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2010 års hållbarhetsredovisning uppfyller tillsammans med GRI-G3 Content Index samt Göteborgs universitets 
årsredovisning 2010 riktlinjerna för hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). Redovisningen är 
självdeklarerad till tillämpningsnivå B.
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2009	års	Hållbarhetsredovisning	uppfyller	tillsammans	med	Addendum GRI-Sustainability	samt	Göteborgs universitets årsredovisning	
2009	riktlinjerna	i	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	version	3.0	nivå	B.	Detta	kontrollerades	och	bekräftades	av	GRI.	Addendum	
GRI-Sustainability	Reporting	innehåller	ett	detaljerat	GRI-G3	Index	och	finns	endast	i	elektronisk	form	och	laddas	ner	på	www.mls.
adm.gu.se/miljoarbete/uppfoljning/.	I	GRI-G3	Index	redogörs	för	de	hållbarhetsindikatorer	samt	information	om	hållbarhetsstyrnin-
gen	som	Göteborgs	universitet	redovisar	2009.	
Hållbarhetsredovisningen	tar	upp	Göteborgs	universitets	arbete	inom	alla	tre	dimensioner	av	hållbar	utveckling,	social,	ekonomisk	och	
ekologisk	även	om	tyngdpunkten	ligger	på	miljöarbetet.	Redovisningen	omfattar	de	områden	med	väsentlig	påverkan	på	hållbar	utveck-
ling	som	universitetet	identifierat.	De	sociala	och	ekonomiska	perspektiven	finns	beskrivna	i	respektive	kapitel	men	även	i	redovisnin-
gen	av	kärnverksamheten	(forskning,	utbildning	och	samverkan	med	omgivande	samhälle),	samt	i	kapitlet	Kompetensutveckling	och	
Resursförbrukning.	Miljöarbetet	redovisas	på	ett	adekvat	sätt	som	uppfyller	kraven	för	en	EMAS-godkänd	miljöredovisning.	Redovis-
ningen	är	en	uppföljning	av	den	universitetsgemensamma	handlingsplanen	för	miljö	och	hållbar	utveckling	år	2007-2010	och	fakulte-
ternas	verksamhetsuppdrag,	men	sammanfattar	också	andra	viktiga	resultat	från	året	som	gått.	I	kapitlet	Fakulteterna	berättar	beskriver	
fakulteterna	själva	sina	insatser	under	året.	Fakulteterna	gör	också	en	mer	omfattande	uppföljning	av	sina	mål	och	handlingsplaner	som	
inte	redovisas	i	detta	dokument.	Hållbarhetsredovisningen	är	årligen	återkommande	och	information	presenteras	så	att	den	är	jämför-
bar	från	år	till	år.	Mätdata	har	sitt	ursprung	i	egen	statistik	samt	statistik	från	leverantörer	och	entreprenörer	som	universitetet	anlitar.	
Beräkningsunderlag	för	omvandling	av	energidata	kommer	från	Naturvårdsverket.	Den	senaste	redovisningen	publicerades	i	april	2009.	
Inga	väsentliga	förändringar	har	gjorts	i	redovisningen	vad	avser	avgränsning,	omfattning	eller	mätmetoder	sedan	förra	redovisnings-
perioden.	Tidigare	redovisningar	finns	att	beställa	eller	ladda	ner	digitalt	på	www.gu.se/miljo.	

Hållbarhetsredovisningen	är	granskad	mot	kraven	i	EMAS	2010-03-30
av	den	ackrediterade	miljökontrollanten	Sveriges	tekniska	
forskningsinstitut	(SP),	nr	1002,	Box	857,	501	14	Borås

Kontrollerad	och	godkänd	av	GRI	2010-04-20

Göteborgs	universitet	stöttades	av	Sustainserv,	Boston	och	Zurich	i	
arbetet	med	hållbarhetsredovisningen	för	att	uppnå	korrekt	och	
meningsfull	tillämpning	av	GRI	Sustainability	Reporting	Guidelines.
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REKTOR HAR ORDET

