 
i olika former och skapa intresse för högre studier.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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SAMVERKAN INOM 
LÄRARUTBILDNINGEN
Göteborgs universitet har tecknat ett nytt avtal om 
verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med Göteborgs-
regionens tretton kommuner. Med avtalet som grund 
har förutsättningarna för att fortsätta utveckla de 
verksamhetsförlagda delarna i lärarutbildning avsevärt 
förbättrats.

Nytt i avtalet är den beslutade samverkansorganisa-
tionen där parterna möts i programspecifika grupper 
och i en gemensam tvärande VFU-beredning.  
Samtal pågår också med fristående huvudmän som, 
när de undertecknat avtalet, inkluderas i samverkans-
organisationen. De samverkansforum som avtalet 
formaliserar skapar nya mötesplatser för olika parter i 
lärarutbildning, där dialog om utveckling och kvalitets-
frågor för både strategiskt och löpande arbete om 
VFU kan föras.

En annan bärande del i avtalet är att höja kompetensen 
hos de som har uppdrag i VFU-kurser för att skapa 
goda förutsättningar för studenter att nå uppställda 
mål och få en god förberedelse för läraryrket. Avtalet 
innebär att alla handledare i skolverksamheterna ska 
genomgå introduktions- och handledarutbildning och 
att relevanta kompetensutvecklingsinsatser för VFU- 
kurslärare på Göteborgs universitet ska utvecklas. 

UPPDRAGSUTBILDNING
Göteborgs universitet har både skräddarsydda lös-
ningar och färdiga utbildningar till företag, kommuner, 
myndigheter och andra organisationer som vill utveckla 
och höja personalens kompetens. Uppdragsutbildning 
vilar på vetenskaplig grund och utvecklas i takt med 
forskningen där utbudet varierar från termin till termin. 

För att bland annat stärka uppdragsutbildningen har 
Göteborgs universitet inlett ett samarbete med Göte-
borgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Avtalet med Länsstyrelsen, som trädde i kraft 2019, 
ska initialt konkretisera gemensamma samarbetsytor 
inom kompetensutveckling, forskning, utbildning och  
kompetensförsörjning. 

Antalet helårsstudenter inom uppdragsutbildning 
uppgick 2019 till 793, varav 71 procent kvinnor och  
29 procent män. Utfallet är i nivå med föregående år. 
Totalt har uppdragsutbildningen ökat med 16 procent 
under femårsperioden (se diagram 10). Samhälls-
vetenskapliga området är fortsatt störst räknat till 
antal helårsstudenter och står för en tredjedel av det 
totala utfallet. 

Diagram 10. Helårsstudenter inom uppdragsutbildning. 
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SAMVERKANSAVTAL
För att fördjupa den lokala och regionala samverkan 
har universitetet tecknat avtal om samverkan med 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och initierat mot-
svarande arbete med Göteborgs Stad och Chalmers.
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SÄRSKILDA 
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 

ningsbefattningar i sjukvården styr efterfrågan på de 
olika inriktningarna inom specialistsjuksköterske-
programmet. Med nuvarande antagningsregler kan 
inte utbildningsplatser för presumtiva studenter som 
blivit beviljade utbildningsbefattning garanteras. 
Ingen omfördelning av utbildningsuppdrag har gjorts.

UTBYGGNAD LÄRAR- OCH 
FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGAR  
Göteborgs universitet fick i budgetpropositionen ett 
utökat uppdrag inom lärarutbildning för perioden 
2017–2021 för grundlärarprogrammet, kompletterande 
pedagogisk utbildning och ämneslärarprogrammet. 
Tidigare krav om att uppfylla eller upprätthålla målen 
om utbyggnad i regleringsbrev omfattar även för-
skollärarprogrammet, speciallärarprogrammet och 
specialpedagogiska programmet. Utfall för perioden 
redovisas i tabell 7b.

Förskolärarprogrammet har inte uppnått det tidigare 
målet om utbyggnad. Detta påverkas bland annat av 
att utfallet för 2014 kan anses vara högt samt att pro-
grammet under senare år haft ett minskat söktryck. 
Universitetet har mot bakgrund av det senare sänkt 
antalet platser på ordinarie studiegång. Åtgärder för 
att öka söktrycket har genomförts genom att utöka 
sen anmälan med tydlig marknadsföring. Dessutom 
har studiegången inriktad mot yrkesverksamma åter-
igen startats upp, för att möta regionens behov. 
Kopplat till detta genomfördes inför höstterminen ett 
pilotprojekt, i samverkan med Göteborgsregionen,  
för att underlätta för yrkesverksamma att kombinera 
studier med arbete. Detta beskrivs ytterligare under 
Planering och dimensionering lärarutbildning nedan.

Grundlärarprogrammet, vilket innefattar inriktningarna 
F-3, 4-6 samt fritidshem, ligger något över målet om 
utbyggnad trots oförändrat antal platser och ett 
minskat söktryck. Orsaken till fler antagna nybörjare 
bedöms främst vara ett högre överintag och färre 
tidiga avbrott.

För ämneslärarprogrammet visar jämförelsen mellan 
2018 och 2019 att målet om utbyggnad är på väg att 
uppnås. Den främsta anledningen till att antalet  
programnybörjare inte ökar i samma utsträckning 
som den önskvärda utbyggnaden förklaras dels av att 
söktrycket inte motsvarar antal erbjudna platser, och 
dels av matchningsproblematik för ämnen med högt 
söktryck som har begränsade möjligheter till kvalita-
tiva platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 

UTBYGGNAD  
LÄKARUTBILDNING
Antalet helårsstudenter på läkarprogrammet har ökat 
under 2019 (se tabell 7a). Ökningen är delvis en följd 
av regeringens utbyggnad men framförallt beror det 
på att universitetet har ökat antagningen till läkar-
programmet, inklusive antagning till senare del. Det  
är ett sätt att ta hänsyn till att en stor andel antagna 
studenter inte påbörjar utbildningen. Utfallet för  
2019 är 1 378 helårsstudenter, vilket överstiger de  
1 256 helårsstudenter som anges som minsta antal 
inom ramen för ALF-anslaget.

UTBYGGNAD HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSUTBILDNINGAR
Göteborgs universitet ska verka för att målen för antalet 
nybörjare på barnmorskeprogrammet, sjuksköterske-
programmet och specialistsjuksköterskeprogrammet 
uppnås eller upprätthålls. 

Utfallet för barnmorskeprogrammet är 66 program-
nybörjare 2019, vilket inte når upp till regeringens mål 
om utbyggnad med 31 nybörjare jämfört de 38 som 
började 2014 (se tabell 7a). Del av utbildningsupp-
draget har från hösten 2019 omfördelats till andra 
vårdutbildningar. En anledning till att utbyggnaden 
inte har uppnåtts är att det inte finns tillräckligt många 
sökande och en annan är att det inte finns tillräckligt 
många platser för verksamhetsförlagd utbildning. 

För sjuksköterskeprogrammet är utfallet 320 program-
nybörjare 2019 (se tabell 7a), vilket uppfyller regeringens 
mål om utbyggnad. Utmaningen är, precis som tidigare 
år, att studenterna ska klara av utbildningen och 
utbyggnaden har ställt stora krav på organisationen 
av utbildningen. Sedan hösten 2018 har en minskning 
av utbildningsuppdraget genomförts, motsvarande 
10 platser per år eller 30 helårsstudenter totalt, för att 
skapa förutsättningar att klara uppdraget. De frigjorda 
platserna har omfördelats till apotekarutbildningen 
samt till fristående kurser inom området.

Utfallet för specialistsjuksköterskeprogrammet är  
243 programnybörjare (se tabell 7a), vilket nästan når 
regeringens mål om utbyggnad med 40 nybörjare 
jämfört de 206 som började 2014. En orsak till att målet 
inte nås är svårigheter att erbjuda verksamhetsförlagd 
utbildning på inriktningar med högt söktryck. För att 
skapa större flexibilitet kring verksamhetsförlagda 
placeringar läggs scheman om. Tillgången på utbild-

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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och som dessutom inte svarar mot arbetsmarknadens 
regionala behov. Inför antagning 2019 gjordes två större 
förändringar för att öka antalet programnybörjare och 
förbättra genomströmningen i utbildningen. Dessa 
innebär att studenterna enbart väljer förstaämne vid 
antagning och dessutom har en ny inriktning i årskurs 
7–9 där studenterna enbart läser två ämnen införts. 
Det senare innebär att studenterna förkortar sin 
utbildning med ett halvår samtidigt som de fördjupar 
sina kunskaper i andraämnet. Universitetet har brutit de 
senaste årens trend med ett minskat antal program-
nybörjare och nu är antalet på samma nivå som 2016.

Kompletterande pedagogisk utbildning har mot bak-
grund av en stor efterfrågan, ökat antalet platser på 
programmet. Antalet programnybörjare har ökat under 
året och överskrider regeringens mål om utökning.

Både speciallärarprogrammet och specialpedagogiska 
programmet når tillsammans inte kravet om utbyggnad 
men har ett högre antal programnybörjare jämfört 
med föregående år. Detta tyder på att målet är på väg 
att uppnås. Specialpedagogiska programmet har ett 
mycket gott söktryck och för att svara mot efterfrågan 

har antalet platser utökats på programmet. Special-
lärarprogrammet har ett lägre söktryck och har ett 
oförändrat antal platser.

PLANERING OCH DIMENSIONERING 
LÄRARUTBILDNING
Göteborgs universitet sammanställer årligen en rapport 
om söktryck, genomströmning, examina och arbets-
marknadens behov av lärare och förskollärare som 
ligger till grund för dimensionering av lärarutbildning.

Kommunikationsinsatser har prioriterats för att nå 
presumtiva studenter till förskole- och grundlärar-
programmet som har ett lägre söktryck. Insatsen har 
huvudsakligen riktats mot målgruppen 18–45 år med 
filmer, annonser i sociala medier, nyheter och för-
djupad information på webben. En särskild satsning på 
förnyat fotografiskt material har genomförts i verksam-
heten på förskola, skola och fritidshem för att göra det 
framtida yrket tydligare. Dessutom har en nationell 
arbetsgrupp för kommunikatörer bildats för att sam-
verka i att nå presumtiva lärarstudenter i hela landet. 

2019 2018 2017 2016 2015

antal Totalt
kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%)

Barnmorskeprogrammet

 Programnybörjare 66 100/0 59 100/0 50 100/0 52 100/0 45 100/0

 Helårsstudenter 75 100/0 66 100/0 80 100/0 66 100/0 56 100/0

 Examina 40 100/0 57 100/0 45 100/0 33 100/0 31 100/0

Läkarprogrammet

 Programnybörjare 321 57/43 369 57/43 293 59/41 268 60/40 272 62/38

 Helårsstudenter 1 378 60/40 1 302 59/41 1 295 60/40 1 226 59/41 1 233 58/42

 Examina 243 60/40 218 62/38 195 56/44 226 58/42 195 53/47

Sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet

 Programnybörjare 320 81/19 341 87/13 317 86/14 308 80/20 274 79/21

 Helårsstudenter 714 86/14 720 85/15 725 82/18 690 81/19 650 82/18

 Examina 213 80/20 215 84/16 202 82/18 178 84/16 167 84/16

Specialistsjuksköterskeprogrammet

 Programnybörjare 243 88/12 206 86/14 169 89/11 164 92/8 199 87/13

 Helårsstudenter 186 86/14 179 89/11 186 92/8 205 90/10 190 90/10

 Examina 162 85/15 161 93/7 213 92/8 174 88/12 147 90/10

Tandläkarprogrammet

 Programnybörjare 149 62/38 136 65/35 130 66/34 120 63/37 117 54/46

 Helårsstudenter 488 66/34 452 66/34 462 66/34 435 66/34 419 64/36

 Examina 72 71/29 65 60/40 96 76/24 65 58/42 76 64/36

Tabell 7a. Programnybörjare, helårsstudenter och examina för hälsovetenskapliga utbildningar.
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2019 2018 2017 2016 2015

antal Totalt
kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%)

Förskollärarprogrammet

 Programnybörjare 356 93/7 309 94/6 380 92/8 446 93/7 487 91/9

 Helårsstudenter 964 95/5 1062 95/5 1 214 94/6 1 243 92/8 1 143 92/8

 Examina 311 90/10 348 93/7 280 92/8 203 94/6 145 94/6

Grundlärarprogrammet fritidshem

 Programnybörjare 161 55/45 168 60/40 141 60/40 136 63/37 133 56/44

 Helårsstudenter 296 61/39 284 61/39 267 61/39 270 61/39 251 59/41

 Examina 81 58/42 75 65/35 60 63/27 53 74/26 47 62/38

Grundlärarprogrammet inriktning F-3

 Programnybörjare 180 87/13 198 91/9 183 93/7 194 91/9 158 91/9

 Helårsstudenter 511 92/8 481 92/8 475 93/7 440 93/7 387 93/7

 Examina 85 94/6 84 88/12 72 99/1 59 97/3 31 97/3

Grundlärarprogrammet 4-6

 Programnybörjare 162 62/38 156 74/26 153 64/36 198 60/40 193 68/32

 Helårsstudenter 443 68/32 448 71/29 477 68/32 498 68/32 430 70/30

 Examina 97 75/25 71 77/23 75 63/37 45 73/27 28 75/25

Ämneslärarprogrammet 7-9, Gy

 Programnybörjare 401 53/47 367 55/45 389 59/41 401 55/45 401 50/50

 Helårsstudenter 1 157 55/45 1 108 57/43 1 077 57/43 1 032 56/44 855 56/44

 Examina 159 60/40 117 63/37 108 64/36 51 57/43 0 0/0

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

 Programnybörjare 130 78/22 122 57/43 100 56/44 126 56/44 98 44/56

 Helårsstudenter 177 59/41 143 61/39 136 54/46 150 51/49 98 47/53

 Examina 95 64/36 72 50/50 84 50/50 74 55/45 4 25/75

Speciallärarprogrammet 

 Programnybörjare 140 88/12 112 93/7 148 95/5 110 95/5 116 86/14

 Helårsstudenter 170 94/6 164 92/8 159 92/8 143 91/9 116 91/9

 Examina 73 95/5 90 86/14 93 94/6 83 93/7 94 91/9

Specialpedagogprogrammet

 Programnybörjare 121 92/8 105 90/10 126 94/6 169 93/7 102 94/6

 Helårsstudenter 152 93/7 168 92/8 164 94/6 149 94/6 123 95/5

 Examina 117 95/5 76 96/4 88 94/6 109 95/5 101 96/4

Universitetet har sammanställt en gedigen rapport 
om strategisk utbildningsplanering med analyser för 
att komma till rätta med lågt söktryck för förskollärar-
programmet och grundlärarprogrammet. Del av  
resultatet visar att programinriktningar för yrkeserfarna 
är en stabil och viktig rekryteringsväg. 

Göteborgs universitet har utvecklat samarbetet med 
Göteborgsregionen för att skapa ytterligare möjlig-
heter för yrkesverksamma inom förskola att påbörja 

utbildning. Insatser har genomförts för att inventera 
behöriga sökande och erbjuda intresserade en  
stödjande arbetssituation för att underlätta att kombi-
nera studier med arbete. Samverkansprojektet har 
även resulterat i att studenter ska erbjudas prövning 
av reell kompetens och om möjligt tillgodoräkna sig  
kunskaper tillägnade genom yrkeserfarenhet. Projektet 
beaktar tidigare validering av förskolepedagogiskt 
ämnesområde genom nationell utveckling av valide-
ringsfrågor.

Tabell 7b. Programnybörjare, helårsstudenter och examina för lärarutbildningar.   
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Ytterligare samtal med skolhuvudmännen har genom-
förts i nyinrättade branschråd för förskola och grund-
skola kring alternativa vägar in i läraryrket vad gäller 
fristående kurser på distans som kan tillgodoräknas 
inom lärarprogram. Speciallärarprogrammet och  
specialpedagogprogrammets masterprogram har lyfts 
i en särskild kampanj.

För att stärka söktrycket inom ämneslärarprogrammet 
har antalet möjliga ämneskombinationer utökats  
och vid antagning väljs endast förstaämne. I samband 
med val av andraämne arrangeras en gemen  sam 
informationsdag om undervisningsbehörigheter, 
arbets  marknadens behov och innehåll i de olika val-
bara ämnena.

BROBYGGAREN
Brobyggaren är ett samarbete som inleddes 2014 
mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad  
för att möta efterfrågan på lärare inom matematik, 
naturvetenskap och teknik. Under 2019 studerade den 
femte studentkullen på programmet Kompletterande 
pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk med förhöjd studie-
takt som omfattar 90 högskolepoäng. Utbildningen 
genomförs under ett kalenderår med 125 procents 
studietakt. För att kunna söka till programmet är 
behörighetskravet en kandidatexamen i aktuellt ämne. 
Efter godkänd utbildning kan lärarexamen sökas mot 
årskurs 7–9 eller mot gymnasiet, beroende på studie-
ingång.

Utbildningen bygger på ett tätt samarbete mellan  
universitetet och medverkande universitetsskolor. 
Programmets utformning med daglig närvaro på 
VFU-skolan bedöms av studenternas rektorer, VFU- 
handledare, programstudenter och universitetets 
lärare som en styrka för programmet. Närvaron i ett 
kollegialt sammanhang bidrar till studenternas  
professionsutveckling under utbildningen. Det finns 
en tydlig integrering mellan innehållet i programmets 
högskoleförlagda och verksamhetsförlagda kurser. 
Sammantaget innebär programmets grundläggande 
konstruktion och det kontinuerliga uppföljnings-  
och utvecklingsarbetet att det är en sammanhållen 
utbildning för ämneslärare. 

Utbildningen har god genomströmning. Sedan starten 
2015 har 83 personer tagit ut examen från programmet. 
Tillsammans med 2019 års studentkull med 23 studenter 
som avslutade sina studier höstterminen 2019 har 
sammanlagt drygt 100 ämneslärare inom matematik, 
naturvetenskap och teknik utbildats på programmet 
under perioden 2015–2019. Kvinnor har utgjort  
40 procent och män 60 procent av studenterna. 

Universitetet har initierat ett arbete för att utöka  
programmet med nya ämnesingångar. Kompletterande 
pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt kommer 
från och med 2021 att ges med ämnesingångarna  
matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, franska, 
spanska, tyska, musik, bild och slöjd.

BEDÖMNING AV REELL 
KOMPETENS 
Göteborgs universitet har fortsatt att utveckla arbetet 
med bedömning av reell kompetens, i samarbete  
med andra lärosäten och nätverk i landet. Utvecklings-
arbetet har till stor del finansierats av Universitets- 
och högskolerådet, UHR, som under 2017–2018 drev 
ett nationellt projekt där universitetet var aktivt.  
Detta arbete har bidragit till en kvalitetsutveckling 
samt en ökad kännedom och förståelse om läro-
sätenas arbete med bedömning av reell kompetens. 
Göteborgs universitet har redan tidigare väl funge-
rande arbetssätt för bedömning av reell kompetens 
och en samordnarfunktion för reell kompetens och 
validering. Därutöver arbetar flera fakulteter aktivt 
med validering inom ramen för olika utbildningar, 
framför allt inom olika lärarutbildningar. Det finns i 
nuläget ingen statistik på om antalet bedömningar av 
reell kompetens och validering har ökat. Universitetet 
bedömer dock att arbetet med reell kompetens och 
validering numera görs på ett mer strategiskt sätt till 
följd av utvecklingsarbetet, vilket bör leda till en ökning.

Universitetet deltar under perioden 2019–2021 i ett 
europeiskt samarbetsprojekt, RPL in Practice, under 
ledning av UHR. De medverkande parterna i projektet 
ska utbyta erfarenheter med fokus på praktiskt 
arbete kopplat till bedömning av reell kompetens och 
validering. 
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106 ÄMNESLÄRARE MA/NV/TK
Under perioden 2015–2019 har totalt 106 studenter  
utbildats vid programmet Kompletterande pedagogisk  
utbildning inriktning matematik, naturvetenskap, teknik 
inom Brobyggaren.
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Inom ramen för Valideringsnätverk Väst har företrädare 
för deltagande lärosäten under 2019 undertecknat en 
överenskommelse som stöd för fortsatt samverkan. 
Överenskommelsen innebär att lärosätena samverkar 
om att godta varandras bedömningar och bedömnings-
underlag. Sedan tidigare finns en gemensam manual 
om arbetsprocessen för handläggning och bedömning, 
vilket ska bidra till att lärosätena ska arbeta för mer  
likvärdiga bedömningar.

