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Ett universitet för hållbar utveckling
Göteborgs universitet är ett av de stora universiteten i norra 
Europa, med mer än 38 000 studenter och nästan 6 000 
anställda. Våra studenter är morgondagens beslutsfattare 
och utgör därför vårt största bidrag till en hållbar fram
tid. Genom att systematiskt integrera hållbar utveckling i 
forskning, utbildning och samverkan samt i den dagliga 
verksamheten, bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. 

I Göteborgs universitets Vision 2020 fastslås att 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. Vi
sion 2020 lägger fast den långsiktiga inriktningen för en 
fortsatt framgångsrik utveckling av Göteborgs universitet 
under perioden 2013–2020.

Integrering av hållbar utveckling i utbildning...
Göteborgs universitet tillhandahåller ett brett utbud av 
program och kurser som innefattar miljö och hållbar ut
veckling med målsättningen att öka integreringen av håll
bar utveckling i utbildningen. Utbildningen synliggörs ge
nom märkning av kurser och program med dessa symboler: 

Varje år bjuds studenter vid Göteborgs universitet och 
Chalmers in till Hållbarhetsdagen. Syftet med dagen är att 
inspirera studenter att engagera sig för en hållbar utveck
ling, både i sin utbildning och i sitt privatliv. 

Läs mer om Hållbarhetsdagen på www.hallbarhet.se

...och forskning

Göteborgs universitet är med sin disciplinära bredd som 
lärosäte väl rustat att ta sig an dagens globala utmaningar. 
Genom tvärvetenskaplig samverkan och kvalificerad spets
kompetens spelar vi en viktig roll för en hållbar samhälls
utveckling. Universitetet har som målsättning att främja 
forskning inom hållbar utveckling. 

Miljö är ett av universitetets fem profilområden för forsk
ning. Universitetet är särskilt starkt bland annat när det gäl
ler forskning inom havsmiljö, miljöekonomi, klimat samt 
miljö och hälsa.



Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV), ett ge
mensamt centrum för Göteborgs universitet och Chalmers, 
fungerar som en brygga till externa samarbetspartners na
tionellt och internationellt. GMV främjar forskning, tvär
vetenskapliga initiativ och utbildning för hållbar utveck
ling. Flera större projekt, centrumbildningar, forskarskolor 
och andra satsningar med inriktning mot miljö och hållbar 
utveckling har sin bas vid GMV. 

Genom GMV anordnar universitetet varje år seminarier, 
forskarluncher och möten med forskningsfinansiärer för att 
samla forskare och forskarstuderande kring frågeställningar 
om det hållbara samhället.  

Vi påverkar klimatet!

Ökad internationalisering är viktigt för Göteborgs univer
sitet. En av de största utmaningarna är att minska utsläp
pen av koldioxid från tjänsteresor, samtidigt som universi
tetet är internationellt framgångsrikt inom forskning och 
utbildning. 

Göteborgs universitet antog 2010 en klimatstrategi. Det 
övergripande målet är att minska de totala utsläppen av 
koldioxid till 2015 med minst 20 procent jämfört med 
2008 års nivåer. Detta sker i huvudsak genom omfattande 
energieffektiviserande åtgärder, ett klimat och miljöan
passat resande i tjänsten samt resfria möten. Universitetet 
arrangerar också seminarier med olika klimatrelaterade te
man.  

Miljöcertifierat sedan 2006
Göteborgs universitet är sedan 2006 miljöcertifierat enligt 
både den internationella miljöstandarden ISO14001 och 
EU:s miljöförordning EMAS. 

Det certifierade miljöledningssystemet säkerställer syste
matisk utveckling och integrering av hållbar utveckling i 
verksamheten samtidigt som den negativa miljöpåverkan 
minskar. 

Miljöledningssystemet möjliggör ett målinriktat och syste
matiskt arbetssätt för att nå ambitionerna i Vision 2020.

Universitetets miljöpolicy är vägledande för verksamheten. 



Vår miljöpolicy
Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande univer-
siteten i Europa för utbildning och forskning inom håll-
bar utveckling och miljö.

1. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal 
medvetna om miljö och utvecklingsfrågor och genom for
skning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle 
stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar ut
veckling.

2. Universitetet skall genom ett systematiskt miljöarbete strä
va efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelast
ningen. Universitetet skall ha ett certifierat miljölednings
system.

3. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och un
dervisning, som administration, förvaltning och tekniska 
funktioner präglas av miljömedvetenhet.

4. Universitetets miljöarbete skall fortlöpande förbättras, 
samt utvärderas genom regelbundna miljörevisioner.

5. Universitetet följer tillämplig miljölagstiftning och 
föreskrifter liksom övriga miljökrav som universitetet berörs 
av.

Mer information
Göteborgs universitets miljöenhet
Epost: miljo@gu.se
Telefon: 031 786 1545
www.gu.se/miljo

Läs vår Hållbarhetsredovisning här:

www.hallbarhetsredovisning.gu.se
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