Hållbar samhällsutveckling och minskad klimat-
påverkan är centrala frågor för Göteborgs
universitet. Över 300 av våra forskare är verksam-
ma inom miljö och hållbar utveckling. Studen-
terna kan välja bland 538 kurser och 59 utbild-
ningsprogram inom dessa områden. Här finns allt 
från beteendevetenskap och miljöpedagogik till 
oceanografi och uthålligt företagande. Tillsam-
mans med Chalmers har vi ett nätverk av miljö-
forskare inom områden som koldioxidproduk-
tion, avskogning, bilism och miljöekonomi. 

Under 2010 togs flera initiativ av betydelse för 
den miljö- och hållbarhetsrelaterade forskningen 
vid Göteborgs universitet. Inom ramen för vårt 
styrkeområde havsmiljö startade nyligen den 
marina centrumbildningen Centrum för havs-
forskning i Göteborg (Gothenburg Sea Research). 

Universitetets miljöarbete ligger i topp interna-
tionellt. Enligt den norska studien Best Green 
University Practice som jämfört hur 20 utvalda 
universitet arbetar med hållbar utveckling och 
miljöfrågor, delar vi förstaplatsen med Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) och University 
of British Columbia (UBC). 

Som ett av få universitet i världen är vi miljö-
certifierade enligt både EMAS och ISO 14001. 
Universitetet är också medlem i nätverket för 
hållbara campus, International Sustainable Cam-
pus Network (ISCN). 

Ökad internationalisering är ett viktigt mål för 
Göteborgs universitet. En stor utmaning är att 
minska de egna utsläppen av växthusgaser och att 
detta sker i samklang med en alltmer internation-
aliserad forskning och utbildning. En klimat-
strategi för det framtida miljöarbetet togs fram 
under året. 

Att döma av den globala utvecklingen blir 
hållbarhetsfrågorna än viktigare i framtiden. Här 
siktar vi högt. Målet är att långsiktigt vara bland 
de bästa universiteten i världen. 

Pam Fredman
Rektor, Göteborgs universitet
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Våra värderingar
Göteborgs universitet arbetar kontinuerligt med 
att säkerställa en god arbetsmiljö där alla anställda 
och studenter ges bästa möjlighet att utvecklas. 
En ökad mångfald både bland studenter och an-
ställda bidrar till en högre kvalitet i verksamheten, 
universitetet strävar efter en jämn könsfördelning 
i alla delar av organisationen. Utmärkande för 
universitetet är att det finns många olika person-
al- och studentgrupper. Utgångspunkten är alla 
gruppers lika värde och möjligheter till delak-
tighet i verksamheten. Studenternas engagemang 
i universitetets besluts- och beredningsprocesser 
är viktigt, liksom att alla möts med ömsesidig 
respekt. Genom ett kontinuerligt arbete med 
gemensamma värderingar i enlighet med univer-
sitetets etiska plattform tar verksamheten vara på 
erfarenheter och kompetenser för att bidra till 
visionen om det breda och öppna universitetet, 
öppet mot omvärlden och engagerat i samhällets 
utveckling. Hållbar utveckling är angeläget för 
Göteborgs universitet, och de sociala, ekono-
miska och miljömässiga konsekvenserna prövas 
alltid i ett längre tidsperspektiv. Det gäller såväl 
människor som naturresurser och utgår från en 
helhetssyn på samhällets behov, förutsättningar 
och problem. 

Vår verksamhet
Göteborgs universitet är ett av de största univer-
siteten i Nordeuropa och ett av Sveriges pop-
uläraste universitet, med flest sökande till många 
program och kurser. 133 utbildningsprogram och 
2 139 fristående kurser erbjöds under året. Uni-
versitetets huvuduppgift är att bedriva forskning 
och utbildning av hög kvalitet, samt att samverka 
med det omgivande samhället. På universitetet 
finns 8 fakulteter, 44 institutioner, med 38 900 
studenter och 5 700 anställda. Det rymmer 
ett brett spektrum av kunskapsområden som 

humaniora, informationsteknologi, ekonomi, 
juridik, konst, medicin, naturvetenskap, odon-
tologi, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap 
och vårdvetenskap. 