Göteborgs universitet deltar även i utvecklingen av 
bedömning av reell kompetens för tillträde till läkar-
programmet. Arbetet genomförs i samverkan med de 
lärosäten som ger läkarprogrammet och har resulterat 
i en gemensam bedömningspraxis och ett utvecklat 
samarbete om antagning till läkarutbildningen.

KULTURSKOLEKLIVET
Göteborgs universitet är ett av sex lärosäten som, 
genom satsningen Kulturskoleklivet, fått regeringens 
uppdrag att ta fram och genomföra utbildning för 
lärare till kulturskolan. För uppdraget tilldelades  
universitetet 4,5 miljoner kronor 2019 där två miljoner 
kronor, motsvarande 15 helårsstudenter, har använts.

Universitetet har under 2019 startat utbildningen till 
kulturskolepedagog, som omfattar 90 högskolepoäng, 
vilket motsvarar tre terminers helfartsstudier. Tre av 
de planerade fem inriktningarna har startat hittills:  
bild och form, film och foto samt musik. Totalt fick 
kurs paketen totalt över 500 sökande. Förutom grund-
läggande behörighet sker urvalet till programmet 
genom tillämpning av arbetsprover. Sammanlagt 
antogs 66 studenter till höstterminen 2019. 

Utbildningen bedrivs 100 procent på distans, vilket 
har gjort det möjligt att nå ut i hela landet och göra 
utbildningen tillgänglig för landsbygdskommuner. 
Utbildningen har både nått redan verksamma  
konstnärer som får en pedagogisk påbyggnad och 
verksamma pedagoger i kulturskolan som önskar 
fort bildning. Upplägget har på ett flexibelt sätt gett 
möjligheter att studera på heltid, halvtid och kvarts-
fart och därför kunnat möta de yrkesverksammas 
behov. Samverkan sker framförallt med Västra  
Götalands kulturskolor och innebär en blandning 
mellan didaktik, pedagogik och praktik vilket leder  
till en mer kvalitativ utbildning. Samarbete med lokala 
och regionala aktörer inom förenings- och kulturliv 
ingår också.

SOMMARKURSER
Universitetet har fått regeringens uppdrag att 
anordna sommarkurser om 45 helårsstudenter, vilket 
motsvarar cirka 3,5 miljoner kronor. Ett internt uppdrag 
för sommarkurser, motsvarande 18 helårsstudenter 
med koppling till lärarutbildning, har därför tilldelats 
fyra fakulteter 2019. Till följd av omprioriteringar och 
lågt söktryck blev utfallet för dessa kurser lägre än 
förväntat, drygt åtta helårsstudenter 2019. Universitetet 
har beslutat att använda det kvarvarande utrymmet 
om 27 helårsstudenter till utveckling av en satsning 
på en internationell sommarskola på det övergripande 
temat hållbar utveckling. Sommarskolan startar 2020 
och flera fakulteter har deltagit i utvecklingsarbetet.

Det totala utfallet för sommarkurser 2019 är 342  
helårsstudenter, varav 54 procent är kvinnor och  
46 procent är män. Det innebär en ökning med knappt 
70 helårsstudenter jämfört med föregående år.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR

HÖGT SÖKTRYCK TILL  
KULTUR SKOLE PEDAGOG
Universitetet startade under 2019 utbildningen till kultur -
skolepedagog, genom regeringens satsning på Kultur-
skoleklivet. Totalt fick utbildningen över 500 sökande,  
varav 66 studenter antogs.
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KOMPLETTERANDE  
UTBILDNING FÖR PERSONER  
MED UTLÄNDSK EXAMEN
Göteborgs universitet har uppdraget att erbjuda  
kompletterande utbildningar för personer med 
utländsk högskoleutbildning inom åtta områden.  
Universitetet har inrättat ett universitetsgemensamt 
nätverk som fokuserar på dialog och erfarenhets-
utbyte. Flera universitetsgemensamma insatser har 
genomförts för att öka möjligheterna för studenter att 
tillgodogöra sig utbildningen. En sådan är beslutet 
om en språksatsning där antagna studenter får göra 

ett diagnostiskt prov i svenska. Studenter som inte 
når ett godkänt resultat erbjuds läsa svenska om 30 
högskolepoäng innan utbildningen påbörjas. Språk-
satsningen har genomförts inom den kompletterande 
lärarutbildningen och modell för implementering har 
utvecklats för vissa av de kompletterande hälso- och 
sjukvårdsutbildningarna.

I tabell 8 presenteras utfall för 2019 för de komplette-
rande utbildningarna, därefter följer beskrivning av 
utbildningarnas upplägg, viktiga erfarenheter och upp-
följning. Rapportering till Utbildningsdepartementet 
har också gjorts i särskild ordning under året.

Kompletterande utbildningar Lärare
Socio-
nomer Jurister Läkare

Sjuk- 
sköterskor

Tand- 
läkare Apotekare

Bio-
medicinska  
analytiker

Sökande (behöriga) 257 62 0 232 81 250 170 36

   kvinnor/män (%) 53/47 81/19 0/0 16/84 59/41 27/73 50/50 72/28

Antagna 139 12 0 18 21 20 25 13

   kvinnor/män (%) 78/22 92/8 0/0 39/61 71/29 30/70 56/44 54/46

Helårsstudenter vt 2019 52 9 0 11 13 11 17 5

  kvinnor/män (%) 83/17 94/6 0/0 45/55 85/15 20/80 57/43 60/40

Helårsstudenter ht 2019 39 5 0 8 9 9 14 10

   kvinnor/män (%) 82/18 100/0 0/0 39/61 71/29 30/70 56/44 54/46

Studenter med godkänt resultat 24 1 5 0 17 19 19 23 6

   kvinnor/män (%) 88/12 100/0 0/0 41/59 85/15 16/84 57/43 83/17

Studenter som avbrutit studierna 39 1 0 1 1 0 1 0

   kvinnor/män (%) 70/30 0/100 0/0 100/0 100/0 0 0/100 0

Uppskattning av de totala 
kostnaderna (tkr) 10 030 1 320 0 4 965 2 472 7 497 3 760 2 590

 varav kostnader för planering 2085 280 0 1 002 531 350 130 430

 varav kostnader för antagning - 2 - 2 0 94 161 85 130 130

 varav kostnader för validering - 2 20 0 - 3 113 50 100 130

 varav kostnader för under visning 7 435 770 0 2 598 1 141 3 862 1 640 1 700

varav kostnader för verksamhets- 
förlagd utbildning 509 250 0 1 271 526 3 150 1 760 200

Tabell 8.  
Kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen.

1 18 personer godkända mot svensk examen, 6 personer i enlighet med Skolverkets kompletteringshänvisning.
2 Summan ingår i kostnader för planering.
3 Summan ingår i kostnader för antagning.

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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Kompletterande utbildning för lärare
Utbildningens omfattning varierar i längd beroende på 
den antagnas tidigare studier och den komplettering 
som studenten är antagen mot. Utbildningen får dock 
som mest omfatta 120 högskolepoäng. Utbildningen 
leder till en svensk lärarexamen, en svensk lärar- eller 
förskollärarlegitimation eller utökad behörighet i ett 
eller flera ämnen. 

Antalet antagna har varierat från år till år. Till följd av 
förändringar i förordningen om högskoleutbildning som 
kompletterar avslutad utländsk utbildning öppnades 
utbildningen under året för sökande som har en 
avslutad utbildning i ett skolämne. Detta resulterade  
i att antalet sökande ökade med 25 procent jämfört 
med 2018. I urvalet av ansökningar till utbildningen 
ingår behörighetsgranskning, dessutom prövas om 
tidigare studier och arbetslivserfarenhet kan ligga till 
grund för antagning eller tillgodoräknande. Ämnes-
ansvariga institutioner är engagerade i arbetet med 
att bedöma om tidigare ämnesstudier kan tillgodo-
räknas. Ett arbete har också påbörjats för att kunna 
ge möjlighet till validering av reell kompetens för 
sökande som har erfarenhet av att jobba som lärare i 
Sverige. Under 2019 har 39 studenter valt att avbryta 
sina studier. Orsakerna som anges är att studenterna 
fått lärarlegitimation från Skolverket, fått annat  
arbete eller inte haft möjlighet att läsa den språk-
introducerande kursen på heltid.

Uppföljningar, bland annat genom kursutvärderingar, 
har visat att studenter har haft svårigheter med 
svenska språket. I utbildningen ingår därför numera 
två obligatoriska moment: obligatoriskt diagnostiskt 
prov och en efterföljande språkkurs i svenska för de 
som inte klarar det diagnostiska provet. Satsningen 
på en språkstödjande kurs förväntas få en positiv 
effekt på antalet studenter som slutför utbildningen. 
Språkintroduktionskursen går dock på heltid och en 
stor del av de som söker har inte möjlighet att läsa på 
heltid.

Kompletterande utbildning  
för socionomer
Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng och  
antagningen har skiftat mellan tio till tolv studenter de 
två år som utbildningen genomförts. Endast en student 
har valt att avbryta sina studier 2019 på grund av  
personliga skäl. Utbildningen innehåller delkursen 
introduktion och välfärdspolitik samt verksamhets-
förlagd utbildning som genomförs under samtliga tre 
terminer. Resterande kurser läser studenterna inte-
grerat med övriga socionomstudenter i relation till 
sina förkunskaper. Vid godkänt resultat på samtliga 
kurser utfärdas socionomexamen. 

Likt tidigare år är antagningsprocessen krävande  
och innehåller bland annat intervjuer och dokument 
som ska efterforskas och valideras. Universitetet har 
därför tillsatt en samordnare för att kunna ge både 
individuellt och generellt stöd och vägledning. 

Då första studentgruppen examinerades vårterminen 
2019 görs nu en utvärdering, bland annat utifrån 
resultatet av kursutvärderingar. De studenter som  
hittills examinerats ska också kontaktas under  
vårterminen 2020. Bristande språkkunskaper hos 
vissa studenter, trots formell behörighet, har upp-
märksammats.

Kompletterande utbildning för jurister
Göteborgs universitet har inte erbjudit eller genomfört 
kompletterande utbildning för jurister under 2019. 
Bedömningen är att utbildningen inte kommer att 
kunna erbjudas de två kommande åren. Orsaker till 
detta är den ekonomiska ersättning som ges, höga 
krav på kunskaper i svenska språket samt skillnader  
i juristutbildningen mellan olika länder. 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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Kompletterande utbildning för läkare
Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och varje  
år antas cirka 20 studenter. Under 2019 har en student 
valt att avbryta studierna på grund av personliga skäl.  
Utbildningen innefattar kurs i författningskunskap, 
professionell utveckling samt allmänmedicin, gyne-
kologi, invärtesmedicin, kirurgi, pediatrik och psykiatri. 
Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen upp-
går till 25 procent och erbjuds inom de olika kurserna. 

Det alternativa urvalet till utbildningen har utvecklats 
under 2019 i nära samarbete med övriga lärosäten 
som ger utbildningen. Urvalsprocessen baseras på 
resultat på kunskapsprov, intervjuer och patientfall 
och ska vara tydlig, transparent och rättssäker. Sök-
trycket är fortsatt mycket högt och förväntas fortsätta 
vara det.

Uppföljning av utbildningen görs både muntligt och 
skriftligt genom kursutvärderingar och kursnämnds-
möten. Resultatet bidrar till den pedagogiska utveck-
lingen, exempelvis genom mer digitala och distans-
baserade moment. Utbildningen använder även olika 
examinationsformer för att möta studenternas olika 
behov och förutsättningar. 

Merparten av studenterna blir godkända. Efter god-
känd utbildning kan studenterna ansöka om behörig-
 het att få söka allmäntjänstgöring, AT, hos Social-
styrelsen som beslutar om legitimationsvillkor. Det 
finns stor tillgång på arbete som underläkare, men  
då det råder konkurrens om AT-tjänster kan tiden från 
godkänd utbildning till legitimation ta flera år. 

Kompletterande utbildning för 
sjuksköterskor
Utbildningen för sjuksköterskor omfattar 60 högskole-
poäng och varje år antas 20–25 studenter. Söktrycket 
har varierat genom åren men utbildningsplatserna har 
fyllts. Under 2019 har en student valt att avbryta sina 
studier på grund av personliga skäl. Programmet 
består av teoretiska kurser, författningskunskap och 
verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsför-
lagda delen av utbildningen omfattar drygt 40 procent 
och genomförs inom primärvård, sjukhusvård samt 
kommunal hälso- och sjukvård. 

Alternativt urval tillämpas i antagningsprocessen.  
Det baseras på den sökandes tidigare studie- och 
arbetslivserfarenhet. Det är även möjligt att bli antagen 
genom validering. Då sjuksköterskeutbildningar från 
andra länder skiljer sig åt när det gäller nivå, längd 
och omfattning är det viktigt att se till individens sam-
lade kompetens. Bedömningsmetoder för validering 
utvecklas kontinuerligt.

Uppföljning av utbildningen görs bland annat genom 
kursutvärderingar. Resultatet visar att merparten av 
studenterna genomgår utbildningen med godkänt 
resultat. Efter godkänd utbildning kan studenterna 
ansöka om legitimation som sjuksköterska. Arbets-
marknaden är mycket god för denna yrkesgrupp. 

Under vårterminen 2020 utökas programmet med för-
djupad svenska med inriktning mot omvårdnad, vilket 
innebär att omfattningen ökar från 60 högskolepoäng 
till 90 högskolepoäng.

Kompletterande utbildning för tandläkare
Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, med cirka 
20 studenter per antagning. Under 2019 har en student 
valt att avbryta sina studier på grund av personliga 
skäl. Utbildningen inleds med diagnostiska tester för 
att identifiera kunskapsnivån hos studenterna. Där-
efter följer teoretiska kurser med särskilt fokus på att 
omsätta odontologisk kunskap och erfarenhet till det 
svenska tandvårdssystemet, träning i kommunikation 
och dokumentation samt prevention, etik och  
bemötande enligt den svenska modellen för patient-
centrerad tandvård. Den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen omfattar 15 veckor och sker vid  
Folktandvården i Västra Götaland och Värmland. 

Under 2019 har urvalet utvecklats i samverkan med 
samordnande lärosäte. Urval sker i form av ett digitalt 
kunskapstest i kombination med intervju. I stort sett 
alla studenter genomgår utbildningen på utsatt tid. 
Efter godkänd utbildning kan studenterna ansöka om 
legitimation som tandläkare. Arbetsmarknaden är 
mycket god för denna yrkesgrupp. 

Uppföljning av utbildningen görs genom kursutvärde-
ringar samt utvärdering av verksamhetsförlagd  
utbildning, både skriftligt och muntligt. Uppföljning av 
tidigare studenter sker kontinuerligt för att se om de 
har funnit relevant arbete och visar att den verksam-
hetsförlagda delen uppfattas som mycket värdefull av 
studenter, lärare och handledare, då studenterna får 
pröva sina praktiska färdigheter i tandläkarmiljö. 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR
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Kompletterande utbildning för apotekare
Utbildningen omfattar 70 högskolepoäng och startar 
en gång per år, på höstterminen, med 20–25 studenter. 
Under 2019 har en student valt att avbryta sina studier 
på grund av godkänt kunskapsprov hos Socialstyrelsen. 
Utbildningen består av teoretiska kurser som främst 
ges under första terminen och följs av en längre  
sammanhängande verksamhetsförlagd utbildning på 
apotek under termin två. Kurs i svensk författnings-
kunskap ingår också i utbildningen. 

Alternativt urval tillämpas i antagningsprocessen.  
Det baseras på sökandes tidigare studie- och arbets-
livserfarenhet. Urvalet sker i nära samarbete med 
Uppsala universitet som samordnar utbildningen.

Uppföljning av utbildningen görs genom kursutvärde-
ringar efter avslutad kurs samt en mer om  fattande 
utvärdering efter utbildningens slut. Resultatet visar 
att studenterna uppskattar den campusorienterade 
undervisningen, som bidrar till att skapa studiegrupper 
och sociala kontakter samt träning i det svenska 
språket. 

Efter godkänd utbildning kan studenterna ansöka  
om svensk legitimation. Genomströmningen på 
utbildningen är mycket god, så även arbetsmarknaden 
för apotekare i Sverige. Söktrycket är fortsatt högt 
och förväntas fortsätta vara det.

Under vårterminen 2020 utökas programmet med  
fördjupad svenska med inriktning mot farmaci, vilket 
innebär att omfattningen ökar från 70 högskolepoäng 
till 100 högskolepoäng. Detta ska ge studenterna 
bättre förutsättningar att tillgodogöra sig den kom-
pletterande utbildningen och underlätta för framtida 
yrkesverksamhet i Sverige.

Kompletterande utbildning för 
biomedicinska analytiker
Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng och startar 
en gång per år med 16 utbildningsplatser. Utbildningen 
består av teoretiska kurser inklusive svensk författ-
ningskunskap. Under termin tre genomförs verksam-
hetsförlagd utbildning under tio veckor inom olika 
laboratoriediscipliner. Ett självständigt arbete som 
omfattar 15 högskolepoäng ingår också i utbildningen.

Alternativt urval tillämpas i antagningsprocessen.  
Det baseras på den sökandes tidigare studie- och 
arbetslivserfarenhet. Urvalsprinciper har utvecklats  
i nära samarbete med övriga lärosäten som ger 
utbildningen.

Uppföljning av utbildningen görs i form av kursutvär-
deringar som ligger till grund för kontinuerlig utveck-
ling av utbildningen. Diskussioner om fördjupad 
utvärdering av utbildningen pågår med övriga läro-
säten som ger utbildningen.  

Efter godkänd utbildning kan studenterna ansöka  
om svensk legitimation. Genomströmningen på 
utbildningen är god. Till följd av bristande språk-
kunskaper hos vissa studenter har samarbetet med 
enheten för akademiskt språk, ASK, utökats. Hittills 
har antalet behöriga sökande till utbildningen varit 
färre än antalet utbildningsplatser, men andelen 
behöriga sökande ökar i takt med att fler får känne-
 dom om den. Utbildning till biomedicinsk analytiker 
skiljer sig åt mellan länder och inom professionen 
arbetar man på olika sätt inom olika befattningar, 
vilket kan ge anställning inom närliggande områden 
som inte är reglerade. 

UTBILDNING SOM FÖRNYAR





Vision 2020: 

Vårt mål är att Göteborgs universitet ska 
ha ökat sin attraktivitet som arbetsplats 
genom en ändamålsenlig organisation,  
ett aktivt ledarskap och stärkt delaktighet 
för medarbetare och studenter på alla  
nivåer. Lika villkor, förutsättningar och  
möjligheter är självklara utgångspunkter  
för en god arbetsmiljö.
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ARBETSMILJÖ 
SOM  
INSPIRERAR
En hållbar arbets- och studiemiljö för medarbetare och studenter är 
viktiga faktorer för att universitetet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
och utbildningsanordnare med efter frågade utbildningar och forskning 
med hög kvalitet. I kapitlet beskrivs universitetets arbete med kom-
petensförsörjning, arbetsmiljö samt jämställdhet och likabehandling.

UNIVERSITETETS ANSTÄLLDA
För ett universitet är den viktigaste tillgången dess 
anställda. Uppföljning av personalens struktur 
och omsättning skapar bättre förut sättningar  
att planera verksamheten och möta utmaningarna 
med att hantera kompetensförsörjningen.

Antal anställda vid Göteborgs universitet uppgår  
till 6 472 under 2019. Det motsvarar 5 870 årsarbetare 
och innebär en ökning med 45 årsarbetare jämfört 
med föregående år (se tabell 9). Den tidigare ökningen 
av årsarbetare har mattats av och motsvarar endast 
0,8 procent jämfört med 2018. Det kan jämföras  
med en ökning på 3 procent mellan 2017 och 2018 
eller 11 procent under femårsperioden. 

