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

Prioriteringar och mål 2020 Verksamhetsplan 2020 

Den långsiktiga profileringen av Naturvetenskapliga fakultetens forskning 
har stärkts genom ett aktivt arbete med analyser och strategisk planering 

1. synliggöra forskning vid Naturvetenskapliga fakulteten på GU nivå 
2. ta fram konsekvensanalys för forskningen vid Naturvetenskapliga 

fakulteten till följd av ökade alternativt minskade anslag, i nationell 
jämförelse 

3. arbeta med uppföljning av forskningsutvärderingen RED19, 
koordinerat med universitetsledning och institutioner 

4. samverka med Chalmers och andra lärosäten inom satsningar på AI-
forskning 

Naturvetenskapliga fakulteten har väl fungerande infrastruktur för 
forskning på internationell, nationell och lokal nivå 

5. inventera tillgång och nyttjande av fakultets- och 
universitetsgemensamma infrastrukturer 

6. bidra till arbetet med introduktionen av nytt forskningsfartyg 
Lärarnas arbets- och finansieringsvillkor samt förutsättningar för att 
bedriva forskning av hög kvalitet har förbättrats vid Naturvetenskapliga 
fakulteten 

7. kartlägga aktuell situation avseende tillgång till anslag uppdelat på 
kön inom institutionerna (forskningstid 
(externfinansierad/fakultetsmedel), doktorander mm) 

8. undersöka möjligheterna att förbättra de kollegiala demokratiska 
processerna på fakulteten 

Naturvetenskapliga fakultetens externfinansiering har ökat, särskilt inom 
strategiskt viktiga områden 

9. organisera fakultetsgemensamma ”speed-dating” workshops för att 
underlätta skapandet av nya konkurrenskraftiga konsortier för ex. 
KAW och ERC ansökningar 

10. undersöka möjligheter att direkt och proaktivt kontakta finansiärer i 
fakultetsrelevanta frågor 
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Risk Sannolikhet 

(Skala 1-4) 
Konsekvens 
(Skala 1-4) 

Riskvärde 
(S*K) Åtgärd 

Att forskningsanslagen till Naturvetenskapliga 
fakulteten minskar 

2 4 8 Ta fram konsekvensanalys för fakultetens forskning 
till följd av minskade forskningsanslag. Profilera och 
lyfta fram fakultetens forskning på GU nivå 

Att anslagen till fakultetens forskningsinfrastruktur 
minskar 

3 3 9 Inventera fakultetens forskningsinfrastruktur och ta 
fram konsekvensanalys för fakultetens forskning till 
följd av minskade anslag. Profilera och lyfta fram 
forskningsinfrastruktur på fakultets och GU nivå 

Att kartläggning- och uppföljningsmål ej är 
konkretiserade, med risk att behov att förändring 
(tilldelning, jämlikhetsarbete, etc) inte uppdagas 

3 3 9 Sätta upp konkreta mål i uppföljningsarbetet 

Att inventering och kartläggning enligt mål ovan blir 
mycket tidskrävande för institutionerna, vilket 
medför risk att satsningar inte leder till större 
förbättringar eller att framgångar inte 
uppmärksammas 

2 3 6 Arbeta i samverkan med institutionerna för att 
underlätta inventering, återrapportering och 
kartläggning 
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UTBILDNING SOM FÖRNYAR 
Vision 2020:  
Vårt mål är att utbildningen vid Göteborgs universitet år 2020 kännetecknas av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet, med pedagogisk excellens och en 
uttalad internationell profil. Parallellt med utvecklingen av utbildningsprogram ska universitetet ta ansvar för bildning och livslångt lärande, genom ett brett 
utbud av fristående kurser. 

Prioriteringar och mål 2020 Verksamhetsplan 2020 

Naturvetenskapliga fakultetens utbildningar är internationellt präglade och 
ger studenterna goda möjligheter till anställningar även utanför Sverige 

 

11. utveckla och bygga strukturer för internationellt utbyte för anställda 
på fakulteten 

12. arbeta med nationell rekrytering av studenter 
13. arbeta med internationell rekrytering av studenter 

Naturvetenskaplig bildning och utbildning för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling är väl integrerade i fakultetens verksamhet 

 

14. lyfta fram FN:s globala hållbarhetsmål i utbildningen genom att 
implementera ett reviderat system för hållbarhetsmärkning av kurser 
och program 
 

Naturvetenskapliga fakultetens utbildningar kännetecknas av hög kvalitet i 
pedagogiskt välutvecklade och nyfikenhetsstimulerande lärmiljöer  

 

15. implementera resultaten av de pedagogiska utvecklingsprojekten: 
språkprogression och undervisning i mindre grupper  

16. se över rekryteringsprocessen för att öka värderingen av den 
pedagogiska skickligheten  

17. verka för pedagogisk skicklighet och för att den synliggörs 

 
Risk Sannolikhet 

(Skala 1-4) 
Konsekvens 
(Skala 1-4) 

Riskvärde 
(S*K) Åtgärd 

Om vi inte lyckas rekrytera lärare som kan undervisa 
kan vi hamna i en situation där vi inte kan täcka 
undervisningsbehovet dvs. inte har kompetenta lärare 
till våra kurser. 

2 4 8 Se över rekryteringsprocessen för att öka värderingen 
av den pedagogiska skickligheten.  
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Utbildning på forskarnivå 

Prioriteringar och mål 2020 Verksamhetsplan 2020 

Naturvetenskapliga fakultetens forskarutbildning präglas av 
professionalitet i kurser, examination, handledning, organisation och 
karriärplanering 
 

18. Analysera sammanställningen över doktoranders upplevelse av 
utbildningen för att identifiera möjligheter till förbättringar.  