Forskningen vid universitetet är på flera om-
råden nationellt och internationellt ledande. 
Forskarutbildning bedrivs inom drygt 250 ämnen 
fördelade på samtliga vetenskapsområden. Antalet 
aktiva forskarstuderande uppgår till cirka 2 000. 

Universitetets styrelse
Ur ett hållbarhetsperspektiv är universitetssty-
relsens ansvarsområden strikt reglerade enligt de 
lagar som styr universitetets ansvar och åtagan-
den. Sju av 14 ledamöter i styrelsen företräder 
allmänna intressen, dessa utses av regeringen, 
efter förslag från universitetet. Därutöver ingår 
rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie 
ledamöter. Företrädare för de anställda, tre fack-
liga representanter, har närvaro- och yttranderätt 
vid styrelsens sammanträden. De ledamöter som 
utses av regeringen ska ha kompetens och erfaren-
het från verksamhet av betydelse för högskolans 
utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag. 
I årsredovisningen redovisas styrelsens arbete 
med avseende på hur studentinflytande fördelas 
och utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv. I 
årsredovisningen redovisas också hur den interna 
resursfördelningen och dess uppföljning ser ut. 
Eftersom universitetet inte är något vinstdrivande 
företag förekommer ingen koppling mellan ersät-
tning till styrelsens ledamöter och universitetets 
ekonomiska resultat. I årsredovisningen redovisas 
också ledamöternas andra styrelseuppdrag för att 
förhindra eventuella jävsituationer.

DETTA ÄR GÖTEBORGS UNIVERSITET
Universitet tillgodoser bäst omvärldens behov när verksamheten är obunden av politiska, ideologiska och 
ekonomiska intressen och präglas av ett kritiskt förhållningssätt. Verksamhetens kvalitet främjas av hög 
integritet, demokratisk organisation och etiska principer. Forskningens och utbildningens kvalitet är det mest 
värdefulla kapitalet som ständigt måste vårdas och utvecklas.

Forskningsprofiler och 
styrkeområden
Göteborgs universitet har ett globalt 
ansvar och ska bidra till att belysa 
frågor med relevans för både lokala 
och globala samhällsproblem. Uni-
versitetet har identifierat fem 
forskningsprofiler: hälsa, kultur, 
miljö, demokrati och samhälls-
utveckling samt kunskapsbildning 
och lärande. Göteborgs universitet 
har också identifierat åtta styrkeom-
råden inom forskningen, forskning 
om: lärande, språkteknologi, 
demokrati och opinion, havsmiljö, 
kulturarv, globalisering, kultur och 
hälsa samt den patientnära 
forskningen om hjärta och kärl 
inklusive fetma, biomaterial och 
vaccin. 
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Göteborgs universitet och omvärlden
Universitetet agerar tillsammans med många in-
tressenter, nationellt och internationellt. Univer-
sitetet har anslutit sig till FN Global Compact som 
villkor för att kunna delta i FN:s leverantörs-ked-
ja för forskningsrapporter, fieldwork eller annat. 
Global Compact omfattar tio punkter som uni-
versitetet förbinder sig att efterleva, bland annat 
att stödja och respektera skydd för internationella 
mänskliga rättigheter, avskaffa diskriminering 
vid anställning och yrkesutövning samt att stödja 
försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. 

Göteborgs universitet är också medlem i två 
nordiska samorganisationer i Asien: Nordic Centre 
Fudan, Kina och Nordic Centre, Indien. För den 
förstnämnda har universitetet även en represen-
tant i styrelsen. Universitetet bidrar med visst 
ekonomiskt stöd till dessa organisationer och får 
i gengäld hjälp med exempelvis studentutbyte, 
kurser och lärarmobilitet. 