Antal årsarbetare inom kategorin annan under-
visande och forskande personal har ökat jämfört  
med föregående år. En anledning är att tidigare  
postdoc-anställningar, som enligt kollektivavtal är 
tidsbegränsade till två år, har övergått till forskar-
anställningar. Det beror även på att befattningen 
senior  professor togs bort från anställningsordningen 
för lärare 2018 och istället anställs fler som senior-
forskare. 

Kategorin lärare har ökat med 11 procent under  
perioden 2015–2019 och administrativ, teknisk och 
bibliotekspersonal har under samma period ökat  
med 10 procent. För 2019 har dock utvecklingen för 
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kategorin lärare vänt och antalet årsarbetare har 
minskat med 2 procent. Orsaken är den ovan nämnda 
förändringen av anställningsordningen samt minskat 
antal postdoc-anställningar.

Av samtliga anställda är 59 procent kvinnor och  
41 procent män. Det innebär en oförändrad könsför-
delning jämfört med 2018. Fördelningen mellan män 
och kvinnor har varit stabil de senaste fem åren. I 
kategorin disputerade lärare fortsätter andelen kvinnor 
att öka och störst är ökningen bland professorer. 

Riksrevisionen har i rapporten ”Resurseffektivitet och 
produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jäm-
förelse” pekat ut personalomsättning som en faktor 
som kan påverka effektiviteten. Lärosäten med hög 
personalomsättning antas ha en lägre effektivitet. 

Personalomsättningen vid Göteborgs universitet upp   -
går till 12 procent exklusive doktorandanställningar 
och adjungerade utan lön (se tabell 10). Personal-
omsättningen har minskat och är nu den lägsta under 
de senaste tre åren. 

Högst personalomsättning finns i kategorierna annan 
undervisande och forskande personal samt merite-
ringsanställningar, samtidigt som professorer har 
lägst personalomsättning. Anledningen till den höga 
personalomsättningen i de två förstnämnda kate-
gorierna är att där finns störst andel visstidsanställda.

2019 2018 2017 2016 2015

personalkategori Totalt
kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%) Totalt

kvinnor/
män (%)

Lärare

Professorer 534 35/65 538 33/67 536 32/68 517 30/70 506 28/72

Lektorer 976 55/45 967 55/45 930 55/45 886 53/47 863 54/46

Lektorer, biträdande 61 50/50 71 49/51 70 47/53 66 48/52 54 48/52

Adjunkter 344 67/33 343 64/36 336 64/36 317 64/36 306 62/38

Forskarassistenter 61 49/51 75 49/51 66 45/55 56 45/55 52 45/55

Postdok 190 55/45 219 55/45 205 56/44 181 53/47 176 53/47

2 166 52/48 2 213 51/49 2 143 50/50 2 023 49/51 1 957 48/52

Annan undervisande  
och forskande personal

Forskare 416 53/47 388 53/47 391 53/47 408 53/47 415 53/47

Forskare, biträdande 96 66/34 101 66/34 88 67/33 102 74/26 103 70/30

Övriga 150 50/50 114 54/46 108 54/46 103 51/49 104 43/57

662 55/45 603 55/45 587 55/45 613 56/44 622 56/44

Doktorandanställning

862 57/43 861 58/42 848 58/42 804 57/43 730 59/41

Administrativ/teknisk/ 
bibliotekspersonal

Administrativ personal 1 387 78/22 1 347 77/23 1 284 78/22 1 214 78/22 1 197 77/23

Teknisk personal 638 52/48 640 54/46 631 54/46 618 54/46 634 54/46

Bibliotekspersonal 155 70/30 161 70/30 154 73/27 155 73/27 155 71/29

2 180 70/30 2 148 70/30 2 069 70/30 1 987 70/30 1 986 73/27

Totalt 5 870 59/41 5 825 59/41 5 647 59/41 5 427 59/41 5 295 58/42

Tabell 9. Årsarbetare per personalkategori1.

1 Årsarbetare anges som medeltal per år.
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EN LÄRANDE ORGANISATION 
– KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Göteborgs universitet arbetar aktivt med att stärka 
universitetets attraktivitet som arbetsgivare. Genom 
att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens 
skapas förutsättningar för att uppnå verksamhetens 
uppdrag och mål.

REKRYTERING
Vid Göteborgs universitet pågår ett långsiktigt arbete 
för att möta utmaningarna med att attrahera rätt  
kompetens. För 2019 noterar universitetet en ökning av 
antalet sökande till lediga anställningar, från cirka åtta 
sökande per anställning 2018 till cirka elva under 2019.

Kvalitetssäkringen av universitetets anställningsprocess 
har fortsatt under 2019. Arbetet med att ta fram ett 
metodstöd för rekryteringsprocessen har resulterat i 
två nya utbildningar för rekrytering, en som riktar sig 
till prefekter och andra chefer och en som riktar sig  
till det verksamhetsnära personalstödet. Därutöver  
har jämställdhet och könsbias i bedömningsprocesser 

granskats i universitetets lärarförslagsnämnder för  
att säkerställa att rekrytering sker på objektiva, 
icke-diskriminerande och meritokratiska grunder.

En ny uppföljning av tillämpningen av 6 § anställnings-
förordningen, det vill säga användandet av särskilda 
skäl för att inte utlysa en anställning, har genomförts. 
Utfallet har diskuterats vid rektors verksamhets-
dialoger med fakulteterna. Resultatet visar att tillämp-
ningen av särskilda skäl i stort fungerar väl. Utöver 
detta har UKÄ genomfört en uppföljande granskning 
av anställningsärenden vid Göteborgs universitet till 
följd av den kritik som riktades mot universitetet 2017. 
Granskningen omfattade 50 beslut av i huvudsak 
läraranställningar och utifrån resultatet har UKÄ 
beslutat att avsluta granskningen av universitetet. 

2019 2018 2017

Medeltal 
anställda 

Nyan-
ställda

Slutat
Om sättn. 

(%) 
kvinnor/
män (%)

Omsättn. 
(%)

kvinnor/
män (%)

Omsättn. 
(%)

kvinnor/
män (%)

Professorer 593 19 59 3 2/4 3  3/4 3 5/4

Lektorer 1 079 46 88 4 4/4 7  6/7 7 8/7

Adjunkter 474 56 102 12 12/12 18 22/12 23 23/20

Meriteringsanställningar 315 65 86 21 14/27 17 16/17 20 18/20

Annan undervisande  
och forskande personal

872 185 360 21 23/19 24 25/23 25 23/27

Administrativ, teknisk, 
bibliotekspersonal

2 308 306 364 13 12/15 14 13/14 15 23/17

Totalt2 5 641 677 1 059 12 12/12 13 13/12 15 15/16

Tabell 10. Personalomsättning1.

1 Omsättning = lägsta tal av avgångar eller nyanställda dividerat med medeltalet anställda.
2 Exklusive doktorandanställning och adjungerade utan lön. 
Nytt uttag har gjorts för tidigare år för att göra redovisning uppdelat på kön möjlig.

ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 
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Flera fakulteter uppger att rekrytering till läraranställ-
ningar ofta tar lång tid. Handelshögskolan menar att 
det kan medföra att potentiella kandidater förloras 
under processens gång. Det finns olika förklaringar  
till varför en rekrytering drar ut på tiden, en är att  
det inom vissa ämnen är svårt att hitta sakkunniga. 
Utöver detta finns en utmaning i att kunna erbjuda 
konkurrenskraftig lön, särskilt i samband med  
internationella rekryteringar. Delar av universitetet 
upplever även konkurrens från andra lärosäten eller 
sektorer, till exempel grund- och gymnasieskolan, 
som kan erbjuda mer attraktiva villkor än tidigare. 

Både Sahlgrenska akademin och Utbildningsveten-
skapliga fakulteten har fått utökade utbildningsupp-
drag vilket medfört ett ökat behov av lärarkompetens. 
För Sahlgrenska akademin ligger utmaningen i att 
rekrytera kombinationsanställda lärare för att fullgöra 
och kvalitetssäkra utbildningarna. Utbildningsveten-
skapliga fakulteten har gjort stora rekryteringsinsatser 
och konstaterar att det råder nationell brist på vissa 
kompetenser. Samtidigt är det svårt att lösa rekryte-
ringsbehovet med internationella rekryteringar då 
lärarutbildningarna bedrivs på svenska och det oftast 
är en förutsättning att ha god kännedom om det 
svenska systemet.

Kommande pensionsavgångar, främst bland  
professorer, är en utmaning för flera fakulteter.  
Samhällsvetenskapliga fakulteten lyfter dessutom 
fram utmaningar med att kunna attrahera personal 
med praktisk erfarenhet från externa verksamheter, 
utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 
Bland de åtgärder som genomförts kan nämnas 
arbete med rekryteringsrutiner, bemanningsrutiner 
och kompetensförsörjningsplaner.

Universitetet strävar efter att uppnå en jämn köns-
fördelning i respektive personalkategori och främja 
en jämställd karriärutveckling. Naturvetenskapliga 
fakulteten har identifierat både nuvarande och  
framtida behov av kompetens och konstaterar att  
det är svårt att nå kvinnliga sökande till utlysta 
anställningar. Fokus har bland annat lagts på hur 
annonser formuleras och sprids för att attrahera  
rätt kompetens oavsett kön. 

En annan utmaning består i att upprätthålla balans 
mellan undervisning och forskning. Bristande tillgång 
på forskningsanslag kan minska lärarnas möjlighet till 
forskningstid i tjänst, vilket gör det svårare att såväl 
rekrytera som behålla lärare. IT-fakulteten har arbetat 
med att säkerställa en god försörjning av rätt kompe-
tens över tid. Bland annat har universitetslektorer, 
som är välmeriterade inom forskning med pågående 
projekt, anställts. 

Det finns även yrkeskategorier inom verksamhets-
stödet där det är svårt att rekrytera på grund av hög 
konkurrens bland arbetsgivare. Det gäller till exempel 
inom IT-området där behovet av specialistkompetens 
är stort. För att attrahera och rekrytera konkurrens-
utsatta grupper krävs både god marknadsföring och 
nätverksbyggande.  

KOMPETENSUTVECKLING 
Universitetets verksamhet ställer krav på ett aktivt 
ledar- och medarbetarskap med kvalificerade och 
engagerade chefer och medarbetare. Genom interna 
utbildningar, nätverk, handledning och utveckling av 
digitala utbildningar erbjuder Göteborgs universitet 
en bredd av kompetensutvecklande insatser för att 
stärka medarbetare, ledare och chefer i sina uppdrag.

Chefs- och ledarutveckling 
Arbetet med att förbereda nya chefer och ledare på 
sina uppdrag och kvalitetssäkra chefs- och ledar-
skapet har intensifierats under 2019. För att utveckla 
verksamheten och dess ledare har Göteborgs  
universitet inrättat ledarskapsprogrammet GULD för 
dekaner, prodekaner och överbibliotekarie. Under 
programmet har deltagarna bland annat arbetat med 
områden som är strategiskt viktiga för verksamheten 
samt förutsättningar för att leda akademisk verk-
samhet.

Två omgångar av universitetets chefsutvecklings-
program CUP har genomförts i anslutning till att 
chefer och ledare tillträtt sina uppdrag. Programmet 
utvecklas kontinuerligt genom dialog, utvärderingar 
och workshoppar med deltagare. Nytt för 2019 är 
organisationsspel samt team- och ledningsgrupps-
utveckling. Som särskilt givande och utvecklande har 
deltagarna lyft fram den individuella handledningen, 
chefsverktygen samt möten med andra chefer och 
ledare.

Chefshandledning erbjuds vid behov för att skapa 
förutsättningar att utveckla sitt ledarskap med 
utgångspunkt i den egna verksamheten och arbets-
situationen. Utbudet av handledning har ökat, bland 
annat eftersom det numera ingår i chefsutvecklings-
programmen. 

Fjärde omgången av utbildningen Nyfiken på ledar-
skap har avslutats, en femte har startat. Utbildningen 
ska inspirera till att bli ledare inom universitetet och 
bidra till en ökad förståelse för ledarskap och för  
universitetets organisation. Bedömningen är att  
programmet har bidragit till att fler valt att söka sig  
ett uppdrag som chef eller ledare.

En ny utbildning, Att leda utan att vara chef, har tagits 
fram och lanserats för ledare utan formellt chefs-
ansvar exempelvis studierektorer, forskningsledare, 
samordnare och sektionsledare.

Under året startades chefsnätverket Share på rektors 
uppdrag. Chefsnätverket skapar en yta för möten  
och interaktion mellan chefer på olika nivåer och 
mellan olika områden inom universitetet. Förutom 
inspirerande föreläsningar inom chefs- och ledarskap 
ges medlemmarna möjlighet att dela erfarenheter, 
tankar och frågeställningar inom aktuella ämnen.
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Personalmobilitet
Universitetets utbildningsmiljöer ska enligt Vision 
2020 ha en internationell profil. Att ge medarbetare 
möjlighet att få internationell erfarenhet är ett sätt att 
bidra till detta. Universitetet strävar därför efter att 
öka det internationella utbytet för alla med arbetare. 
Inom programmet Erasmus+ genomförde 56 med-
arbetare fortbildningsutbyten under 2019, en markant 
ökning jämfört med 2018 då utfallet var 36. Inom  
programmet genomfördes även 60 lärarutbyten vid 
partnerlärosäten i Europa, vilket är i nivå med före-
gående år. Därutöver genomfördes 13 utbyten inom 
den utomeuropeiska delen av Erasmus+ International 
Credit Mobility, för både inresande och utresande 
lärare och annan personal.  

Genom stipendieprogrammet Teaching Sabbatical 
erbjuder Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning, STINT, en möjlighet att 
spendera en termin vid något av deras partner-
lärosäten. Två av universitetets lärare har varit på en 
sådan vistelse under 2019, en vid University of Tokyo, 
Japan, och en vid Arizona State University, USA. 

OMSTÄLLNING 
En revidering av universitetets kollektivavtal om lokala 
omställningsmedel har genomförts. Det innebär att 
medlen kan användas för att medarbetare ska kunna 

prova på andra arbetsuppgifter om det efter avslutad 
rehabilitering inte är möjligt att återgå till ordinarie 
arbete. 

Under året har lokala omställningsmedel för tolv 
åtgärder beviljats för närmare fem miljoner kronor,  
att jämföra med sju miljoner kronor 2018. Exempel  
på åtgärder som finansierats är kompetensväxling, 
kompetensutveckling och karriärvägledning. 

Den enskilt största omställningsprocessen under 
2019 var sammanslagningen av de administrativa 
organisationerna på Högskolan för design och  
konsthantverk samt Akademin Valand. Aktivt arbete 
med tidiga omplaceringar har kunnat lösa eventuell 
övertalighet. En annan stor verksamhetsförändring 
som har inletts under året innebär att universitetets 
restaurangverksamhet och delar av konferensverk-
samheten kommer att upphandlas under 2020.

Mot bakgrund av ett lägre söktryck har universitetet 
under 2019 haft en fortsatt överkapacitet inom  
framförallt humanistiska ämnesområden. Det har  
lett till flera åtgärder som delvis finansierats med 
lokala omställningsmedel. Ett exempel är att bredda 
personalens kompetensområde för att omfatta fler 
ämnen och därmed minska behovet av att anlita 
extern kompetens. 

ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 

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. 

Göteborgs universitet har valt att strukturera styr-
dokument, information och metoder för arbetsmiljö-
arbetet i ett ledningssystem för att säkerställa god 
kvalitet. För att ge en tydligare riktning i arbetsmiljö-
arbetet har universitetet beslutat om en reviderad 
arbetsmiljöpolicy. Policyn är en del av lednings-
systemet och lägger grunden för hur universitetet 
systematiskt undersöker, riskbedömer och åtgärdar 
arbetsmiljön samt följer upp genomförda åtgärder. 

Universitetet har beslutat att inleda ett samarbete 
med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
NTNU, om en modell för att kartlägga och utveckla 

arbetsmiljön för medarbetare inom universitetet. 
Modellen kallas ARK och är ett etablerat sätt för att 
arbeta processinriktat med att utveckla den psyko-
sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Val av arbetsmiljöombud har genomförts för en ny 
mandatperiod. I samband med detta har parterna 
upprättat en plan för utbildning och introduktion av 
nytillträdda arbetsmiljöombud. I den centrala arbets-
miljökommittén har rutinen för att utse arbetsgivar-
representanter reviderats för att skapa en bred och 
växlande representation från verksamheten. 
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STUDENTERS ARBETSMILJÖ
Studenters arbetsmiljö är en prioriterad fråga vid  
universitetet och flera insatser pågår inom området. 
En universitetsgemensam webbplats har arbetats 
fram som ska fungera som ett stöd i arbetet. Handels-
högskolan har utvecklat arbetet med att ta emot nya 
studenter och Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
har initierat ett arbete med arbetsmiljökartläggningar 
för studenter.

Studiesociala arbetsgruppen som har uppdraget  
att arbeta med studentperspektivet inom arbets-
miljöområdet har varit verksam i drygt ett år. En viktig 
uppgift är att sprida goda exempel och bidra till  
en positiv utveckling av studenters arbetsmiljö. 
Gruppen har bland annat diskuterat förutsättningar 
för studerande arbetsmiljöombud och student-
representanter, kartläggning av studenters arbets-
miljö samt studenthälsa.

Universitetet har under året upphandlat ett nytt avtal 
för studenthälsa. Det nya avtalet fokuserar på före-
byggande och främjande hälsoinsatser för att i ett 
tidigare skede arbeta med studenternas psykiska 
ohälsa. Särskilda riskområden hos studenter är 
stress, prestationskrav och ångest.

SÄKERHET
Göteborgs universitet har påbörjat utvecklingen av 
det proaktiva och systematiska säkerhetsarbetet för 
att fortsätta vara ett öppet universitet i tät kontakt 
med det omgivande samhället. En ny säkerhetspolicy 
har beslutats som betonar vikten av en trygg arbets- 
och studiemiljö för medarbetare och studenter. Vidare 
har arbetet med en ny process för krishantering och 
en ny krisledningsplan påbörjats. Mot bakgrund av 

procent 2019 2018 2017 2016 2015

Totalt 3,2 3,2 3,0 3,1 3,3

Kvinnor 4,1 4,0 3,7 4,0 4,2

Män 2,0 2,2 2,0 1,8 1,9

Anställda – 29 år 1,7 2,2 2,2 2,2 1,9

Anställda 30 – 49 år 3,1 3,1 2,8 2,9 3,3

Anställda 50 år – 3,7 3,6 3,4 3,4 3,6

Andel långtidssjukfrånvaro 
 (60 dagar eller mer)

Totalt 66,2 66,0 65,7 64,01 66,6

Kvinnor 67,4 66,0 64,7 64,4 67,0

Män 62,6 66,0 68,3 62,6 65,4

den nya säkerhetsskyddslagen har universitet startat 
en kartläggning för att identifiera säkerhetskänslig 
verksamhet.

Antalet allvarliga hot, hat och våldssituationer har 
ökat där vissa forskningsområden är extra utsatta. 
Inrapporterade säkerhetsincidenter har ökat med  
47 procent under den senaste femårsperioden.  
Universitetet har därför initierat arbetet med en  
handläggningsordning för att hantera hot, hat och 
våldssituationer. Riktat stöd till universitetets verk-
samheter i det förebyggande arbetet har också 
utvecklats. Här ingår utvecklade processer för fysisk 
arbetsmiljö och systematiskt brandskyddsarbete.  