Naturvetenskapliga fakultetens forskarutbildning sker i ökad omfattning i 
samverkan med andrasamhällsaktörer inom näringsliv, industri och 
offentlig sektor 

 

19. Ta fram best-practice för rekrytering av samverkansdoktorander. 
20. Uppdatera alumndatabas för ökad samverkan i forskarutbildningen. 

Naturvetenskapliga fakultetens forskarutbildning präglas av mångfald och 
jämställdhet 

21. Ta fram best-practice för rekrytering av doktorander  
22. Genomföra JiGU-analys för doktorander 
 

Naturvetenskapliga fakultetens forskarutbildning är internationell till sin 
karaktär 

23. Analysera graden av internationalisering under forskarutbildningen 
 

 
Risk Sannolikhet 

(Skala 1-4) 
Konsekvens 
(Skala 1-4) 

Riskvärde 
(S*K) Åtgärd 

Att forskarutbildningen inte håller tillräckligt hög 
kvalité. 

2 3        6 Agera på identifierade brister och dra nytta av 
erfarenheter (Punkt 1, 4, 6) 

Att kvinnor i lägre grad söker sig till och får arbete 
inom akademin efter disputation (statistik från 
tidigare alumnundersökningar). 

3 4 12 Säkra likvärdiga förhållanden för kvinnor och män 
med avseende på förutsättningar för prestation och 
arbetsmiljö (Punkt 1, 4, 5) 

Att forskarutbildningen inte är relevant för 
arbetsmarknaden utanför akademin. 

2 4 8 Tätare samarbete med arbetsgivare utanför akademin 
(Punkt 2, 3, 6) 
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Att rekrytering av doktorander inte sker tillräckligt 
rättssäkert och opartiskt eller bygger på långsiktig 
dimensionering av forskarutbildningen.  

2 3 6 Skapa rutiner för rekryteringsprocessen som bygger 
på identifierade goda exempel (Punkt 2, 4) 

 

ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR 
Vision 2020:  
Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 ska ha ökat sin attraktivitet som arbetsplats genom en ändamålsenlig organisation, ett aktivt ledarskap och stärkt 
delaktighet för medarbetare och studenter på alla nivåer. Lika villkor, förutsättningar och möjligheter är självklara utgångspunkter för en god arbetsmiljö. 

Prioriteringar och mål 2020 Verksamhetsplan 2020 
 

Naturvetenskapliga fakulteten har ett aktivt ledar- och medarbetarskap 24. initiera samt följa utfallet av den universitetsgemensamma 
medarbetarundersökningen. 

25. arbeta aktivt med kultur- och värderingsfrågor.  
26. främja och etablera ett gott studie- och arbetsklimat i fakultetens alla 

delar 
Naturvetenskapliga fakulteten har en socialt hållbar arbetsmiljö 27. implementera de åtgärder som föreslagits av arbetsgruppen för fler 

kvinnliga lärare vid fakulteten, vilka presenteras hösten 2019 
28. fortsätta och utveckla campusråd Medicinareberget för en god 

arbetsmiljö 
29. stödja utvecklingen av det strategiska kris- och kontinuitetsarbetet 

inom fakulteten. 
30. initiera och stödja det strategiska arbetet för att reducera 

stressrelaterad ohälsa hos medarbetare och studenter.  
31. följa upp statistik från hälsoavtalen för studenter respektive 

medarbetare.  
Naturvetenskapliga fakulteten har en kvalitetsdriven arbetsmiljö 
 

32. fortsätta arbetet med arbetsplatsutveckling för lokaler och arbetssätt 
inom fakulteten  
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33. stödja vidareutveckling av fakultetens ledningssystem för god 
arbetsmiljö med särskilt fokus på:  
• Säkerhet och fysisk arbetsmiljö 
• Kemikalie-, bio- och laboratoriesamarbete  
• Nybyggnation Naturvetenskap life. Följa upp och verka för att 

fakultetens stora byggprojekt Naturvetenskap life på berget samlar 
 

 

 
Risk Sannolikhet 

(Skala 1-4) 
Konsekvens 
(Skala 1-4) 

Riskvärde 
(S*K) Åtgärd 

Konsekvenser av snabba förändringar och 
osäkerhet. Förändringar i anslagstilldelning. 

2 4        8 Verkar för att planering och förutsättningar är 
långsiktiga. 

För många nya systemstöd sätts igång samtidigt, och 
drabbar samma personer. 

3 2 6 Aktivt delta i det inrättade beredningsrådet för GU-
gemensamma system och projekt. 
Försöka jobba proaktivt inför implementeringar. 
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ÖVRIGT 

 

Prioriteringar och mål 2020 Verksamhetsplan 2020 
 

Naturvetenskapliga fakultetens samverkan är en naturlig och 
kvalitetsdrivande del av verksamheten. 

34. införa ett pris för samverkan, innovation och nyttiggörande 
35. genomföra Workshops kring innovation och nyttiggörande 
36. genomföra Workshops kring “Hur löser vi framtidsutmaningarna?” 
37. genomföra en seminarieserie “Hur vet vi det?". 

 
Risk Sannolikhet 

(Skala 1-4) 
Konsekvens 
(Skala 1-4) 

Riskvärde 
(S*K) Åtgärd 

Samverkan bedöms inte som meriterande  3 3 9 Inrätta ett pris för samverkan. 
Verksamhet är inte tillräckligt synlig och har litet 
inflytande i omvärlden.    

2 3 6 Genomföra olika aktiviteter i syfte att öka fakultetens 
samverkan och synlighet 
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