Nationellt är universitetet bland annat medlem i 
Public & Private Social Responsibility Initiative – 
CSR Västsverige, som bildades under 2009. Längre 
fram i denna rapport redovisas fler av de initiativ 
och projekt som universitetet deltar i, i samver-
kan med föreningen CSR Västsverige.

 

Översiktligt organisationsschema för Göteborgs universitet.

Styrelsen

Förvaltningschef Prorektorer

Ledningsråd

Sahlgrenska 
akademistyrelsen Lärarutbildnings-

nämnden 

SND, Svensk 
Nationell Datatjänst

GMV, Göteborgs 
Miljövetenskapliga 
centrum

NCM, Nationellt 
Centrum för 
Matematikutbildning

Nationella sekretariatet 
för genusforskning

Havsmiljöinstitutet

Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden

Humanistiska 
fakultetsnämnden

Konstnärliga
fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden

Handelshögskolans
fakultetsnämnd

Utbildningsvetenskap,
fakultetsnämnden

IT-fakultetsnämnden

Gemensamma förvaltningen
(9 avdelningar)

Rektor

Universitetsbiblioteket      7

Centrumbildningar

6

10

6

5

7

5

3

2

ca 30

Antal institutioner

Antal bibliotek 

Fakultetsnämnd

Antal centrumbildningar

Figur. Översiktligt organisationsschema för Göteborgs universitet.
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Framtida utmaningar
Universitetet ser sitt mål- och strategiarbete som 
det bästa sättet att förutse de förändringar man 
står inför. Under 2010 fastställdes Göteborgs 
universitets Handlingsplan för miljö och hållbar 
utveckling 2011–2015. Den stöder universitetets 
strategiska plan och fokuserar på målet att bli ett 
av de främsta universiteten i Europa inom miljö 
och hållbar utveckling. Arbetet med miljöpoli-
cyn sker genom att tydliggöra strategiska val och 
prioriteringar avseende forskning inom hållbar 
utveckling, så väl i Forsknings- och utbildnings-
strategin 2011–2012 som i den kommande 
visionen Visioner och Vägval 2013–2020. 

Universitetets möjlighet till påverkan på hållbar 
utveckling ligger framför allt i de 38 900 studenter 
och den kunskap som de bär med sig ut i 
arbetslivet. Som en vägvisning märker universite-
tet sitt kurs- och programutbud efter det innehåll 
av hållbar utveckling som varje kurs/program har.
Från universitetets perspektiv innebär trenderna 
mot en alltmer hållbar samhällsutveckling fler 
möjligheter än risker, vilket påverkar universitetets 
utveckling och möjligheter till framgång. För att 

kunna attrahera nya generationer av studenter till 
universitetet är arbetet för att bli högt miljörankat 
prioriterat. Universitetet attraherar nya studenter 
genom att hålla en tydlig profil för hållbar utveck-
ling och hålla kursutbudet lätt tillgängligt för den 
intresserade genom märkning samt genom att vara 
framtidsorienterad. Klimatstrategin som antogs 
2010 kan attrahera nya studenter och en bred 
satsning på att marknadsföra miljöcertifieringarna, 
ISO 14001 och EMAS, är viktig. Universitetet 
satsar på utveckling av högkvalitativa utbildningar 
med tydligt fokus på hållbar utveckling, samtidigt 
som studentinflytandet förstärks på alla nivåer, i 
styrelse, fakultetsnämnder och på institutioner. 

Verkar för det hållbara samhället

Ett av universitetets kärnvärden

Ny handlingsplan 
Under 2010 fastställdes en ny 
handlingsplan för miljö och hållbar 
utveckling 2011–2015. Två nya 
miljöaspekter identifierades: 
Miljörisker och Studentmedverkan.