SJUKFRÅNVARO 
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 3,2 procent, 
vilket är oförändrat jämfört med 2018. Kvinnors sjuk-
frånvaro ökade något till 4,1 procent medan männens 
sjukfrånvaro minskade till 2,0 procent. Andel lång-
tidssjukskrivna, 60 dagar eller mer, ökade marginellt 
till 66,2 procent 2019 jämfört med 66,0 procent 2018. 
Anställda äldre än 50 år är den enda ålderskategorin 
där sjukfrånvaron fortsätter att öka. (se tabell 11)

I ett nationellt perspektiv är sjukfrånvaron låg.  
Universitetet bedriver ett aktivt, arbetslivsinriktat 
rehabiliteringsarbete för att initiera åtgärder och  
stöd så tidigt som möjligt, helst innan sjukskrivning.  
Under 2019 har universitetet inlett ett arbete med att 
uppdatera handläggningsordningen för arbets-
anpassning och rehabilitering. Sjukfrånvarostatistik 
och arbetslivsinriktat rehabiliteringsarbete är viktiga 
utgångspunkter för det systematiska arbetsmiljö-
arbetet vid universitet.

Tabell 11. Sjukfrånvaro.

1 Utfallet har justerats jämfört med tidigare årsredovisning.



66 Göteborgs universitets årsredovisning 2019ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 

JÄMSTÄLLDHET OCH 
LIKABEHANDLING
Lika villkor och möjligheter är en viktig 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 profes-
sorer om 53 procent kvinnor. Under 2019 var 47 procent 
av de nyrekryterade professorerna kvinnor, vilket är 
en ökning jämfört med den avmattning som skedde 
under 2018 då andelen var 41 procent (se diagram 11). 
Universitetet behöver fortsätta arbetet med att öka 
jämställdheten bland nyrekryterade professorer då 
utfallet för perioden 2017–2019 var 46 procent, vilket 
understiger regeringens mål. 

 

Flera fakulteter och institutioner har påbörjat olika 
insatser för att särskilt främja kvinnliga forskares och 
lärares karriärutveckling. Exempel är mentorskap och 
särskilt stöd för att uppmuntra fler kvinnor att söka 
om docenturer. Det görs också en översyn av rutiner 
och processer kopplade till vilka som tillfrågas  
om och accepterar meriterande uppdrag. På Natur-
vetenskapliga fakulteten har en arbetsgrupp tillsatts 
för att ta fram konkreta åtgärder för att öka jämställd 
rekrytering.

Mot bakgrund av #metoo har universitetet genomfört 
en förstudie, Vägen fram, för att ta fram förslag på 
åtgärder som ska förebygga och hantera sexuella  
trakasserier. Sahlgrenska akademin har startat ett 
samarbetsprojekt med studentkårerna, En enkel väg 
in, som ska underlätta för studenter och doktorander 
att anmäla trakasserier eller övergrepp. 

Kvinnliga professorer Nyrekryterade kvinnliga professorer

20192018201720162015
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Diagram 11. Andel kvinnliga  professorer 1.

1 Avser antal individer. Exklusive adjungerade professorer.
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Fyra nätverksträffar har arrangerats för universitetets 
likabehandlingsrepresentanter. Universitetet har också 
genomfört utbildningar för chefer och arbetsmiljö-
ombud om kränkande särbehandling och trakasserier. 
Även utbildning i grundläggande HBTQ-kunskap  
i samarbete med West Pride och en föreläsning för 
Samhällsvetenskapliga biblioteken om bemötande  
av transpersoner har genomförts. Institutionen för 
globala studier har genomfört seminarier om sexuell 
läggning och könsöverskridande identitet, genus, 
rasism och antisemitism för att stärka studenternas 
psykosociala arbetsmiljö. 

Högskolan för design och konsthantverk har skapat 
en arbetsgrupp för att särskilt stötta studenter med 
funktionsnedsättningar. Målet är att samordna olika 
stödinsatser och säkerställa stöd i rätt tid genom  
hela utbildningen.

Universitetet har genomfört den årliga lönekartlägg-
ningen för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
skillnader i lön mellan kvinnor och män. Arbetet har 
utförts i två arbetsgrupper, en partsammansatt med 
arbetsgivare och personalorganisationer och en med 
representanter från fakulteter och personalenheten. 
Fakulteternas lönekartläggning har omfattat profes-
sorer, lektorer, adjunkter samt annan forskande och 
undervisande personal. Även en översyn av den arbets-
värdering som ligger till grund för lönekartläggningen 
har påbörjats. Samtliga grupper med avvikande löne-
strukturer eller löner har följts upp. Den lönestruktur 
och de löneskillnader som finns förklaras av externa 
och interna faktorer, någon koppling till kön har inte 
kunnat påvisas.

Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet, 
JiGU, är en gemensam angelägenhet där hela  
verksamheten bidrar. Institutioner, fakulteter, forsk-
ningsnämnd, utbildningsnämnd och gemensamma 
förvaltningen har arbetat för att integrera jämställd-
hetsperspektivet i universitetets verksamhet.

Tyngdpunkten under 2019 har varit att ta fram  
stödjande ramverk och verktyg till universitetets  
institutioner. Arbetet har skett genom en central sam-
ordnare, handläggare och specialister vid gemen-
samma förvaltningen samt forskare i verksamheten. 
Prioriterade områden har varit forskningens och 
utbildningens villkor samt karriärvägar för med arbetare. 

Även övergripande vägledningar och ramverk har 
tagits fram för att stödja det verksamhetsnära 
arbetet. Arbetet med jämställdhetsintegrering har 
följts upp i rektors verksamhetsdialoger.

Ett antal gemensamma förändringsarbeten pågår på 
universitetsövergripande nivå. Under året har rektors 
strategiska samfinansiering reviderats, efter beredning 
i forskningsnämnden. Baserat på tidigare ojämställt 
utfall förstärktes inriktningen mot yngre forskare och 
jämställdhetsaspekter ska beaktas vid uppföljning av 
dessa medel. 

Som tidigare nämnts granskas jämställdhet och 
könsbias i bedömningsprocesser för att kvalitets-
säkra rekryteringsprocessen. Arbetet genomförs i 
samverkan med lärarförslagsnämnderna. Under  
2019 har arbetet pågått vid fyra av universitetets åtta 
fakulteter. Arbetet sker successivt och slutförs efter 
årsskiftet 2020. Samtliga lärarförslagsnämnder ska  
få stöd i sin kvalitetssäkring. Utifrån erfarenheter i 
arbetet vävs lärdomar successivt in i kommande 
utbildning till lärarförslagsnämnderna.

Ett gemensamt arbete med att undersöka arbetsvillkor 
och karriärvägar har genomförts där 16 institutioner 
deltagit. Arbetet har bestått i en enkät och efter-
följande analys av karriärvägar och arbetsmiljö. Flera 
institutioner genomför eller har genomfört åtgärder 
som en följd av kartläggningens resultat. Här kan 
nämnas förändrade regelverk för utlysning av interna 
uppdrag, utveckling av mentorskapsprogram för 
forskande personal och en ökad öppenhet kring hur 
beslut fattas.

LÄS MER
Läs mer om arbetet med jämställdhetsintegrering inom 
forskning i Kvalitetsdriven forskning i kapitlet Forskning som 
påverkar och inom utbildning i Kvalitetsdriven utbildning  
i kapitlet Utbildning som förnyar.





Vision 2020: 

Hållbar utveckling är angeläget för oss;  
vi prövar alltid de sociala, ekonomiska och 
ekologiska konsekvenserna i ett längre 
tidsperspektiv och låter dem påverka vår 
verksamhet.
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Universitetet strävar efter att minska sin negativa miljöpåverkan och 
förbättra förutsättningarna för forskning och utbildning inom hållbar 
utveckling. Arbetet utgår från mål och uppdrag i Handlingsplan för  
miljö och hållbar utveckling 2017–2020. 

MILJÖARBETE 
SOM 
ENGAGERAR 

UNIVERSITETET I TOPP  
I MILJÖRANKNINGAR
Göteborgs universitet rankas högt när Times Higher 
Education, THE, rangordnar världens lärosäten utifrån 
hållbar utveckling. THE University Impact Rankings 
ska ge en bild av lärosätens samhällspåverkan genom 
att mäta hur lärosäten lever upp till FN:s globala mål 
för hållbar utveckling. I rankningen undersöktes drygt 
460 universitet från hela världen utifrån kriterier som 
utgår från de globala målen. Göteborgs universitet 
hamnar på sjätte plats i rankningen som bygger  
på lärosätenas egen inrapportering samt andra källor 
som bibliometriska metoder för utvärdering av  
forskning inom hållbar utveckling. Inom mål 4, God  
ut  bildning för alla, som avser inkluderande under-
visning och livslångt lärande placerar sig Göteborgs 
universitet på första plats. 

Göteborgs universitet toppar även, för fjärde året i 
rad, Naturvårdsverkets rankning av statliga myndig-

heters miljöledningsarbete. Resultatet visar att  
universitetet har en struktur som gör det möjligt att 
kontinuerligt utveckla och förbättra miljöarbetet.  
Det bekräftas även av de externa miljörevisorerna 
som konstaterar att Göteborgs universitet fortsätter 
sitt ambitiösa miljöarbete för ständiga förbättringar 
och minskad miljöpåverkan. 

LÄS MER
Läs mer om arbetet med hållbar utveckling i Forskning  
för hållbar utveckling i kapitlet Forskning som påverkar och 
Hållbarhetsperspektiv i utbildningen i kapitlet Utbildning 
som förnyar.
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Diagram 12. Koldioxidutsläpp  
från tjänsteresor 2019 per 
transportslag.

Under 2019 uppgick universitetets 
totala koldioxidutsläpp från tjänste-
resor till 7 951 ton. Långa flygresor 
fortsätter att vara den enskilt största 
utsläppskällan. Då utsläppen från 
flygresor från och med 2019 beräknas 
enligt en ny modell är jämförelse med 
tidigare år missvisande.

1 Bilresor inkluderar egen bil i tjänst,  
bilpool, taxiresor, hyrbil samt bränsleför-
brukning från verksamhetens egna bilar. Flyg över 50 mil

Buss

Flyg under 50 mil Bil1 

Tåg 

0,02 ton 7 282 ton

1,7 ton

497 ton

170 ton

KLIMATPERSPEKTIV
KLIMATRAMVERKET
Göteborgs universitet har tillsammans med 36 andra 
svenska lärosäten anslutit sig till Klimatramverket. 
Ramverket beskriver hur universitet och högskolor 
ska förhålla sig till klimatomställningen och innebär 
ett mål att halvera koldioxidutsläppen till 2030.  
En universitetsövergripande arbetsgrupp har tagit 
fram förslag till åtgärder för det fortsatta arbetet med 
att minska utsläppen. Ett första steg är att universitetet 
har justerat handlingsplanen för miljö och hållbar 
utveckling och ska för 2020 minska koldioxidutsläppen 
från tjänsteresor med sex procent jämfört med 2019. 
För att utbyta erfarenheter och idéer diskuteras  
Klimatramverket kontinuerligt i det nationella nätverket 
för miljöledning vid universitet och högskolor.

TÅG OCH RESFRIA MÖTEN 
PREMIERAS
För att Göteborgs universitet ska kunna minska  
kol dioxidutsläppen i den takt som krävs behöver 
åtgärder genomföras av enskilda institutioner såväl 
som på universitetsövergripande nivå. Många  
institutioner har under året arbetat aktivt med att 
minska sin klimatpåverkan. Bland annat har institutioner 
sett över hur tågresor kan vara ett mer attraktivt  
alternativ till flygresor och utvecklat rutiner för att 
uppfylla universitetets mötes- och resepolicy.  
Antalet digitala möten har mer än fördubblats under 
2019 och till exempel har flera disputationer genom-
förts via länk. Framförallt är det införandet av den 
digitala tjänsten Zoom som har påverkat resultatet 
positivt.

Diagram 13.  
Tjänsteresor med flyg.

Antal flygkilometer minskade med 
fem procent jämfört med 2018.  
Det är tredje året i rad som antal 
flygkilometer minskar. En ökad 
klimatmedvetenhet generellt i 
samhället kan vara en bidragande 
orsak. 
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Havsmiljöinstitutet arbetar för att minimera antalet 
tjänsteresor bland annat genom att alltid hålla  
seminarier på platser dit det är möjligt att ta sig med 
tåg och lokaltrafik. Vid en konferens i marin pedagogik 
utgick ekonomisk ersättning endast för resor med  
tåg eller båt. På Förvaltningshögskolan används en 
flygresa per anställd och år som riktmärke och möjlig-
heten att minimera koldioxidutsläppen undersöks 
alltid vid beställning av resa. 

Flera institutioner har också arrangerat personaldagar 
med tema hållbar utveckling, däribland institutionen 
för litteratur, idéhistoria och religion som anordnade 
en klimatdag med föreläsningar och seminarium  
med gruppövningar. Resultatet av dagen fungerade 
som grund för institutionens fortsatta klimatarbete. 

KLIMATFONDEN
För att bidra till en minskad klimatpåverkan har  
Göteborgs universitet sedan 2016 en intern klimat-
fond som finansieras genom den avgift som tas ut  
vid tjänsteresor med flyg. Ur Klimatfonden kan både 
medarbetare och studenter söka medel för projekt 
som minskar utsläppen av växthusgaser från  
universitetets verksamhet. Inför 2019 beviljades  
16 projekt medel från Klimatfonden och universitetet 
delade ut drygt 1,7 miljoner kronor. Variationen bland 
de beviljade projekten är stor, från inköp av utrustning 
till metodutveckling och insatser för att förändra  
beteenden. Fem av de beviljade projekten initierades 
av studenter. Ett exempel är Stay grounded som har 
uppmuntrat studenter att ta sig till och från Göteborg 
på annat sätt än med flyg för att minska klimatavtrycket. 
107 studenter avstod från att flyga och fick genom  
projektet ersättning från Klimatfonden för delar av 
resekostnaden. Även Erasmus-medel avsattes under 
året för att få studenter att välja tåget istället för flyget 
till utbytesstudierna i Europa, vilket även beskrivs i 
Internationell profil i kapitlet Utbildning som förnyar.

Diagram 14.  
Flygresor mellan Göteborg och 
Stockholm1.

Antal enkelresor med flyg mellan 
Göteborg och Stockholm uppgick 
2019 till 1 175. Sedan 2015 har 
antalet fygresor minskat med  
27 procent. 

1 Utfallet inkluderar flygresor mellan 
Göteborg-Stockholm och omvänt där 
respektive destination utgör slutmål. 
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KOLDIOXIDUTSLÄPP  
FRÅN TJÄNSTERESOR
Universitetets utsläpp av koldioxid från tjänsteresor  
upp  gick under 2019 till 1 355 kg per helårsanställd.
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STUDENTINITIATIV FÖR 
HÅLLBAR UTVECKLING
ACT SUSTAINABLE
I november arrangerades Act Sustainable 2019, en 
hållbarhetsvecka vid Göteborgs universitet och  
Chalmers som ska inspirera studenter att agera för 
hållbar utveckling i sina studier, privat och i kommande 
yrkesliv. Temat var de globala målen för hållbar ut-
veckling och veckan inleddes med ett seminarium om 
hållbar utveckling och utbildning. Därefter turnerade 
arrangemanget runt på universitetets fakulteter och 
avslutades på Röhsska muséet där Konstnärliga och 
Humanistiska fakulteterna stod som värdar. På  
programmet fanns evenemang om bland annat plast  
i haven, hållbarhet och kultur, digitala lösningar och 
aktivism. För första gången bjöds även universitetets 
medarbetare in att delta i hållbarhetsveckan som 
totalt lockade cirka 1 300 besökare. 

VÄXTBASERAD MATINSPIRATION
Ytterligare ett studentinitiativ som numera inkluderar 
medarbetare vid Göteborgs universitet är Veggie  
at my place. Projektet ska inspirera fler att äta mer 
växtbaserad mat genom att deltagare bjuder varandra 
på vegetarisk eller vegansk middag och delar erfaren-
heter och kunskaper om en mer växtbaserad kost-
hållning. Under 2019 deltog drygt 120 personer mellan  
19 och 62 år från 30 olika länder. Projektet avslutades 
med en brunch för alla deltagare lagad på mat som 
annars skulle ha kastats. 

HÅLLBARHETSSYMPOSIUM 
Studenter från Samhällsvetenskapliga fakulteten 
arrangerade det årliga hållbarhetssymposiet  
EuroEnviro 2019 som samlade 63 europeiska  
studenter. Deltagarna träffades kring föreläsningar, 
studiebesök och workshoppar för att arbeta med 
FN:s globala mål för hållbar utveckling utifrån temat 
om interdisciplinära lösningar för hållbar utveckling. 
Under konferensen delades deltagarna in i grupper 
utifrån sina intresseområden för att hitta konkreta  
lösningar inom tio områden. Konferensen avslutades 
med att grupperna bedömdes efter hur väl de kunnat 
förklara problemet, vilka som hittat den mest rimliga 
lösningen för sin kontext och vilka som på bästa sätt 
kopplade sin lösning till andra hållbarhetsutmaningar.

MILJÖARBETE SOM ENGAGERAR

STUDENTFÖRENINGAR  
FÖR HÅLLBARHET
Inom nätverket Gothenburg Students for Sustainability  
Alliance, GSSA, samverkar universitetets olika studentdrivna 
hållbarhetsföreningar kring gemensamma frågor och utbyter 
erfarenheter.
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MÅLUPPFYLLELSE FÖR MILJÖ 
OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2019
Mål 2017-2020 Resultat och indikator

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

622 vetenskapliga artiklar1 som behandlar frågeställningar inom hållbar 
utveckling publicerades under 2019, en ökning med tio procent jämfört 
med 2018. 

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

14 procent av kurserna (581 av 4302 kurser2) och 19 procent av  
programmen (41 av 211 program) är hållbarhetsmärkta. Andelen  
hållbarhetsmärkta kurser och program har ökat jämfört med 2018. 

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 302 stycken, en ökning med fyra procent  
sedan 2018.

Universitetet ska ställa hållbarhetskrav3 vid alla  
ramavtal och öka kravställningen vid objekts-
upphandlingar.

I samtliga ramavtal där hållbarhetskrav är relevant har sådana krav 
ställts. I 24 procent av objektsupphandlingarna (8 av 33 stycken) har 
hållbarhetskrav ställts. 

Universitetet ska öka andelen inköp där det  
ställs hållbarhetskrav, inom prioriterade produkt-
områden4.

I elva av tolv prioriterade produktområden har andelen produkter  
med hållbarhetskrav ökat, eller är på samma nivå, jämfört med 2018.

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

De totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor under 2019 var  
1 355 kg per helårsanställd5.

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

Användningen av el och värme uppgick under 2019 till 200 kWh/m2,  
en minskning med fyra procent jämfört med 2018. Användningen av  
el och värme har minskat med fyra 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 2019 i en nybyggnation.

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

Tre incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat  
under 2019. 53 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 1 110 ton, en ökning med  
elva procent sedan 2018. Sedan 2015 har den totala mängden avfall 
ökat med en procent.

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

Andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras  
är 37 procent, en minskning sedan 2018. Sedan 2015 har andelen  
avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposterats minskat 
med fem procentenheter.

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

1 Med vetenskaplig artikel avses publikationstyperna artikel i vetenskaplig tidskrift, artikel i övriga tidskrifter och forskningsöversiktsartikel
2 Avser programkurser och fristående kurser
3 Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav samt krav på livscykelperspektiv.
4 Datorer och bildskärmar, drycker, frukt, kontorspapper, mjukpapper, städkemikalier, bilar, textila profilprodukter och möbler.
5 Då utsläppen från flygresor från och med 2019 beräknas enligt en ny modell är jämförelse med tidigare år missvisande.

MILJÖARBETE SOM ENGAGERAR
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Göteborgs universitet lämnar ett positivt resultat för 2019 med 36 mnkr. 
Verksamhetens totala intäkter ökar med 305 mnkr eller 4,7 procent  
jämfört med 2018. Kostnaderna ökar samtidigt med 3,1 procent jämfört 
med föregående år där forskningen står för den största ökningen.

EKONOMISKT RESULTAT  
OCH UTVECKLING

Verksamhetsutfallet, exklusive resultat från det helägda dotter-
bolaget GU Ventures AB, uppgår till ett överskott motsvarande 
38 mnkr, vilket är drygt 100 mnkr högre än utfallet 2018.  
Differensen jämfört med föregående år förklaras framförallt av 
att universitetets underproduktion inom utbildningsuppdraget 
var lägre 2019. Avräkningen av utbildningsuppdraget resulterade 
i minskade intäkter av utbildningsanslag med 5 mnkr 2019, vilket 
kan jämföras med 82 mnkr 2018. 

