
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. Som en röd tråd genom årets resultat löper ett stadigt 
engagemang och en målmedvetenhet hos medarbetare – en förutsättning för allt vi 
åstadkommit. Nu rustar vi för morgondagen där den nya visionen med sikte på 2030 
ska fördjupa och förtydliga Göteborg universitets roll som ett komplett universitet.

Eva Wiberg, rektor

FORSKNING
• Genomfört en samlad 

utvärdering av universitetets 
forskning och forsknings
miljöer

• Fördelat det utökade bas
anslaget för att stärka kom
pletta akademiska miljöer

• Medverkat i sju av elva 
nationella forskningsinfra
strukturer som fått medel 
från Vetenskapsrådet

• Förändrat rektors strategiska 
samfinansiering som ett led 
i arbetet med jämställdhets
integrering 

• Förstärkt vårt internationella 
engagemang, bland annat 
genom att samordna arbetet 
med forskning i alliansen 
EUTOPIA 

UTBILDNING
• Fullföljt implementeringen 

av universitetets policy för 
kvalitetssäkring och kvalitets
utveckling

• Fokuserat på dimensione
ringen av forskarutbildningen 
för att säkerställa kompletta 
miljöer

• Vidtagit åtgärder för att nå 
upp till universitetets utbild
ningsuppdrag

• Toppat hållbarhetsrankning 
bland världens lärosäten för 
det globala hållbarhetsmålet 
God utbildning för alla

• Ökat antalet avgiftsskyldiga 
studenter, ett led i att stärka 
den globala profilen

ARBETSMILJÖ
• Beslutat om en ny arbets

miljöpolicy som skapar 
förutsättningar för attraktiva 
arbets och studiemiljöer

• Infört en ny modell för  
kartläggning och utveckling 
av arbetsmiljön

• Slutfört uppdraget och lagt 
grunden för det fortsatta 
arbetet med jämställdhets
integrering

• Tagit fram förslag på åtgärder 
för att förebygga och hantera 
sexuella trakasserier

• Fortsatt arbetet med att 
kvalitetssäkra universitetets 
anställningsprocesser

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

EKONOMIPERSONAL

49 150
1 778  

forskarstuderande
310 examina

6 472 
anställda 

5 870  årsarbetare

DÄRUTÖVER
• Satsat på forskning och 

utbildning inom AI och  
digitalisering

• Stärkt det strategiska interna
tionaliseringsarbetet genom 
ett internationali seringsråd 

• Anslutit oss till Klimat
ramverket för universitet  
och högskolor

• Intensifierat arbetet med 
studentinflytande genom 
kartläggning av studiemiljön 
och översyn av ersättnings
nivåer

• Flyttat in i nya, samlade 
lokaler för Humanistiska 
fakulteten, ett första steg 
i universitetets på gående 
lokalutveckling
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