Universitetets möjlighet till påverkan på hållbar utveckling ligger 
framför allt i de 38 900 studenter och den kunskap och de 
erfarenheter som de bär med sig ut i arbetslivet.
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Forskare och studenter

Medarbetare

Riksdag, regering och 
Utbildningsdepartementet

Västra Götalandsregionen/ 
Länsstyrelsen, Kommuner

Högskoleverket

Naturvårdsverket

Miljöstyrningsrådet

Göteborgs Stad

Näringslivets organisationer

Forskningsfinansiärer

Internationella nätverk

Högskolor i Västsverige

Allmänheten

Blivande studenter, gymnasieskolor

Före detta studenter, alumner

Media, press

Leverantörer

SP i Borås

Övriga universitet och högskolor

EU

Forskarnätverk i GMV:s regi, forskningsresultat, miljöportalen, 
kursutbud, utbildningsprogram, representation i olika beslutsorgan, 
Studentbarometern, Hållbarhetsdagen, examensarbeten, praktik, 
kursutvärderingar etc. 

Medarbetarsamtal, arbetsmiljöundersökningar, medarbetar-
barometer, kompetensutveckling på miljöområdet.

Uppdrag, rapporter, forskning och forskningsresultat.

Statistik, uppföljning, regleringsbrev.

Miljöanpassad upphandling, dialog.

Ansökningar, forskningsmedel, forskningsresultat.

Samverkan med Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, 
Västtrafik, Business Region Göteborg, Miljödriven 
affärsutveckling, Göteborg & Co och Social resursnämnd.

Samverkan, erfarenhetsutbyte, forskningsansökningar, 
upphandlingar.

Föreläsningar, fakultetsdagar, Vetenskapsfestivalen.

Seminarier, workshopar, nätverk, nyhetsbrev.

Forskare bistår med expertkunskap i olika utredningar, råd, 
delegationer, i remisser, i universitetets rapportering av 
miljöstatistik, i övriga uppdrag samt i myndighetsdialog.

Rapportering av miljöstatistik, samordnar miljöledningsarbetet 
nationellt, Naturvårdsverkets rankning.

Miljöprogram, näringsliv, CSR Väst, uppdrag, delegationer, 
remisser, Nationella substitutionsgruppen, miljönätverk, 
näringslivschefer, miljöförvaltningar, forskning och utbildning, 
konferenser och samverkan.

European University Association, International Sustainable 
Campus Network, Environmental Management in Sustainable 
Universities, konferenser och samverkan.

Samverkan, erfarenhetsutbyte, forskningsansökningar, 
upphandlingar, miljöledning i universitet och högskolor.

Öppet hus, studiebesök, kurskatalog med miljömärkta kurser.

Artiklar, pressmeddelanden, seminarier, workshopar.

Revisioner av miljöledningssystem.

Miljökrav, märkning av produkter, statistik, uppföljningsmöten.

Studentkontakter miljöutbildning, Miljöbron, praktik, forskning.

Intressenter

Universitetet agerar tillsammans med många intressenter, nationellt och internationellt. Universitetet genomför 
regelbundet undersökningar, samtal och intervjuer som bidrar till att upprätthålla och förbättra relationerna 
med viktiga intressenter. Hållbarhetsredovisningen utgör ett viktigt kommunikationsverktyg för att visa 
intressenterna hur universitetet bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

INTRESSENTER

Exempel på kommunikation Hållbara campus
Universitetet är medlem i det inter-
nationella nätverket International 
Sustainable Campus Network 
(ISCN). Här samverkar flera av 
världens främsta universitet, som 
till exempel Harvard, Yale, Austral-
ian National University, ETH 
Zürich och Köpenhamns univer-
sitet, med målet att fungera som 
förebilder samt visa upp praktiska 
och genomgripande förbättringar 
inom hållbar utveckling.  



Antal anställda
2010 var 5 700 personer anställda vid Göteborgs 
universitet. Andelen kvinnor var 57 procent. 56 
procent av de anställda hade tillsvidareanställ-
ning.