De totala intäkterna ökar med drygt 305 mnkr, motsvarande  
4,7 procent. De största ökningarna finns inom intäkter av anslag, 
182 mnkr, och intäkter av bidrag, 96 mnkr. Kostnaderna ökar 
med knappt 205 mnkr, motsvarande 3,1 procent, och består 
främst av ökade personalkostnader och kostnader för övrig drift.

Tabell 12: Ekonomisk utveckling

mnkr
Bokslut 

2019
Budget 

2019
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Bokslut 

2016
Bokslut 

2015

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 4 338 4 258 4 156 4 087 3 987 3 892

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 508 494 493 471 473 449

Intäkter av bidrag 1 982 1 894 1 886 1 858 1 739 1 608

Finansiella intäkter 23 11 11 19 19 14

Summa intäkter 6 851 6 657 6 546 6 435 6 218 5 963

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -4 304 -4 276 -4 183 -4 034 -3 845 -3 693

Kostnader för lokaler -617 -610 -607 -600 -623 -627

Övriga driftkostnader -1 679 -1 610 -1 596 -1 533 -1 464 -1 402

Finansiella kostnader -13 -30 -29 -29 -33 -16

Avskrivningar -200 -197 -193 -188 -184 -185

Summa kostnader -6 813 -6 723 -6 608 -6 384 -6 149 -5 923

Verksamhetsutfall 38 -66 -62 52 69 40

Resultat från andelar i dotterföretag -2 0 23 7 13 19

Årets kapitalförändring 36 -66 -39 58 82 59

Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar kostnaderna 
med 46 mnkr, motsvarande 1,8 procent, jämfört med 2018, vilket 
är en effekt av universitetets utökade utbildningsuppdrag.

Inom forskning och utbildning på forskarnivå ökar verksamheten 
mätt i kostnader med 159 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 
4,0 procent jämfört med föregående år. Ökningen speglar den 
förstärkning som skett inom universitetets forskningsverksamhet 
med både ökat basanslag och större bidragsintäkter.

Årets kapitalförändring uppgår till ett överskott på 36 mnkr,  
som i sin helhet kan hänföras till forskning och utbildning på 
forskarnivå. Kapitalförändringen inom forskning och utbildning 
på forskarnivå innehåller även resultatandelar från universitetets 
holdingbolag GU Ventures AB som redovisar ett underskott om 
2 mnkr 2019. 
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INTÄKTER
Verksamhetens totala intäkter uppgår till 6 851 mnkr 2019, vilket 
är en ökning med 305 mnkr eller 4,7 procent jämfört med 2018.

Intäkter av anslag uppgår till 4 338 mnkr, en ökning med 182 
mnkr jämfört med 2018. Förändringen mellan åren påverkas av 
universitetets underproduktion inom utbildningsverksamheten 
2018 med 82 mnkr, vilket kan jämföras med 5 mnkr 2019. Detta 
medför också att ökningen framförallt finns inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå, som står för 114 mnkr. Ökningen 
inom forskning och utbildning på forskarnivå på 67 mnkr för-
klaras främst av en förstärkning av basanslaget 2019 och ökade 
anslag för ersättning för klinisk utbildning och forskning enligt 
ALF-avtalet. 

Anslag för särskilda medel uppgår till 14 mnkr, vilket är i nivå med 
2018. Dessa anslag fördelar sig mellan uppdragen ”Utveckla och 
sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av 
människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till 
rasistiska organisationer” (Segerstedtinstitutet) med 5 mnkr, 
nationellt resurscentrum i matematik med 5 mnkr och spets-
utbildning i entreprenörskap med 4 mnkr.

Intäkter av avgifter, andra ersättningar och finansiella 
intäkter uppgår till 531 mnkr, vilket är 27 mnkr eller 5,4 procent 
högre än 2018. Intäkterna för uppdragsforskning uppgår till 177 
mnkr, vilket är en ökning med 9 mnkr eller 5,4 procent jämfört 
med 2018. Finansiella intäkter har ökat till 23 mnkr 2019, främst 
beroende på orealiserad värdeökning på donationernas fond-
kapital med 11 mnkr jämfört med 2018. Övriga intäkter, bland 
annat ersättning för tjänster, kurs- och konferensavgifter samt 
studieavgifter från tredjelandsstudenter har ökat till 258 mnkr 
2019 från 239 mnkr föregående år. Intäkterna för uppdragsut-
bildning har minskat med 12 mnkr jämfört med 2018, en minskning 
motsvarande 14,2 procent, och uppgår till 73 mnkr 2019.  

Intäkter av bidrag är universitetets näst största finansierings-
källa och uppgår 2019 till 1 982 mnkr, en ökning med 96 mnkr 
eller 5,1 procent jämfört med 2018. Intäkter från forskningsråden 
(Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova), övriga statliga 
myndigheter samt svenska företag och affärsdrivande verk ökar 
med 88 mnkr. Av ökningen svarar enbart forskningsråden för  
60 mnkr. Intäkter av bidrag från övriga utländska organisationer 
minskar samtidigt med 10 mnkr jämfört med 2018 medan övriga 
svenska organisationer och ideella föreningar, kommuner och 
regioner samt EU:s institutioner visar en ökning med samman-
lagt 18 mnkr 2019.

KOSTNADER
Verksamhetens totala kostnader uppgår till 6 813 mnkr 2019, 
vilket är en ökning med 205 mnkr, motsvarande 3,1 procent, 
jämfört med 2018.

Kostnader för personal är den största kostnadsposten och 
uppgår till 4 304 mnkr, vilket är en ökning med 121 mnkr, eller  
2,9 procent, jämfört med förra året. Av de totala personalkost-
naderna svarar lönekostnader inklusive arvoden för en ökning 
motsvarande 52 mnkr eller 1,9 procent. Ökningen är dels relaterad 
till löneökningar till följd av nya löneavtal och dels till att antalet 
årsarbetare har ökat med 45 till 5 870 årsarbetare 2019. Genom 
ett ökat uttag av semester har förändringen av semesterlöne-
skulden minskat personalkostnaderna med 13 mnkr. De totala 
pensionskostnaderna har ökat med 60 mnkr eller 11 procent och 
upp   går till 604 mnkr 2019. Ökningen förklaras främst av en ökad  
premie till Statens tjänstepensionsverk (SPV), med 47 mnkr eller 
13,2 procent, vilket främst beror på det negativa ränteläget. 

Lokalkostnader uppgår till 617 mnkr, vilket är en ökning med  
10 mnkr eller 1,6 procent jämfört 2018. De totala hyreskostnaderna 
är 565 mnkr, en ökning med 5 mnkr jämfört med 2018. Övriga 
driftkostnader för lokaler som el, gas, fjärrvärme och vatten 
uppgår till 31 mnkr och har ökat med 3 mnkr eller 11,2 procent. 
Lokalvård, renhållning, bevakning och reparationer för hyrda 
lokaler har ökat med 2 mnkr till 21 mnkr 2019, motsvarande  
7,3 procent.

Övriga kostnader uppgår till 1 892 mnkr, vilket är en ökning 
med 74 mnkr eller 4,1 procent jämfört med 2018. Här ingår, 
utöver driftkostnader, finansiella kostnader på 13 mnkr som 
minskat med 16 mnkr samt avskrivningar på 200 mnkr som ökat 
med 7 mnkr jämfört med 2018. Orsaken till minskningen av de 
finansiella kostnaderna är att Riksgälden höjt räntan från -0,5 till 
-0,25 procent under 2019. Övriga driftkostnader har ökat med 
83 mnkr eller 5,2 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 577 mnkr, 
vilket är en ökning med 32 mnkr eller 5,9 procent jämfört med 2018. 
Ökningen förklaras till största delen av att effekten med ersättning 
utifrån prestaion i det nya ALF-avtalet har slagit igenom.

Statliga anslag BidragAvgifter, andra ersättningar, 
finansiella intäkter

4 338 mnkr

531 mnkr

1 982 mnkr

Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader

4 304 mnkr

617 mnkr

1 892 mnkr

Diagram 15: Intäkter Diagram 16: Kostnader
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Vid utgången av 2019 har universitetet ett myndighetskapital som 
uppgår till 1 260 mnkr. I myndighetskapitalet ingår statskapital, 
donationsfastigheter och resultatandelar i holdingbolaget samt 
verksamhetens balanserade kapital. Det sistnämnda uppgår till 
1 186 mnkr, exklusive 2019 års resultat från GU Ventures AB.  
Av detta belopp finns 303 mnkr inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå och 883 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 17: Balanserat kapital

OFÖRBRUKADE BIDRAG OCH UPPLUPNA 
BIDRAGSINTÄKTER
Olika finansiärer har olika villkor för hur inbetalningen fördelas under 
projektets gång. Det kan ske i förskott, löpande eller i efterskott. 

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

Det är följaktligen skillnad mellan intäkter av bidrag och inkomster 
av bidrag, det vill säga det som betalas in till universitetet.  
I 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 från 
finansiären.

Universitetets oförbrukade bidrag uppgår vid utgången av 2019 
till sammanlagt 2 214 mnkr. Majoriteten finns inom forskning där 
de oförbrukade bidragen uppgår till 1 855 mnkr. De upplupna 
bidragen uppgår till 345 mnkr totalt, varav 340 mnkr finns inom 
forskningsverksamheten. Totalt finns alltså 1 869 mnkr att bedriva 
verksamhet för inom forskning och utbildning. De oförbrukade 
bidragen är dock direkt knutna till respektive projekt och kan 
endast användas för avsett ändamål. Dessa tillgångar ska inte 
förväxlas med balanserat kapital som består av verksamhetens 
sammanlagda ekonomiska resultat sedan universitetets verksam-
 het startade. 

UPPLÅNING OCH LIKVIDITET
Anläggningstillgångar som universitetet använder i verksam-
heten ska normalt finansieras med lån i Riksgälden, med undan-
 tag för när bidrag från en extern bidragsgivare har erhållits för 
att anskaffa utrustning, då lån inte ska tas upp. Göteborgs  
universitet disponerar för ändamålet en låneram på 745 mnkr. 
Upptagna lån i Riksgälden var 672 mnkr vid utgången av 2019, 
vilket är knappt 8 mnkr högre jämfört med 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 tid-
punkt. Behållningen på universitetets räntekonto var 3 467 mnkr 
vid utgången av 2019, en ökning med 39 mnkr jämfört med 2018. 

EKONOMISK ANALYS

EKONOMISK STÄLLNING 

Institutioner och fakulteter har under 2019 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 finansierings-
förutsättningar och kostnader.

Av analysen framgår att av det balanserade kapitalet på 1 186 
mnkr är till cirka hälften bundet kapital och hälften fritt kapital. 
Det fria kapitalet står 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.
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Tabell 13: Externa bidrag och oförbrukade medel

mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Bidrag, årliga inkomster 2 056 1 967 1 903 1 837 1 692

Bidrag, årliga intäkter 1 982 1 886 1 858 1 7411 1 609 2

Oförbrukade bidrag 2 214 2 118 2 004 1 949 1 781

Upplupna bidrag 345 306 276 263 195

1 Beloppet har minskat med 1 mnkr på grund av omklassificering av konton.    
2 Beloppet har ökat med 1 mnkr på grund av omklassificering av konton.
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EKONOMISK UTVECKLING
Verksamheten visar ett ekonomiskt överskott för 2019 på 38 mnkr, 
jämfört med 31 mnkr för 2018. Kostnaderna har ökat med 159 
mnkr jämfört med 2018 och intäkterna har ökat med 166 mnkr.

Vid årets slut uppgick det balanserade kapitalet inom forskning 
och utbildning på forskarnivå till 883 mnkr varav 493 mnkr,  
motsvarande 56,0 procent, betraktas som bundet i framtida 
åtaganden.

FORSKNING

Tabell 14: Intäkter och kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå

mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Intäkter av anslag 2 017 1 950 1 889 1 852 1 817

Intäkter av avgifter och  
andra ersättningar 264 269 262 277 269

Intäkter av bidrag 1 904 1 812 1 785 1 682 1 567

Finansiella intäkter 23 11 19 19 14

Summa intäkter 4 208 4 042 3 955 3 830 3 667

Kostnader för personal -2 609 -2 517 -2 421 -2 308 -2 281

Kostnader för lokaler -298 -295 -305 -317 -321

Övriga driftkostnader -1 093 -1 027 -987 -922 -902

Finansiella kostnader -12 -25 -24 -27 -14

Avskrivningar -158 -147 -143 -139 -140

Summa kostnader -4 170 -4 011 -3 880 -3 713 -3 658

Verksamhetsutfall 38 31 75 117 9

Resultat från andelar i dotterföretag -2 23 7 13 19

Årets kapitalförändring 36 54 82 130 28

FORSKNINGSBIDRAG
Forskningsverksamheten finansieras till 45,2 procent av bidrag 
från externa givare. Universitetets totala verksamhet finansieras 
till 28,9 procent av bidrag. 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 universitetets forskningsanslag har 230 mnkr använts för 
samfinansiering av bidragsprojekt under 2019, varav 72 mnkr 
utgörs av central samfinansiering enligt avsättningar i universitets-
styrelsens dispositionsplan för forskningsanslag. 
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EKONOMISK UTVECKLING
Universitetets avräkning jämfört med tilldelat takbelopp visar  
en underproduktion till ett värde av 5 mnkr. Under 2019 har sex 
av universitetets åtta fakulteter underproducerat. Kostnaderna 
för utbildning har ökat med 46 mnkr eller 1,8 procent jämfört 
med 2018. Utbildningsverksamheten uppvisar ett nollresultat för 
2019, vilket är 93 mnkr högre jämfört med 2018. Förändringen 
mellan åren förklaras bland annat av att underproduktionen 
2018 var 82 mnkr och 2019 var 5 mnkr, vilket bidrog till minskade 
anslagsintäkter i motsvarande omfattning. 

EKONOMISK ANALYS

UTBILDNING

Tabell 15: Intäkter och kostnader för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Intäkter av anslag 2 320 2 206 2 198 2 135 2 075

Intäkter av avgifter och  
andra ersättningar 244 224 210 196 180

Intäkter av bidrag 79 74 73 57 41

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Summa intäkter 2 643 2 504 2 481 2 388 2 296

Kostnader för personal -1 694 -1 666 -1 614 -1 537 -1 412

Kostnader för lokaler -319 -312 -294 -306 -306

Övriga driftkostnader -586 -568 -545 -541 -499

Finansiella kostnader -2 -5 -5 -6 -3

Avskrivningar -42 -46 -46 -46 -45

Summa kostnader -2 643 -2 597 -2 504 -2 436 -2 265

Verksamhetsutfall 0 -93 -23 -48 31

Årets kapitalförändring 0 -93 -23 -48 31

Det balanserade kapitalet inom utbildning uppgick till 303 mnkr 
vid årets slut, varav 107 mnkr, motsvarande 35,0 procent, 
betraktas som bundet i framtida åtaganden. Tillsammans med 
den fortsatta satsningen på kvalitetsförstärkning inom lärar-
utbildning och humaniora/samhällsvetenskap ger det balanserade 
kapitalet möjligheter till fortsatt utveckling inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå.
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DONATIONSFÖRVALTNINGEN
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 227 mnkr. Av det samlade värdet är drygt 126 mnkr 
placerade i värdepapper via förvaltningsuppdrag hos Kammar-
kollegiet i en svensk aktiefond och en svensk räntefond. Utöver 
de förvaltade donationerna ingår drygt 81 mnkr som universitetet 
har avtalat om att placera i Akademiska Hus AB samt drygt  
11 mnkr i oförbrukade medel av samma donation. Resterande 
cirka 9 mnkr förvaltas på räntekonto hos Riksgälden.

Under året har donationen Dispositionsfonden tillkommit för-
valtningsuppdraget som ligger hos Kammarkollegiet. Donationen 
tillfördes donationsförvaltningen i juli 2019 och var tidigare  
en stiftelse anknuten till universitetet som avregistrerades ur 
stiftelse registret på grund av att donationen inte uppfyllde 
kraven för stiftelsebildning.

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 kapital-
förvaltning hos upphandlad kapitalförvaltare. 

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, Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
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.

I enlighet med placeringspolicyn är ungefär hälften av donations-
kapitalet placerat i en aktiefond, vilken under 2019 haft en positiv 
utveckling med 34,0 procent (index 29,5 procent). Resterande är 
placerat i en räntefond som under året haft en utveckling med 
0,6 procent (index -0,2 procent). 

FÖRVALTNING AV UNIVERSITETS-
ANKNUTNA STIFTELSER
Universitetet förvaltar 120 anknutna stiftelser vars tillgångar upp  -
går till 1 326 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. 

Universitetsstyrelsen utgör det högsta beslutande organet för 
universitetets anknutna stiftelser. Uppgiften att tillse att  
avkastningen från respektive stiftelse disponeras i enlighet med 
donators vilja, det vill säga att ändamålet uppfylls, är delegerat 
till ett antal utdelande organ.

Universitetsstyrelsen har delegerat ärenden rörande förvaltning 
av stiftelsernas kapital till en för ändamålet särskilt utsedd fond-
styrelse. Kapitalet förvaltas utifrån stiftelsernas placeringspolicy 
genom förvaltningsuppdrag hos Storebrand, SEB, Handels-
banken, Kammarkollegiet och KGAL. För att säkerställa ett  
gott förvaltningsresultat och att de höga hållbarhetskraven i  
stiftelsernas placeringspolicy efterlevs har fondstyrelsen upp-
dragit åt Centrum för finans vid Handelshögskolan att årligen 
utvärdera den samlade förvaltningen med avseende på avkastning 
samt effekten av förvaltningen på hållbarhet och koldioxid-
reduktion. Varje anknuten stiftelse är en egen juridisk person  
för vilka separata årsredovisningar upprättas. Ett samlat resultat 
för stiftelseförvaltningen redovisas i en årsrapport.

För 2019 har universitetet tagit ut en ersättning på drygt 0,5 mnkr 
för den ekonomiska förvaltningen av donationskapitalet och 3 mnkr 
för den ekonomiska förvaltningen av universitetets anknutna 
stiftelser.

Tabell 16: Värdeförändring 2019 – Gåvo- och donationskapital  
under förvaltning

 
Marknads- 
 värde (tkr)

Värde - 
 förändring % av 
marknads värde

 
Jubileumsfonden 12 610 14

Handelshögskolan, 
Fastighetsfonden 14 606 14

Oceanografi, 
Fastighetsfonden 5 933 14

Lundberglaboratoriet 26 596 12

Studenternas hus 
donationen 56 901 14

Dispositionsfonden1 9 741 5

Summa 126 387 -

1 Dispositionsfonden tillkom donationsförvaltningen i juli 2019.

DONATIONSMEDEL
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tkr Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 4 337 635 4 156 171

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 39 508 444 492 809

Intäkter av bidrag 3 1 982 269 1 885 617

Finansiella intäkter 4 22 965 11 214

Summa intäkter 6 851 313 6 545 811

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -4 303 804 -4 182 486

Kostnader för lokaler 6 -616 686 -607 088

Övriga driftkostnader 7 -1 679 004 -1 595 789

Finansiella kostnader 8 -13 607 -29 470

Avskrivningar och nedskrivningar 9–13 -200 076 -193 331

Summa kostnader -6 813 177 -6 608 164

Verksamhetsutfall 38 136 -62 353

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 14 -1 857 23 633

Transfereringar 

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 15 8 805 12 649

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 15 179 711 166 713

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 15 82 505 91 048

Lämnade bidrag 15 -271 021 -270 410

Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 16 36 279 -38 720

RESULTATRÄKNING

FINANSIELL REDOVISNING
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tkr Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 9 66 524 46 541

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 9 148 9 096

Summa immateriella anläggningstillgångar 75 672 55 637

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 10 885 1 013

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 180 532 134 046

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 408 374 455 270

Pågående nyanläggningar 13 136 389 132 063

Summa materiella anläggningstillgångar 726 180 722 392

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel- och delägda företag  17 69 948 70 805

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 126 387 101 058

Andra långfristiga fordringar 17 81 391 86 228

Summa finansiella anläggningstillgångar 277 726 258 091

Varulager m.m.