Åldersstruktur
Medelåldern för de anställda vid universitetet är 
förhållandevis hög. Av de tillsvidareanställda går 
44 procent i pension till och med 2020, beräknat 
på en pensionsavgång vid 65 års ålder. Under 
samma period kommer 55 procent av univer-
sitetets tillsvidareanställda professorer, univer-
sitetslektorer, universitetsadjunkter och övrig 
undervisande och forskande personal att avgå 
med ålderspension.

Manlig och kvinnlig personal
Som framgått ovan uppgår andelen kvinnor 
av de anställda till 57 procent. Fördelningen 
varierar dock mellan olika befattningskategorier. 
Andelen män överväger bland professorerna (75 
procent) medan kvinnorna är i stor majoritet 
inom kategorierna administrativ personal och 
bibliotekspersonal. I ledningen för universitetet 
finns en kvinnlig rektor. Av de två prorektorerna 
är en kvinna. Andelen kvinnor bland akadem-
iska ledare på lägre nivåer (dekaner, prefekter, 
föreståndare och studierektorer) är 42 procent.
Universitetets högsta beslutande organ, univer-
sitetsstyrelsen, har en manlig ordförande utsedd 
bland de ledamöter som företräder allmänna 
intressen. Från samma kategori finns i övrigt tre 
kvinnor och tre män. Av lärarrepresentanterna 
är två män och en kvinna (därutöver en kvinnlig 
ersättare). Studentrepresentationen består av två 
kvinnor och en man. Av de fackliga företrädarna 
är en kvinna och två män. 

SOCIALA PERSPEKTIV
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Nyanställd = antingen ny person vid universitetet eller person 
med mer än 5 års anställningsuppehåll.
Återanställd = återanställd person med mindre än 5 års 
anställningsuppehåll. 
K=Kvinna. M=Man.

Kompetensgrupp 2008 2009 2010

Ledningskompetens 3 3 4

Kärnkompetens 65 65 64

Stödkompetens 32 32 32

Anställda fördelade efter kompetensgrupp (%)

Ålder Kön Nyanställda Återanställda Slutat

< 29 K 154 30 97

M 112 24 57

30-49 K 252 138 285

M 151 99 177

> 50 K 76 47 165

M 55 39 141

Summa 800 377 922

Personalomsättning 2010

Personalpolicy
Universitetets övergripande mål i 
personalfrågor uttrycks i 
Göteborgs universitets perso-
nalidé. Sammanfattningsvis är 
universitetets utgångspunkt alla 
gruppers lika värde och att alla 
ska få möjligheter till delaktighet 
i verksamheten baserad på 
ömsesidig respekt mellan individer 
och grupper. 

Ledningskompetens omfattar dels ledningsuppdrag som dekan 
eller prefekt/motsvarande, dels ett antal chefstjänstemän. 
Kärnkompetens definieras som lärare (professorer, universitets-
lektorer, universitetsadjunkter, forskarassistenter), forskare och 
doktorander. Stödkompetens definieras som tekniska och adminis-
trativa befattningar samt bibliotekspersonal. 



Kompetensförsörjningsarbetet
Arbetet med kompetensförsörjningen utgick i 
första hand från Strategisk plan 2007–2010, mål-
dokumentet Göteborgs universitet 2010, verksam-
hetsuppdrag 2010 samt planer för jämställdhet 
och breddad rekrytering. I den strategiska planen 
formuleras följande mål inom personalområdet:

För att öka universitetets attraktionskraft som 
arbetsplats ska universitetet: 
• skapa ökad delaktighet för anställda av alla 
kategorier
• arbeta aktivt med kravet på likabehandling
• samordna och förbättra karriärvägar samt 
förstärka kompetensutvecklingen i universitets-
gemensam regi
• förbättra kunskapen om vårt universitet och 
insikten i dess olika delar.

I syfte att förbättra den långsiktiga kompetens-
försörjningen ska universitetet:
• verka för ett förenklat förfarande vid rekrytering 
av lärare och forskare
• använda gästlärare i syfte att få in erfarenhet 
från andra kunskapsorganisationer och verka för 
internationell rekrytering
• uppmuntra rörligheten för all personal, både 
intern och extern.

Ny organisation
Vid universitetet pågår ett arbete med att stärka 
och utveckla kärnverksamheten i syfte att möta 
en ökad konkurrens om resurser. Under 2010 har 
lagts förslag om en ny organisation. Med en ny 
organisation ska universitetets bredd och samlade 
kompetens komma bättre till sin rätt. Vidare har 
arbetet med att utvärdera universitetets forskning 
(RED 10) och en översyn av personalprocesserna 
genomförts. I december fattade styrelsen beslut 
om ny anställningsordning.

Rekrytering
I syfte att effektivisera och kvalitetssäkra rekryter-
ingsprocessen påbörjades under 2010 ett arbete 
med att införa ett universitetsgemensamt e-rekry-
teringsverktyg. På vissa fakulteter har handlägg-
ningen i samband med läraranställningar setts 
över och rekryteringsprocessen har effektiviserats. 
För att öka konkurrenskraften och stärka arbetet 
med internationalisering genomför Handelshög-
skolan ett internationellt gästprofessorsprogram, 
Visiting Professors Programme, under perioden 
2009–2013. Under 2010 har 14 gästprofessorer 
kontrakterats och viktiga strategiska forsknings-
områden har fått förstärkning. Sahlgrenska 
akademin har under året fortsatt satsningen på 
särskilda rekryteringsanställningar (anställningar 
som post-doktor, forskarassistent och forskare) 
samt på amanuens- och doktorandprogram för 
att behålla kompetens och säkra återväxten inom 
lärarkåren. För att säkerställa kompetensförsörj-
ningen inför en generationsväxling erbjuder uni-
versitetet fortsatt goda ekonomiska möjligheter 
vid delpensionering. 

Kompetensutveckling
En viktig del av kompetensförsörjningen är 
kompetensutveckling av den befintliga person-
alen. Verksamhetens natur medför att en stor 
del av de anställda (främst lärare och forskare) i 
någon mening kontinuerligt arbetar med sin egen 
kompetensutveckling inom respektive discipliner/
specialiteter. Därutöver svarar fakulteter/motsvar-
ande för kompetensutvecklingsåtgärder riktade 
till såväl individer som grupper. Det finns ett 
stort utbud av kurser riktade till olika kategorier 
av medarbetare. I likhet med tidigare år har ett 
stort antal anställda (cirka 3 000) deltagit i sådana 
verksamhetsorienterade kompetensutbildningar. 
Ett ledarutvecklingsprogram för chefer vid Göte-
borgs universitet har på rektors uppdrag 

99

Vid Göteborgs universitet 
var 5 700 personer anställda 
under 2010.  Andelen kvin-
nor var 57 procent. Andelen 

kvinnliga professorer uppgick till 
25 procent.

Nationella sekretariatet för 
genusforskning
1996 beslutade riksdagen att 
ett nationellt sekretariat skulle 
inrättas vid Göteborgs universitet 
som ett led i en större satsning på 
forskning med köns-/genusperspe-
ktiv. Hösten 2009 beslutade reger-
ingen att sekretariatets verksam-
het och uppdrag fortsättningsvis 
skulle ges som ett direkt uppdrag 
till Göteborgs universitet. I sam-
band med detta inrättades under 
våren 2010 ett så kallat insynings-
råd som ska fungera vägledande 
och rådgivande för sekretariatet.

Nationella sekretariatet för genus-
forskning bevakar, analyserar och 
informerar om genusforskningens 
utveckling, ställning och villkor.
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genomförts universitetsgemensamt sedan 
1995/1996. Sedan 2008 har ledarutvecklingspro-
grammet ersatts av ett chefsutvecklingsprogram 
och det fjärde programmet avslutades 2010. 
Chefsutvecklingsprogrammet utgör, tillsammans 
med mer specifika, redskapsinriktade utbildnings-
dagar, ett chefsprogram som är obligatoriskt för 
alla chefer vid universitetet. Under 2009 fattade 
rektor också beslut om en obligatorisk introduk-
tionsutbildning för nyanställd personal – en 
utbildning som vidareutvecklats under 2010. 