Varulager och förråd 18 2 945 3 000

Fordringar 

Kundfordringar 19 66 500 69 840

Fordringar hos andra myndigheter 20 80 426 94 780

Övriga kortfristiga fordringar 21 3 196 3 641

Summa fordringar 150 122 168 261

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 22 160 497 150 592

Upplupna bidragsintäkter 23 344 929 305 917

Övriga upplupna intäkter 24 46 637 50 126

Summa periodavgränsningsposter 552 063 506 635

Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 25 -87 241 -82 161

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgälden 26 3 466 673 3 427 543

Kassa och bank 27 21 445 22 836

Summa kassa och bank 3 488 118 3 450 379

SUMMA TILLGÅNGAR 5 185 585 5 082 234

BALANSRÄKNING
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tkr Not 2019 2018

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital  16 13 143 11 920

Donationskapital 16 890 890

Resultatandelar i hel- och delägda företag  16 61 405 37 772

Balanserad kapitalförändring 16 1 148 237 1 210 590

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 16 36 279 -38 720

Summa myndighetskapital 1 259 954 1 222 452

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 20 448 20 867

Övriga avsättningar 29 58 644 54 328

Summa avsättningar 79 092 75 195

Skulder m. m.

Lån i Riksgälden 30 671 862 664 169

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 31 135 558 165 767

Leverantörsskulder 32 229 386 221 965

Övriga kortfristiga skulder 33 92 017 93 750

Depositioner 34 289 213

Summa skulder m.m. 1 129 112 1 145 864

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 35 373 194 389 193

Oförbrukade bidrag 36 2 214 241 2 117 699

Övriga förutbetalda intäkter 37 129 992 131 831

Summa periodavgränsningsposter 2 717 427 2 638 723

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 5 185 585 5 082 234

ANSVARSFÖRBINDELSER 38 114 087 114 902

BALANSRÄKNING
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ANSLAGSREDOVISNING

tkr 
Anslag Benämning

Ingående 
överförings- 

belopp

Årets  
tilldelning enligt  
regleringsbrev

Omdisponerat 
anslagsbelopp Indragning

Totalt  
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överförings- 

belopp

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 

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

ap.1 Takbelopp (ram) 82 161 2 156 390 2 238 551 -2 151 310 87 241

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

ap.7 Basresurs (ram) 1 599 923 1 599 923 -1 599 923 0

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

ap.5 Uppdrag att utveckla och sprida  … 
(ram) 5 233 5 233 -5 233 0

ap.7 Nationellt resurscentrum i 
matematik (ram) 5 257 5 257 -5 257 0

ap.50 Spetsutbildning i entreprenörskap 
(ram) 3 996 3 996 -3 996 0

Summa 14 486 14 486 -14 486 0

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

ap.3 Göteborgs universitet (ram) 493 065 457 493 522 -493 522 0
ap.7 Göteborgs universitet (ram) 83 857 83 857 -83 857 0

Summa 576 922 457 577 379 -577 379 0

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:2 Forskning och dokumentation om 
medieutvecklingen (ramanslag)

ap.1 Forskning och dokumentation om 
medieutvecklingen (ram) 3 342 3 342 -3 342 0

Totalsumma (tkr) 82 161 4 351 063 457 4 433 681 -4 346 440 87 241

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Villkor för anslag 2:8 ap.7 Basresurs

Av anslaget är 3,3 miljoner kronor beräknat för en förstärkning av 
konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå. 

I anslaget ingår 21,9 miljoner kronor för det strategiska forsknings-
området Vårdvetenskap.

I anslaget ingår medel för verksamhet avseende statistiska  
valundersökningar.

Övriga villkor

Göteborgs universitet redovisar 7,5 miljoner kronor till studenter med 
funktionshinder, vilket motsvarar 0,3 procent av anslaget för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå för 2019.

Universitet och högskolor får belasta anslagen för utbildning på  
grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskar nivå 
samt konstnärlig forskning 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 2019 är 151 677 kr. Med ett 
utfall på 27 251 helårsstudenter och 920 helårsdoktorander ger detta 
en kostnad på 5,40 kronor per student.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

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 Ekonomistyrnings-
verkets 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 läro-
sätenas 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 upp-
gifter enligt bilaga 6 Väsentliga uppgifter. 

•  Undantag från bestämmelserna om budgetunderlag i 9 kap. 3 § 
förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Regeringen beslutar om särskilda anvisningar om vilka upp-
gifter 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 finansierings-
analys till regeringen. 

•  Undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapitalför-
sörjningsförordning (2011:210) om finansiering av anläggnings-
tillgångar. 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 avgiftsför-
ordningen (1992:191) om disposition av inkomster från avgifts-
belagd verksamhet. Uppgår det ackumulerade överskottet till 
mer än tio procent av den avgiftsbelagda verksamhetens 
omsättning under räkenskapsåret, ska myndigheten i årsredo-
visningen redovisa hur överskottet ska disponeras. Har det 
uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som 
inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räken-
skapsår, 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.

Under året har genomgång av redovisningen av studieavgifter 
för avgiftsskyldiga studenter som finansierats med stipendier 
gjorts. Som en följd av denna genomgång har 6,6 miljoner 
kronor i studieavgifter, som avsåg tidigare år men inte redovisats 
tidigare, intäktsförts 2019.

Universitets redovisning av avgiftsintäkter enligt 4 § avgifts för-
ordningen har förändrats från och med 1 maj 2019. Nu redovisas 
inte längre dessa avgifter på verksamheter för uppdragsintäkter.  

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 av egenutvecklade IT-system kan  
ske om anskaffningsvärdet överstiger 100 000 kronor och den 
ekonomiska livslängden är lägst tre år och högst fem år.

Övriga anläggningar med ett anskaffningsvärde på minst 30 000 
kronor och en ekonomisk livslängd på lägst tre år redovisas som 
anläggningstillgång. Beloppsgränsen har höjts till 30 000 kronor 
från och med 1 januari 2019. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt 
över den bedömda ekonomiska livslängden.
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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  5 år

Immateriella tillgångar 3 eller 5 år

Datorer, kringutrustning och övriga kontorsmaskiner 3 år

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 för-
bättringsutgift på annans fastighet redovisas även reparations- 
och underhållskostnader överstigande 100 000 kronor och med 
en livslängd överstigande tre år. Avskrivningstiden begränsas så 
att investeringen ska vara slutavskriven när hyresförhållandet 
kan antas upphöra. 

Av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 5 kap. 1 § FÅB fram-
 går 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 fastställt riktlinjer för tillämpningen av dessa 
regler att gälla från och med år 2019. Komponentredovisning 
tillämpas när en nyanskaffad anläggnings totala anskaffnings-
värde uppgår till lägst 20 miljoner kronor, varav en komponent 
ska ha ett anskaffningsvärde motsvarande minst 10 procent av 
den totala sammansatta tillgångens anskaffningsvärde, det vill 
säga lägst 2 miljoner kronor. Skillnaden i förbrukning mellan 
betydande komponenter ska vara väsentlig och ett utbyte av 
komponenten ska göras vid minst ett tillfälle under anläggningens 
nyttjandeperiod.
  
Universitetets tidigare modell med så kallad utgiftsbelastning  
för vissa bidragsfinansierade anläggningar, där hela investerings-
beloppet redovisades i resultaträkningen vid anskaffning,  
tillämpas inte längre från och med den 1 juli 2019. Samtidigt har 
rikt linjerna för lånefinansiering förtydligats så att anläggningar 
finansierade av bidrag ej ska belånas, under förutsättning att det 
framgår av givarens avtal/beslut eller beviljad budget att bidraget 
får användas till anläggningar. 

Den pågående nyanläggningen utgörs av byggnationen av ett 
forskningsfartyg vilket inklusive utrustning beräknas kosta drygt 
150 miljoner kronor och förväntas tas i bruk 2020. 

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. 

GU VENTURES AB
Göteborgs universitet övertog den 1 januari 1998 holdingbolaget 
Göteborgs universitets utveckling AB från Näringsdepartementet. 
Under 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 resultat-
räkningsposten resultat från andelar i dotterföretag. 

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 2019  
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 kr. Mindre belopp får periodiseras om 
det är viktigt ur rapporteringssynpunkt.

Externt finansierade forskningsprojekt redovisas på institutions-
nivå och för dessa tillämpas den gällande statliga redovisnings-
principen för intäktsredovisning i projekt. För pågående projekt 
tas intäkter upp motsvarande upparbetade kostnader under 
året. Externa bidrag som ej har utbetalats enligt kontrakt redo-
visas som upplupna bidragsintäkter. Erhållna medel från 
bidragsgivare som ännu inte använts redovisas som oförbrukade 
bidrag. För projekt som har avslutats under året redovisas åter-
stående medel som överskott respektive underskott i resultat-
räkningen. 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

Biomatcell AB 100

GPCC Implement AB (svb) 100

GU Project Accelerator AB 100

GU School of Executive Education AB 100

STAR Impact AB 100

Gudna Pharma AB 100

Transmed Gothenburg AB 100

MIVAC Development AB 75

Mindary AB 59

Intressebolag

Again AB 35

Marine Biofouling Research i Göteborg AB 30

Flora Innovation AB 30

Exosome Ventures Gothenburg AB 28

Gothenburg Sensor Devices AB 28

Norrønt Fusion Energy AS 25

Sahlgrenska Science Park AB 23

Implexion AB 20

Kaponjären 1 AB 20

Kaponjären AB 20

1)  Direktägande i GU Ventures 4,94% och indirekt ägande via  

dotterbolag 10,9% = 15,84%
2)  Direktägande i GU Ventures 1,98% och indirekt ägande via  

dotterbolag 10,17% = 12,15% 
3)  Direktägande i GU Ventures 1,31% och indirekt ägande via  

dotterbolag 6,96% = 8,27%

Aktieinnehav Andel i %

Övrigt innehav

Sobrera Pharma AB 19

GOKAP Holding AB 18

Iscaff Pharma AB 17

Aprit Biotech AB 17

Aktiebolaget svenska stjärnor 17

Talkamatic AB 16

Zeptagram AB 16

Psilox AB 1) 16

Olsaro Crop Biotech AB 12

Toleranzia AB 2) 12

Profundus AB 11

Stromder AB 11

Simplexia AB 11

Mymo AB 11

Voc Diagnostics AB 11

Cewatech AB 10

Brain Biomarker Solutions in Gothenburg AB 10

Hydroc AB 10

InventiveBoard AB 10

Generation Waste AB 9

Alexera AB 9

Alzinova AB 3) 8

OnDosis AB 8

LUXBRIGHT AB 8

Ostrea Förvaltning AB 7

Spira Energy AB 6

Hypocampus AB 6

Mycorena AB 6

Ten Medical Design AB 6

Ectin Research AB 6

Incipientus Ultrasound Flow Technologies AB 5

SeaTwirl AB (publ) 4

Oncorena Holding AB 4

Cereno Scientific AB 4

Shoppy Group AB (publ) 4

Blue Mobile Systems AB 4

PExA AB 4

ScandiCure AB 3

Vinna AB 3

Healthmakers Technologies AB 3

Mimbly AB 1

Recycling United Scandinavia AB 1
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NOTER

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2019 2018

Avgifter enligt regleringsbrev

Uppdragsforskning 177 147 168 126

Uppdragsutbildning 73 228 85 327

Upplåtande av bostadslägenhet1) 19 582 18 243

Beställd utbildning 44 457 41 557

Utbildning av studieavgiftsskyldiga 
studenter2) 51 040 31 680

Högskoleprov 3 710 3 880

Biljett- eller programintäkter inom 
konstnärlig utbildning 264 260

Summa intäkter av  
avgifter enligt regleringsbrev 369 428 349 073

Intäkter enligt §4 Avgiftsförordningen

Uthyrning av lokaler, parkeringsplatser 35 918 35 966

Kurser och konferenser 14 916 13 732

Tidskrifter och publikationer 3 300 3 598

Informations- och kursmateriel 3 607 4 116

Rådgivning och annan liknande service3) 45 229 52 409

Uthyrning av utrustning 3 572 1 729

Resurssamordning 3 228 3 821

Djurhållning 2 880 1 070

Summa intäkter  
enligt §4 Avgiftsförordningen 112 650 116 441

Reavinster vid försäljning  
av anläggningstillgångar 55 132

Övriga intäkter

Måltider 6 003 5 438

Patientavgifter 1 044 1 162

Övrigt 19 264 20 563

Summa övriga intäkter 26 311 27 163

Summa intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 508 444 492 809

1)  Intäkter för upplåtande av bostadslägenhet har tagits fram på verksamhetsnivå.
2)  Av detta belopp avser 6 558 tkr avgifter som felaktigt inte har redovisats  

tidigare år.
3)  Beloppet på raden Rådgivning och annan liknande service, inkluderar nu 

posterna Integrerade institutioner, Utredningsarbete och Analysarbete som 
tidigare låg under Övriga intäkter.

Belopp i tkr om inget annat anges

1 Intäkter av anslag
2019 2018

Takbelopp för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 2 156 390 2 123 478

Delsumma utbildning  
på grundnivå och avancerad nivå 2 156 390 2 123 478

Delsumma forskning  
och utbildning på forskarnivå 1 599 923 1 564 290

Ersättning klinisk  
utbildning och forskning 577 379 545 085

Nationellt centrum i matematik 5 257 5 194

Spetsutbildning i entreprenörskap 3 996 3 948

Uppdrag att utveckla och sprida  … 5 233 5 169

Forskning i dokumentation  
om mediautvecklingen 3 342 3 817

Summa övriga anslag 17 828 18 128

Summa anslag från staten,  
enligt regleringsbrev 4 351 520 4 250 981

Anslag från staten, enligt regleringsbrev 4 351 520 4 250 981

Överföringsbelopp1) -5 080 -82 161

Avgår medel som erhållits  
från statens budget för finansiering  
av transfereringar -8 805 -12 649

Summa intäkter av anslag 4 337 635 4 156 171

För specifikation av enskilda anslag, se anslagsredovisningen.

1) Till följd av underproduktion jämfört med tilldelat takbelopp redovisar  
universitetet ett anslagssparande på 5 080 tkr för 2019. Det innebär en  
minskning av anslagsintäkterna i motsvarande omfattning.
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NOTER

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar (forts.)
2019 2018

Tjänsteexport ingår i ovan,  
med följande belopp:

Avgifter enligt regleringsbrevet:

Uppdragsforskning 22 837 22 028

Studieavgiftsskyldiga studenter4) 47 469 8 307

Uppdragsutbildning 4 851 3 497

Beställd utbildning 0 236

Intäkter enligt § 4 Avgiftsförordningen 4 739 7 302

Summa tjänsteexport 79 896 41 370

4)  Skillnaden mellan 2018 och 2019 beror på förändringar i redovisningen.  
Motparten för 2018 gick ej att härleda.

3 Intäkter av bidrag
2019 2018

Forskningsråd (Vetenskapsrådet,  
Forte, Formas, Vinnova) 801 247 741 528

Övriga svenska organisationer  
och ideella föreningar 600 341 586 972

Övriga statliga myndigheter 220 667 198 539

Kommuner och regioner 134 664 134 940

EU:s institutioner 115 096 109 687

Övriga utländska organisationer 68 399 78 454

Svenska företag och affärsdrivande verk 41 855 35 497

Summa intäkter av bidrag 1 982 269 1 885 617

4 Finansiella intäkter
2019 2018

Ränteintäkter på lån i Riksgälden 1 744 3 065

Avkastning på universitetets fonder 2 856 1 430

Valutakursvinster 847 995

Ränteintäkter på  
banktillgodohavande m.m. 35 171

Orealiserad värdeökning  
på finansiella instrument1) 16 331 5 491

Reavinst vid försäljning  
av finansiella anläggningstillgångar 1 152 62

Summa finansiella intäkter 22 965 11 214

1)  På grund av en negativ aktieutveckling i slutet av 2018 som sedan återhämtats 
och fortsatt öka under 2019 är skillnaden stor.

5 Kostnader för personal
2019 2018

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och avgifter -2 773 499 -2 721 641

varav: Arvode till styrelse, kommittéer 
och ej anställd personal 82 872 75 335

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och avgifter -1 463 261 -1 394 329

Övriga personalkostnader  
(företagshälsovård, friskvård,  
skattefria traktamenten m.m.) -67 044 -66 516

Summa kostnader för personal -4 303 804 -4 182 486

6 Kostnader för lokaler
2019 2018

Hyror exkl. driftkostnader -564 864 -559 812

Driftkostnader (el, gas, fjärrvärme, 
vatten) -31 265 -28 122

Lokalvård (externt utförd), renhållning, 
bevakning och övriga lokalkostnader -20 557 -19 154

Summa kostnader för lokaler -616 686 -607 088
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NOTER

7 Övriga driftkostnader
2019 2018

Ersättning för klinisk utbildning och 
forskning -577 379 -545 085

Datatjänster -152 091 -139 903

Övriga tjänster -210 920 -187 247

Resor -112 422 -111 966

Konsulttjänster -96 536 -97 211

Laboratoriekemikalier och övriga 
kemikalier -54 668 -47 673

Ersättning för utbildningstjänster -79 190 -78 434

Övriga varor -101 042 -101 171

Ersättning för tjänster vid annan 
huvudman -165 653 -165 940

Böcker, tidskrifter och övriga 
publikationer -50 457 -53 776

Korttidsinvesteringar1) -36 995 -22 454

Hyra av utrustning m.m. samt service- 
och underhållsavtal -7 149 -8 057

Post och frakt -13 966 -13 736

Tryckning -8 761 -10 387

Tele, abonnemang och samtalsavgifter -4 611 -5 661

Ersättning till Botaniska trädgården -7 164 -7 088

Summa driftkostnader -1 679 004 -1 595 789

1)  Posten ökar 2019 främst beroende på att beloppsgränsen för anläggnings
tillgångar höjts till 30 tkr fr o m 20190101.

9 Immateriella anläggningstillgångar
2019 2018

Balanserade utgifter för utveckling

IB anskaffningsvärde 90 728 270 294

Årets anskaffningar 28 139 29 513

Årets utrangeringar1) -4 752 -209 079

UB anskaffningsvärde 114 115 90 728

IB ackumulerade avskrivningar -44 187 -242 099

Årets avskrivningar -8 156 -11 167

Årets utrangeringar1) 4 752 209 079

UB ackumulerade avskrivningar 47 591 44 187

Bokfört värde balanserade utgifter för 
utveckling 66 524 46 541

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

IB anskaffningsvärde 45 500 41 964

Årets anskaffningar 5 578 4 507

Årets utrangeringar2) -9 909 -971

UB anskaffningsvärde 41 169 45 500

IB ackumulerade avskrivningar -36 404 -33 417

Årets avskrivningar -5 526 -3 958

Årets utrangeringar2) 9 909 971

UB ackumulerade avskrivningar 32 021 36 404

Bokfört värde rättigheter och andra 
immateriella anläggningstillgångar 9 148 9 096

Bokfört värde immateriella 
anläggningstillgångar 75 672 55 637

1)  Balanserade utgifter för utveckling, årets utrangeringar: Under år 2018 
genomfördes en noggrann inventering vilket medförde utrangering av ett antal 
egenutvecklade immateriella tillgångar som inte längre användes och därmed 
inte gav universitetet några ekonomiska fördelar eller ökad servicepotential.

2)  År 2019 har fyra större anläggningar om över 1 mnkr vardera utrangerats vilket 
förklarar skillnaden mellan åren.

8 Finansiella kostnader
2019 2018

Räntekostnad på räntekonto i 
Riksgälden1) -8 588 -16 225

Orealiserad värdeminskning  
på finansiella instrument2) -2 618 -10 237

Valutakursförluster -1 242 -1 914

Övriga finansiella kostnader -1 159 -1 094

Summa finansiella kostnader -13 607 -29 470

1)  Kostnaden har minskat p.g.a att räntan har ökat från 0,5% 2018 till 0,25% 
2019.

2)  På grund av en negativ aktieutveckling i slutet av 2018 som sedan återhämtats 
och fortsatt öka under 2019 är skillnaden stor.
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10 Byggnader
2019 2018

IB anskaffningsvärde 8 880 8 880

UB anskaffningsvärde 8 880 8 880

IB ackumulerade avskrivningar -7 867 -7 605

Årets avskrivningar -128 -262

UB ackumulerade avskrivningar 7 995 7 867

Bokfört värde byggnader 885 1 013

Byggnader avser Ågrenska villan. 

11 Förbättringsutgifter på annans fastighet
2019 2018

IB anskaffningsvärde 396 081 362 760

Årets anskaffningar1) 67 457 36 342

Avgår utrangeringar/försäljningar2) -34 772 -3 021

UB anskaffningsvärde 428 766 396 081

IB ackumulerade avskrivningar -262 035 -242 491

Årets avskrivningar -20 971 -22 293

Årets utrangeringar/försäljningar2) 34 772 2 749

UB ackumulerade avskrivningar 248 234 262 035

Bokfört värde förbättringsutgifter  
på annans fastighet 180 532 134 046

1)  Posten ökar 2019 till följd av ett antal ombyggnationer i universitetets hyrda 
lokaler.

2)  Posten ökar 2019 till följd av utrangering av anläggningar främst vid en fakultet.

12 Maskiner, inventarier och övriga anläggningar m.m
2019 2018

IB anskaffningsvärde1) 2 196 578 2 089 348

Årets anskaffningar2) 118 848 178 449

Årets utrangeringar/försäljningar3) -218 909 -71 219

UB anskaffningsvärde 2 096 517 2 196 578

IB ackumulerade avskrivningar -1 741 308 -1 656 093

Årets avskrivningar4) -164 325 -156 271

Årets utrangeringar/försäljningar3) 217 490 71 056

UB ackumulerade avskrivningar 1 688 143 1 741 308

Bokfört värde maskiner, inventarier 
och övriga anläggningar 408 374 455 270

1)  Manuellt korrigerat IB anskaffningsvärde år 2019 med 31 tkr och 2018  
med 128 tkr.

2)  Årets anskaffningar är lägre än föregående år bl a till följd av att belopps
gränsen höjts till 30 tkr fr o m 20190101.

3)  Årets utrangeringar/försäljningar är högre än år 2018 till följd av noggrann 
inventering som lett till omfattande utrangering vid några institutioner/enheter.

4)  Posten avskrivningar och nedskrivningar år 2019 i Resultaträkningen är  
971 tkr högre än vad som redovisas som årets avskrivningar i not 913 till följd 
av felaktig manuell bokning 2018 som har justerats 2019.

     Posten avskrivningar och nedskrivningar år 2018 i Resultaträkningen är  
621 tkr lägre än vad som redovisas som årets avskrivningar i not 913 till följd 
av felaktig manuell bokning om 971 tkr (korrigerad 2019), samt korrigering  
om 350 tkr avseende felaktig bokning tidigare år.

13 Pågående nyanläggning
2019 2018

IB anskaffningsvärde 132 063 126 569

Årets anskaffningar 4 326 5 494

UB anskaffningsvärde 136 389 132 063

Bokfört värde pågående nyanläggning 136 389 132 063

Den pågående nyanläggningen avser anskaffning av ett forskningsfartyg.

14 Resultat från andelar i hel- och delägda företag
2019 2018

GU Ventures AB -1 857 23 633

Summa resultat från andelar i 
dotterföretag -1 857 23 633

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 1 562 tkr.
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15 Transfereringar
2019 2018

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag 8 805 12 649

Medel som erhållits från myndigheter 
för finansiering av bidrag 179 711 166 713

Övriga erhållna medel  
för finansiering av bidrag

Övriga svenska givare 67 523 83 322

EU 3 730 1 243

Övriga utländska givare 9 816 5 091

Svenska företag 1 336 1 322

Kommuner och regioner 100 70

Summa övriga erhållna medel 82 505 91 048

16 Myndighetskapital och dess förändring

Statskapital 1)
Donations-

kapital 2)

Resultat-
andelar i hel- 
och delägda 

företag

Balanserad 
kapital-

förändring, 
anslags-

finansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring, 
avgifts-

finansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring, 
bidrags-

finansierad 
verksamhet

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-

räkningen Summa

Utgående balans 2018 11 920 890 37 772 947 869 29 756 232 965 -38 720 1 222 452

Ändrad redovisningsprincip 0

Rättelser 0

A Ingående balans 2019 11 920 890 37 772 947 869 29 756 232 965 -38 720 1 222 452

Föregående års 
kapitalförändring -48 920 671 9 529 38 720 0

Lämnade aktieägartillskott 1 000 1 000

Flytt av kapital till 
resultatandelar 23 633 -23 633 0

Omdisponerat kapital -7 901 3 846 4 055 0

Tillgångar överförda från 
statens konstråd 223 223

Årets kapitalförändring 36 279 36 279

B Summa årets förändring 1 223 0 23 633 -56 821 4 517 -10 049 74 999 37 502

C Utgående balans 2019 13 143 890 61 405 891 048 34 273 222 916 36 279 1 259 954

1) Avser konst som överförts från Statens Konstråd samt kapitaltillskott till universitetets helägda företag.
2) Avser universitetets fastighet Ågrenska villan.

15 Transfereringar (forts.)
2019 2018

Lämnade bidrag

Statliga myndigheter -112 622 -107 548

Statliga bolag -2 681 -1 103

Stipendier -54 948 -47 262

Utländska organisationer -57 189 -65 407

Övriga svenska organisationer -24 687 -24 365

Kommuner och regioner -3 287 -13 855

Svenska företag -15 607 -10 870

Summa lämnade bidrag -271 021 -270 410
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16 Myndighetskapital och dess förändring (forts.)

Redovisning av kapitalförändring enligt regleringsbrev

Verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring (A)

Årets  
kapital-

förändring (B)
Summa 
(A+B)

Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i 
regleringsbrevet 284 470 930 285 400

Uppdragsverksamhet 18 337 -707 17 630

Delsumma 302 807 223 303 030

Forskning och 
utbildning på forskarnivå

Forskning och 
utbildning forskarnivå 827 325 34 637 861 962

Uppdragsverksamhet 18 105 1 419 19 524

Delsumma 845 430 36 056 881 486

Summa 1 148 237 36 279 1 184 516

Årets kapitalförändring per verksamhet

2019 2018

Anslagsfinansierad verksamhet

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå 6 298 -95 928

Forskning och utbildning på forskarnivå 31 175 47 008

Bidragsfinansierad verksamhet

Bidragsfinansierad grundutbildning -5 368 676

Forskning och utbildning på forskarnivå 5 319 -14 780

Avgiftsbelagd verksamhet

Beställd / uppdragsutbildning -706 2 019

Uppdragsforskning 1 418 -1 348

Resultat från hel- och delägda företag -1 857 23 633

Summa årets kapitalförändring 36 279 -38 720

17 Finansiella anläggningstillgångar
2019 2018

Andelar i hel- och delägda företag 

IB anskaffningsvärde 70 805 46 172

Årets resultatandel -1 857 23 633

Årets anskaffningar – kapitaltillskott 1 000 1 000

Summa anskaffningsvärde andelar 69 948 70 805

Andra långfristiga 
värdepappersinnehav 

Aktier och andelar:

IB marknadsvärde 48 842 52 377

Årets anskaffningar 6 381 1 238

Årets försäljningar -5 068 -615

Årets orealiserade värdeförändring 13 928 -4 158

Summa marknadsvärde aktier  
och andelar 64 083 48 842

Obligationer och andra värdepapper:

IB marknadsvärde 52 216 53 042

Årets anskaffningar 11 519 780

Årets försäljningar -1 225 -1 018

Årets orealiserade värdeförändring -206 -588

Summa marknadsvärde obligationer 
och andra värdepapper 62 304 52 216

Totalsumma andra långfristiga 
värdepapper 126 387 101 058

Andra långfristiga fordringar1) 

Ingående balans 86 228 91 066

Årets återbetalningar -4 837 -4 838

Summa andra långfristiga fordringar 81 391 86 228

Totalsumma finansiella tillgångar 277 726 258 091

1)  Avser Akademiska hus.



Göteborgs universitets årsredovisning 2019 95FINANSIELL REDOVISNING

NOTER

18 Varulager m.m.
2019 2018

Varulager och förråd 2 945 3 000

Summa varulager 2 945 3 000

19 Kundfordringar
2019 2018

Fordringar på svenska kunder 44 829 47 580

Fordringar på utländska kunder 21 474 22 129

Osäkra fordringar 197 131

Summa kundfordringar 66 500 69 840

20 Fordringar hos andra myndigheter
2019 2018

Fordran avseende mervärdesskatt 47 649 58 641

Övriga kundfordringar hos statliga 
myndigheter 32 777 36 139

Summa fordringar hos andra 
myndigheter 80 426 94 780

21 Övriga kortfristiga fordringar
2019 2018

Övriga kortfristiga fordringar 3 196 3 641

Summa övriga kortfristiga fordringar 3 196 3 641

22 Förutbetalda kostnader
2019 2018

Förutbetalda hyror 134 317 127 511

Övriga förutbetalda kostnader 26 180 23 081

Summa förutbetalda kostnader 160 497 150 592

23 Upplupna bidragsintäkter
2019 2018

Upplupna bidragsintäkter,  
icke statliga givare 303 369 264 663

Upplupna bidragsintäkter,  
statliga myndigheter 41 560 41 254

Summa upplupna bidragsintäkter 344 929 305 917

24 Övriga upplupna intäkter
2019 2018

Övriga interimsfordringar1) 22 446 39 519

Upplupna uppdragsintäkter2) 24 191 10 607

Summa övriga upplupna intäkter 46 637 50 126

1)  Posten har minskat jämfört med 2018 på grund av att manuella periodiseringar 
på uppdragsverksamheterna har bokförts på särskilda uppdragskonton från 
och med 2019.

2)  Posten har ökat jämfört med 2018 på grund av att manuella periodiseringar på 
uppdragsverksamheterna har bokförts på särskilda uppdragskonton från och 
med 2019.

25 Avräkning med statsverket
2019 2018

Anslag i räntebärande flöde 

Ingående balans -82 161

Redovisat mot anslag 4 346 440 4 168 820

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -4 351 520 -4 250 981

Summa avräkning med statsverket -87 241 -82 161

Till följd av underproduktion jämfört med tilldelat takbelopp 2018 och 2019  
redovisar universitetet ett ackumulerat anslagssparande på 87 241 tkr vid 
utgången av 2019.

26 Tillgodohavande i Riksgälden
2019 2018

Behållning på universitetets räntekonto 3 466 673 3 427 543

Summa tillgodohavande i Riksgälden 3 466 673 3 427 543

Behållningen består i huvudsak av myndighetskapital och oförbrukade  
externa bidrag.

27 Kassa och bank
2019 2018

Banktillgodohavande  
avseende fondförvaltningen 1 072 726

Övriga banktillgodohavanden  
(EUR-konton) 20 373 22 110

Summa kassa och bank 21 445 22 836
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28 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

2019 2018

Ingående avsättning 20 867 20 285

Årets pensionskostnad 12 607 13 867

Årets pensionsutbetalningar -13 026 -13 285

Utgående avsättning 20 448 20 867

varav:

Pensionsersättning 64 1 214

Delpensioner 20 384 19 653

Summa avsättningar för  
pensioner och liknande förpliktelser 20 448 20 867

29 Övriga avsättningar
2019 2018

Ingående avsättning 54 328 50 139

Årets förändring 4 316 4 189

Utgående avsättning 58 644 54 328

varav:

Medel för 
kompetensutvecklingsåtgärder

56 371 52 273

Klimatkompensation 2 273 2 055

Summa övriga avsättningar 58 644 54 328

30 Lån i Riksgälden
2019 2018

Lån vid årets början 664 169 589 713

Nyupptagna lån 174 137 232 477

Årets amorteringar -166 444 -158 021

Summa lån i Riksgälden 671 862 664 169

Beviljad låneram 745 000 725 000

Beviljad kreditram på räntekonto 0 0

Utnyttjad kredit 0 0

31 Kortfristiga skulder till andra  
myndigheter

2019 2018

Skuld till Skatteverket avseende 
arbetsgivaravgifter m.m. 72 602 70 983

Leverantörsskulder andra myndigheter 1) 50 727 83 213

Skuld mervärdesskatt 12 229 11 571

Summa kortfristiga skulder till andra 
myndigheter 135 558 165 767

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

32 Leverantörsskulder
2019 2018

Leverantörsskulder svenska 211 681 200 850

Leverantörsskulder utländska 17 705 21 115

Summa leverantörsskulder 229 386 221 965

33 Övriga kortfristiga skulder
2019 2018

Personalens källskatt 68 257 67 208

Koordinatorsmedel EU-projekt 20 373 22 110

Diverse avräkningskonton 1 345 3 032

Externa bidrag under utredning 2 042 1 400

Summa övriga kortfristiga skulder 92 017 93 750

34 Depositioner 
2019 2018

Depositioner1) 289 213

Summa depositioner 289 213

1)  Avser depositioner för nycklar/passerkort från studenter.
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35 Upplupna kostnader
2019 2018

Semesterskuld inkl. lönekostnadspålägg 281 046 301 101

Upplupna löner inkl. 
lönekostnadspålägg 32 906 32 204

Övriga upplupna kostnader 35 124 32 041

Upplupna kostnader gentemot 
Chalmers 24 118 23 847

Summa upplupna kostnader 373 194 389 193

36 Oförbrukade bidrag
2019 2018

Oförbrukade bidrag från statliga givare 771 221 764 182

Oförbrukade bidrag från icke statliga 
givare 1 183 131 1 051 576

Oförbrukade bidrag tillhörande 
donationsförvaltningen 136 071 131 225

Avsättningar för avskrivningar avseende 
bidragsfinansierade anläggningar1) 123 818 170 716

Summa oförbrukade bidrag 2 214 241 2 117 699

Förbrukningstakt för oförbrukade 
bidrag från statliga givare

Förbrukningstakt2)

0–3 mån 239 078 231 165

3–12 mån 532 143 533 017

1–3 år

3 år–

Summa 771 221 764 182

1)  Posten minskar år 2019 till följd av att metoden med så kallad utgiftsbelastning 
vid anskaffning av bidragsfinansierade anläggningstillgångar inte längre tillämpas 
från och med 20190701.

2)  Förbrukningstakten har beräknats enligt Högskolornas forum för redovisnings
frågor, HFR:s rekommendationer för schablonberäkning av omsättningshastig
heten, vilken enligt denna metod är 1,24 för 2019.

37 Övriga förutbetalda intäkter
2019 2018

Oförbrukade uppdragsmedel 111 875 114 468

Förutbetalda intäkter 18 117 17 363

Summa övriga förutbetalda intäkter 129 992 131 831

38 Ansvarsförbindelser
2019 2018

Hyresavtal:

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 7 552 8 040

Seminariegatan 1. Om avtalet avslutas 
innan 2025-12-31 erläggs ett restvärde 
motsvarande 2 384 2 711

Summa 114 087 114 902

Ansvarsförbindelserna är kopplade till hyreskontrakt med självkostnadsavtal som 
är skrivna på 10 år med ett restvärde. 
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39 Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrev och 25a § avgiftsförordningen

Ack. över-/ 
underskott

Över-/ 
underskott Intäkter Kostnader

Över-/ 
underskott

Korriger.
av tidigare

fel

Ack. över-/ 
underskott

Ack. 
överskott i 
förhållande 

till om-
sättningen

Verksamhet 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019

Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå

Beställd utbildning -3 860 244 44 562 45 322 -760 4 260 -116 -0,3%

Uppdragsutbildning 15 884 1 775 77 690 77 636 54 17 713 22,8%

Utbildning av 
studieavgiftsskyldiga studenter -163 0 51 040 51 040 0 -163 -0,3%

Delsumma 11 861 2 019 173 292 173 998 -706 4 260 17 434 10,1%

Forskning och utbildning på 
forskarnivå

Uppdragsforskning 22 650 -1 348 187 955 186 536 1 419 -414 22 307 11,9%

Delsumma 22 650 -1 348 187 955 186 536 1 419 -414 22 307 11,9%

Totalsumma avgiftsfinansierad 
verksamhet med krav på full 
kostnadstäckning 34 511 671 361 247 360 534 713 3 846 39 741 11,0%

Verksamhet där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet -7 329 -3 886 3 710 9 038 -5 328 -16 543

Upplåtande av bostadslägenhet -12 203 -13 554 19 582 33 820 -14 238 -39 995

Biljett- och programintäkter 0 0 264 3 527 -3 263 -3 263

Delsumma -19 532 -17 440 23 556 46 385 -22 829 -59 801

Totalsumma avgiftsfinansierad 
verksamhet 14 979 -16 769 384 803 406 919 -22 116 3 846 -20 060

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

Universitetet särredovisar inte kostnader i verksamheten för  
utbildning av studie avgiftsskyldiga studenter. Kostnaderna har  
uppskattats motsvara intäkterna. 

Beräkning av det ackumulerade överskottet har gjorts enligt  
Avgiftsförordning 25 a §, allmänna råd. Inom den avgiftsfinansierade 
verksamheten enligt regleringsbrev uppgår det ackmulerade  
överskottet för 2019 till 39 741 tkr, vilket innebär 11 procent av den 
avgiftsfinansierade verksamhetens omsättning på 361 247 tkr.

Korrigering av tidigare felbokfört underskott av beställd utbildning 
på 4 260 tkr har gjorts genom omföring till verksamhet för  
anslagsfinansierad utbildning. Borträknat dessa 4 260 tkr uppgår 
ackumulerat överskott till 9,8 procent av om  sättningen. Arbetet 
med fokus på korrekt redovisning inom avgiftsfinansierad verksam
het kommer att fortsätta.  

Förra året uppgick motsvarande överskott till 10,2 procent. 
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REDOVISNING AV TAKBELOPP

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

Utfall avseende perioden 2019-01-01–2019-12-31

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR

HST 
Ersättning 

(tkr) 

HPR 
Ersättning 

(tkr) 

Utfall total 
ersättning 

(tkr)

Humaniora 3 901 2 723 125 897 57 265 183 162

Teologi 0 0 0 0 0

Juridik 1 162 954 37 501 20 063 57 564

Samhällsvetenskap 8 155 6 717 263 186 141 259 404 445

Naturvetenskap 4 050 3 151 222 872 146 232 369 103

Teknik 3 2 165 93 258

Farmaci 259 252 14 253 11 695 25 948

Vård 1 872 1 785 109 521 90 450 199 971

Odontologi 635 641 30 722 36 125 66 847

Medicin 2 491 2 377 162 854 189 024 351 878

Undervisning 1 586 1 442 62 257 59 298 121 555

Verksamhetsförlagd utbildning 500 483 27 815 26 069 53 884

Övrigt 400 364 17 678 13 068 30 746

Design 455 455 70 954 43 230 114 183

Konst 115 115 25 459 10 930 36 389

Musik 390 341 52 469 29 006 81 475

Opera 23 24 7 374 4 603 11 977

Teater 30 30 9 301 4 633 13 933

Media 20 20 6 328 5 069 11 396

Dans 0 0 0 0 0

Idrott 31 31 3 522 1 630 5 152

Summa 26 078 21 907 1 250 127 889 739 2 139 866

Takbelopp (tkr) 2 156 390

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 16 524

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 553 inom design.  
Högst får 455 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 256 inom konst.  
Högst får 115 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 396 inom musik.  
Högst får 390 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 23 inom opera.  
Högst får 24 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 74 inom teater.  
Högst får 30 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 56 inom media.  
Högst får 20 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter 5 inom dans.  
Högst får 0 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 2 156 390

 + Eventuellt ingående anslagssparande 82 161

Summa (A) 2 238 551

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 11 444

Utfall total ersättning enligt tabell 1 2 139 866

 + Eventuellt ingående överproduktion

Summa (B) 2 151 310

Summa (A-B) 1 87 241

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

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 87 241

 - Eventuellt anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2

Utgående anslagssparande 87 241

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion 0

 - Eventuellt överproduktion över 10 % av takbeloppet 2

Utgående överproduktion 0

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

FINANSIELL REDOVISNING
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SÄRSKILDA 
ÅTERRAPPORTERINGSKRAV
ALF-ERSÄTTNING 
ALF-anslaget uppgick till 494 miljoner kronor 2019. Anslaget 
avser avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om 
utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- 
och sjukvården. Under året har arbetet i samverkansorganisa-
tionen fokuserat på omställning av hälso- och sjukvården, 
gemensamma verksamhetsprojekt med tillhörande lokalfrågor 
samt åtgärder med anledning av den tidigare utvärderingen av 
den kliniska forskningen. Ett nytt gemensamt organ, Vård-SAM, 
har startat för att stärka samverkan och lyfta strategiska frågor 
för andra hälsoprofessioner utöver läkare och tandläkare. 
 
Av ALF-anslaget avsätts knappt hälften till projektbidrag för 
forskning som söks i konkurrens. En ny utlysning riktad mot  
klinisk behandlingsforskning har genomförts. Sökintresset var 
stort med över 100 ansökningar och totalt 14 ansökningar  
beviljades. Därutöver avsätts knappt tio procent av anslaget till 
tjänster för legitimerade läkare på doktorandnivå, legitimerade 
läkare med medicinsk doktorsexamen och högre kliniska 
ALF-forskartjänster. Under 2019 beslutades om avsättning av 
medel för att stödja utvecklingen av klinisk forskning inom 
enheter utanför universitetssjukhusen, vilket ligger i linje med 
vad som framkom i Vetenskapsrådets och Socialstyrelsens 
utvärdering. Avsättningen till klinisk utbildning av läkare uppgår 
till 20 procent av anslaget. Fördelning av ALF-anslaget redovisas 
i tabell 17.

Tabell 17 ALF-medel1

mnkr 2019 2018 2017

Kostnader för personal 398 333 254

Kostnader för lokaler 44 41 33

Övriga driftkostnader 52 88 165

Totalt 494 462 452

1  Fördelning av kostnader mellan personal och övrig drift har förändrats under 
perioden. Det innebär dock ingen verksamhetsmässig förändring.

TUA-ERSÄTTNING
TUA-anslaget uppgick till 84 miljoner kronor 2019. Anslaget 
avser avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om 
grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och 
utveckling av tandvården. Merparten av medlen, motsvarande 
87 procent, användes till utbildning av tandläkare. Genom särskilt 
tillskott från Västra Götalandsregionen för forskning ökar till-
gängliga medel för forskningsprojekt, vilka söks i konkurrens. 
Det gemensamma organet, Odont-SAM, med representanter 
från Göteborgs universitet och Folktandvården har under 2019 
diskuterat utbildningsfrågor, kriterier för forskningsprojekt och 
gemensamma lokalprojekt. Vidare har kriterier för universitets-
tandvård fastställts och enheter som kan utgöra universitets-
tandvårdsenheter har identifierats. Fördelning av TUA-anslaget 
redovisas i tabell 18.

Tabell 18 TUA-medel

mnkr 2019 2018 2017

Kostnader för personal 48 47 45

Kostnader för lokaler 18 18 18

Övriga driftkostnader 18 18 18

Totalt 84 83 81
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Tabell 19: Uthyrning av bostäder

2019 2018 2017 2016 2015

Gästbostäder

Antal lägenheter 212 211 187 175 140

Beläggningsgrad, helår (%) 88 86 88 74 76

Studentbostäder

Antal lägenheter 452 452 452 452 452

Beläggningsgrad, hösttermin (%) 100 100 100 100 100

Beläggningsgrad, vårtermin (%) 90 90 90 90 90

Beläggningsgrad, sommar (%) 5 5 5 5 5

MEDEL FÖR UTVECKLING AV KLINISK 
UTBILDNING OCH FORSKNING 
Göteborgs universitet erhöll 995 tkr från Karolinska Institutet för 
utveckling av klinisk utbildning och forskning. Medlen har använts 
till utveckling av läkarutbildningen genom bidrag till 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 
på andra utbildningar.

UTHYRNING AV BOSTÄDER
Gästforskarbostäder
För internationella gästforskare finns 212 gästbostäder som 
används för tillfälligt boende. Bostäderna förhyrs från olika  
fastighetsägare och administreras av universitetets Welcome 
Services. Storleken på bostäderna varierar från enkelrum till  
fyra rum och kök. En stor del av bostäderna har centralt läge, 
medan övriga bostäder har goda kommunikationer till centrum. 
Boende perioden varierar från två veckor till ett år. Beläggnings-
graden per helår är 88 procent.

Studentbostäder
För utländska studenter inom utbytesprogram finns 452 student-
bostäder som förhyrs av Stiftelsen Göteborgs studentbostäder, 
SGS. Merparten administreras av SGS och hyrs ut termins- eller 
läsårsvis, medan ett tjugotal studentbostäder administreras  
av Welcome Services för uthyrning till studenter under kortare  
studieperioder. Efterfrågan på studentbostäder i Göteborg är 
större än tillgången och både utbytesstudenter och andra  
internationella studenter kan riskera att stå utan bostad vid  
terminsstarten. 

Göteborgs universitets bedömning är att universitetet inte har 
något att redovisa vad gäller de uppgifter som krävs enligt 
artikel 9 i EU-kommissionens beslut 2012/21/EU.
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OM ÅRSREDOVISNINGEN
Göteborgs universitets årsredovisning ska ge en rättvisande 
bild av årets resultat för verksamhet och ekonomi.  
Utgångspunkt är förordning (2000:605) om årsredovisning  
och budgetunderlag samt universitetets övergripande mål  
och strategier enligt Vision 2020.

Årsredovisningen ska ge underlag för regeringens 
uppföljning och prövning av verksamheten utifrån 
universitetets uppgifter och uppdrag. Därutöver ska 
årsredovisningen ge universitetets styrelse samt 
övriga externa och interna intressenter en samlad 
uppföljning av universitetets resultat med utgångs-
punkt i årets prioriteringar och mål. 

Utformning av årsredovisningen
Årsredovisningen består av resultatredovisning och 
finansiell redovisning, vilka har utformats utifrån 
kraven i förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rätt-
visande bild av verksamheten och hur universitetet 
arbetat i enlighet med principerna tillförlitlighet,  
relevans, jämförbarhet, begriplighet och transparens. 

Resultatredovisningen ska visa universitetets resultat 
och genomförande av verksamheten, utifrån uppgifter 
i högskolelagen och uppdrag i regleringsbreven. Även 
mål och strategier i Vision 2020 är utgångspunkt för 
rapportering, analys och bedömning av universitetets 
resultat. Resultatredovisningen har utformats utifrån 
visionens huvudområden: Forskning som påverkar, 
Utbildning som förnyar och Arbetsmiljö som inspirerar. 
Rapportering av arbetet med samverkan, kvalitet, håll-
 bar utveckling, internationalisering och jämställdhet 
är integrerade i dessa kapitel. Universitetet har ett 
aktivt miljöarbete, som beskrivs i kapitlet Miljöarbete 
som engagerar.

Universitetet strävar efter att resultatredovisningen 
ska innehålla analyser och bedömningar av verksam-
hetens resultat och dess utveckling. Redovisning av 
styckkostnader finns i Väsentliga uppgifter och följer 
den indelning som fastställts i regleringsbrev.

Redovisning av statistik
Den individbaserade statistik som ingår i resultat-
redovisningen ska vara uppdelad efter kön, om det 
inte finns särskilda skäl mot detta. Universitetets  
målsättning är att samtliga uppgifter som presenteras  
i ska vara uppdelade efter kön. 

För att skapa möjlighet till jämförbarhet ska resultat 
för det senaste året jämföras med motsvarande upp-
gifter från minst de två senaste åren. Göteborgs  
universitet har i årsredovisning 2019 målsättningen 
att redovisa femårsserier i tabeller och diagram.  
För att göra trender synliga och underlätta analys och 
bedömning av resultat redovisas i vissa fall längre 
tidsserier. 

Uppgifter om utbildning och forskning
Uppgifter om utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå har hämtats från studiedokumentations-
systemet Ladok, i flera fall genom IT-stödet Datalagret. 
Uppgifter om helårsstudenter och helårsprestationer 
för 2019 avser rapportering till och med den 12 januari 
2020. Antalet studenter definieras som registrerade 
individer vårtermin och hösttermin 2019 inom ordinarie 
utbildning och uppdragsutbildning, omregistreringar 
ingår inte. Sökande till program och kurser hämtas 
från det nationella antagningssystemet NyA.  
Uppgifter om utbildning på forskarnivå för tidigare år 
har uppdaterats då det förekommer viss rapportering 
i efterhand. 

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 2019 bör därmed ses som 
preliminära.

Uppgifter om personal och ekonomi
Uppgifter om personal har hämtats från personal-
systemet Primula, i flera fall genom IT-stödet Data-
lagret. Antal anställda och årsarbetare redovisas som  
medeltal för årets tolv månader. Årsarbetare beräknas 
utifrån omfattningen av en persons anställning, en 
årsarbetare motsvarar 100 procent anställning och 
personer som varit 100 procent tjänstlediga hela 
månaden exkluderas.

Uppgifter om ekonomi har hämtats från ekonomi-
systemet Agresso.
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INTERN STYRNING OCH KONTROLL
Göteborgs universitet ska ha en  
process för intern styrning och kontroll 
som säkerställer att universitetet  
utför sina uppgifter, når målen för  
verksamheten och uppfyller kraven  
i myndighetsförordningen.  

Åtgärder
Universitetet har genomfört en bredd av åtgärder för  
att hantera identifierade risker. Även om effekterna av 
åtgärderna inte enkelt kan mätas har de en central  
betydelse för att etablera ett system och en kultur för att 
hantera riskområden. Mot bakgrund av att Riksrevisionen 
lämnade en revisionsberättelse med reservation vid 
granskning av årsredovisning 2018 har universitetet 
arbetat aktivt med berörda områden. En genomlysning 
har gjorts av universitetets restaurang- och catering-
verksamhet, vilket resulterat i beslut om att upphandla 
verksamheten under våren 2020. Göteborgs universitet 
lämnade i juni in en ansökan till Utbildningsdepartementet 
om möjligheten att ta ut och disponera avgifter för en 
utbildningsklinik inom psykolog- och psykoterapi-
utbildningen. Vidare har förändringar i redovisnings-
modellen implementerats för att skapa förutsättningar 
för en mer korrekt redovisning och uppföljning av 
avgiftsfinansierad verksamhet. Universitetets regler för 
rapportering av bisysslor har implementerats, vilka  
tillsammans med utökade uppföljningsaktiviteter 
bidragit till att rapporteringsgraden har ökat väsentligt 
till 83 procent för 2019.

Information och kommunikation
Göteborgs universitet strävar efter att stärka sambanden 
mellan olika verksamheter, underlätta den interna  
kommunikationen och skapa förutsättningar för erfaren-
hetsutbyte. Det gäller både kärnverksamheten och de 
administrativa processerna. Frågor om lag- och regel-
efterlevnad ingår i obligatoriska chefsutbildningar och 
chefsmöten. Vid rektors verksamhetsdialoger har  
efterlevnaden av universitetets regler för tillämpning av 
särskilda skäl samt rapportering av bisyssla följts upp. 

Uppföljning och utvärdering – tillsyn
Utgångspunkt för uppföljning och utvärdering av den 
interna styrningen och kontrollen är universitetets mål och 
strategier samt lagar och regler. Den universitetsgemen-
samma uppföljningen baseras på de uppföljningar som 
genomförts i organisationen. Både internrevisionens 
och Riksrevisionens granskningar är viktiga för att 
skapa en kultur där verksamheten kontinuerligt belyses 
och utvärderas och lämnade rekommendationer är 
utgångspunkt för arbetet med att ytterligare stärka 
regelefterlevnaden. Även universitetets revisionsutskott är 
ett viktigt forum för att behandla frågor om universitetets 
ramverk för intern styrning och kontroll.

Sammanfattande bedömning
Göteborgs universitet har en process för att årligen 
identifiera och värdera risker, ta fram åtgärder samt följa 
upp och dokumentera arbetet. Med utgångspunkt i 
genomförd uppföljning gör universitetet bedömningen 
att den interna styrningen och kontrollen har varit 
betryggande under 2019. De intyganden som årligen 
lämnas till rektor av personer med ledningsuppdrag 
stödjer den bedömningen.

Arbetet med intern styrning och kontroll är en  
integrerad del av universitetets styrning, planering 
och uppföljning. Utgångspunkt är COSO-modellens 
(Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) komponenter för intern styrning 
och kontroll:

• Kontrollmiljö/intern miljö
• Riskanalys
• Åtgärder
• Information och kommunikation
• Uppföljning och utvärdering – tillsyn 

Kontrollmiljö/intern miljö
Göteborgs universitet arbetar aktivt med att utveckla en 
ändamålsenlig intern miljö. Arbets- och delegations-
ordningen revideras årligen och övriga styrdokument 
ses över kontinuerligt. I samband med årets revidering 
av rektors delegationsordning har innebörden av en 
delegation samt beslutsmandaten mellan dekan och 
prefekt tydliggjorts. Rektor har även beslutat om en 
reviderad handläggningsordning för intern styrning och 
kontroll. Universitetet har startat ett nytt visionsarbete 
där akademiska grundprinciper och kärnvärden är i fokus. 
För att främja god forskningsetik och hantera oredlighet 
i forskning har universitetet beslutat om en handlägg-
ningsordning vid misstanke om allvarliga avvikelser från 
god forskningssed, som svarar upp mot det förändrade 
uppdraget vid införandet av den nya lagen om god 
forskningssed och inrättandet av nämnden för pröv-
ning av oredlighet i forskning. 

Riskanalys
För att göra kopplingen till verksamhetens prioriteringar 
och mål tydlig samt integrera olika planerings- och upp-
följningsprocesser kopplas riskanalysarbetet till Vision 
2020 med tillhörande handlings- och verksamhetsplaner. 
Samtliga fakulteter har identifierat risker som utgör hinder 
för att utföra universitetets uppdrag och nå målen för 
verksamheten. Därutöver genomförs riskanalyser för 
universitetets administrativa nyckelprocesser. Det är 
utgångspunkt för universitetets övergripande riskanalys 
som har beslutats av universitetsstyrelsen. För 2019 har 
21 övergripande risker identifierats inom områden som 
finansiering, kvalitet, kompetensförsörjning, dimensio-
nering, arbetsmiljö samt lag- och regelefterlevnad.  
Flertalet risker är långsiktiga och kvarstår vid årets slut. 
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UPPGIFTER OM STYRELSEN

Peter Larsson 28 tkr
• Collectum AB
• Tekniska museet
•  Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling 

(KK-stiftelsen)

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

Företrädare för verksamheten
Åsa Arping 580 tkr

Jonas Ivarsson 752 tkr
 
Monica Lindgren (ersättare) 647 tkr

Håkan Thörn (ersättare) 785 tkr

Agnes Wold 872 tkr
• Rådet för evidensbaserad miljöanalys, Formas 
• Flora Innovation AB 
• Kunskapsdroppen AB

Företrädare för studenterna
Paul Borenberg  373 tkr 

Timmy Kjellqvist 124 tkr

Nora Myrne Widfors 129 tkr

David Olsson (ersättare) 28 tkr
• HHGS Holding AB 
• HHGS HandelsRekrytering AB 

Anna Ruus 14 tkr
• Centrala studiestödsnämndens insynsråd

Ordförande
Cecilia Schelin Seidegård 66 tkr
• Folkhälsomyndighetens insynsråd
• Naturvårdsverkets insynsråd
• Novare AB
• Samhall AB
• Tofta intressenter AB
• 1,6 miljonersklubben AB

Rektor 
Eva Wiberg  1 597 tkr
• Ludwig Maximillians-Universität München

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
• Kulturhuset Stadsteatern AB
• Nyréns Arkitektkontor AB
• Tidskriften Arkitektur
• Ulrika Fjällborg Media AB

Ann Follin 28 tkr

Anders Hallberg 28 tkr
• Medivir AB
• Uppsala Hallbechem AB

Johan Kuylenstierna 28 tkr
• Klimatpolitiska rådet 
• Ecogain AB
• Modulator AB
• Sveaskog 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

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 befattnings-

havare vid myndigheten som utsetts av regeringen. 
För dessa personer ska universitetet också uppge 
uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra  
statliga myndigheter samt uppdrag som styrelse-
ledamot i aktiebolag.

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA UPPDRAG1
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2019 2018 2017 2016 2015

Utbildning och forskning

Totalt antal helårsstudenter1 26 808 25 561 25 717 25 510 24 899

Kostnad per helårsstudent1 93 894 96 514 91 894 91 390 86 735

Totalt antal helårsprestationer1 22 501 21 561 21 508 21 271 20 978

Kostnad per helårsprestation1 111 867 114 422 109 877 109 602 102 947

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 377 292 215 175 151

Totalt antal nyantagna doktorander2 325 276 321 304 284

kvinnor/män (%) 61/39 58/42 60/40 57/43 52/48

Totalt antal doktorander med någon aktivitet2 1 778 1 808 1 850 1 839 1 881

kvinnor/män (%) 58/42 59/41 58/42 57/43 58/42

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 862 861 848 804 730

kvinnor/män (%) 57/43 58/42 58/42 57/43 59/41

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag 0 0 0 0 29

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen2 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen2 3,8 3,8 4,0 4,0 3,9

Totalt antal doktorsexamina2 290 223 253 250 282

Totalt antal licentiatexamina2 20 16 19 15 40

Totalt antal ej fraktionerade refereegranskade vetenskapliga publikationer3 4 040 4 221 4 088 3 815 3 579

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation3 1 032 950 949 973 1 022

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 5 870 5 825 5 647 5 427 5 295

kvinnor/män (%) 59/41 59/41 59/41 59/41 59/41

Medelantal anställda 6 472 6 415 6 220 6 010 5 888

kvinnor/män (%) 59/41 59/41 59/41 58/42 58/42

Totalt antal lärare (årsarb.)4 2 166 2 213 2 143 2 021 1 957

kvinnor/män (%) 52/48 51/49 50/50 49/51 48/52

Antal disputerade lärare (årsarb.)4 1 840 1 888 1 807 1 733 1 671

kvinnor/män (%) 49/51 48/52 47/53 46/54 46/54

Antal professorer (årsarb.) 534 538 536 517 506

kvinnor/män (%) 35/65 33/67 32/68 30/70 28/72

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 6 851 6 546 6 435 6 218 5 963

utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 643 2 504 2 481 2 388 2 296

   andel anslag (%) 88 88 89 89 90

   andel externa intäkter (%) 12 12 11 11 10

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 4 208 4 042 3 954 3 830 3 667

   andel anslag (%) 48 48 48 48 50

   andel externa intäkter (%) 52 52 52 52 50

Kostnader totalt (mnkr) 6 813 6 608 6 383 6 149 5 922

   andel personal 63 63 63 63 62

   andel lokaler 9 9 9 10 11

Lokalkostnader per kvm (kr) 1 597 1 610 1 578 1 633 1 622

   andel av justerade totala kostnader 9 9 9 10 12

Balansomslutning (mnkr) 5 186 5 082 4 866 4 721 4 503

   varav oförbrukade bidrag 2 214 2 118 2 004 1 904 1 781

   varav årets kapitalförändring 36 -39 58 82 59

   varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 260 1 222 1 260 1 200 1 125

 - myndighetskapital inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 303 302 392 421 477

 - myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå 881 870 825 751 633

¹ Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
² Uppdatering av tidigare års uppgifter har gjorts, då viss efterrapportering förekommer
³  Uppgifter för tidigare år kan förändras då kompletterng av icke-rapporterad publicering görs löpande.  

Fraktionering innebär att publikationen fördelas på författare.
4  Antal lärare avser de anställningar som ingår i Göteborgs universitets anställningsordning.
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Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande  
under den period som årsredovisningen avser.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,  
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Göteborg den 20 februari 2020.
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