Likabehandling
Utmärkande för universitetet är dess många 
olika personal- och studentgrupper. Universite-
tets utgångspunkt är alla gruppers lika värde 
och möjligheter till delaktighet i verksamheten. 
Likabehandling är ett område som handlar om 

social och demokratisk hållbarhet. Göteborgs 
universitet har fokus på det förebyggande arbetet 
mot diskriminering och trakasserier på grund av 
kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet, ålder eller funk-
tionsnedsättning. Bland annat har information 
och kurser för likabehandlingsombud, studenter 
och chefer i likabehandlingsfrågor ägt rum. Flera 
fakulteter har inlett en översyn och ett förtydli-
gande av handläggningsrutinerna vid förekomst 
av diskriminering och trakasserier. Man har också 
satsat på seminarier och utbildningar till både 
anställda och studenter om universitetets policy 
i likabehandlingsfrågor. En bred rekrytering av 
anställda och studenter till universitetet är en del 
av ett långsiktigt arbete för ett hållbart samhälle. 
Arbetet med breddad rekrytering handlar å ena 
sidan om att på ett rättvist sätt ge underrepre-

Internrevisionen
Internrevisionen vid Göteborgs 
universitet bedrivs i enlighet 
med internrevisionsförordningen 
(SFS 2006:1228). Inriktningen 
i internrevisionens arbete är att 
självständigt granska, verifiera och 
bedöma kvaliteten samt bidra till 
ständiga förbättringar i den interna 
styrningen och kontrollen. Revi-
sionsarbetet bedrivs i enlighet med 
god sed för internrevision, vilket 
innebär ett objektivt, oberoende, 
professionellt arbete med stor 
integritet och enligt vedertagna 
arbetsmetoder. 

Lena Gipperth, docent vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet, är engagerad i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt med särskilt fokus på att uppnå de nationella 
miljökvalitetsmålen. Lena Gipperth är projektledare i programmet Sustainable Coastal Zone Management. Hon driver också ett projekt om hur rättsliga strukturer och instrument för 
en hållbar klimatpolitik kan formas.
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senterade grupper tillträde till högskolan och å 
andra sidan om att motivera fler personer ur de 
underrepresenterade grupperna att söka till hög-
skolan. Arbetet handlar också om att upparbeta 
beredskap för att ta emot och stödja alla stu-
denter genom hela deras utbildning. Göteborgs 
universitet har beviljats medel från Nationella 
delegationen för jämställdhet i högskolan för 
projektet Jämställda fakulteter?. Naturvetenska-
pliga- och Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
ska kartlägga kvinnors och mäns förutsättningar 
inom universitetet vid tjänstgörings-, anslags- 
och uppdragsfördelning för lärare och forskare. 
Kartläggningen innebär dels kvantitativ analys av 
specifika personalgruppers förutsättningar, dels en 
kvalitativ intervjustudie av samtliga personalgrup-
pers upplevelse av jämställdhet på arbetsplatsen. 
Jämställda fakulteter? är en del av det univer-
sitetsgemensamma likabehandlingsarbetet och 
det personalstrategiska jämställdhetsarbetet och 
beräknas vara klart 2011. 

En inventering och översyn av tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättningar har pågått. 
Lokaler har inventerats och brister har åtgärdats, 
kommunikationen/informationen inom IT och 
telefoni har ytterligare förbättrats och 
bemötandefrågorna har fått en framträdande roll. 

Sjukfrånvaro och rehabilitering
Liksom föregående år uppgick den uppmätta 
frånvaron till 2,1 procent. Under 2010 förekom 
66 fall av arbetsskador (inklusive 22 färdolycks-
fall). Därutöver förekom 2 fall av arbetssjukdom. 
Skadorna var i allmänhet lindriga. 

Inom fakulteterna/motsvarande arbetas det aktivt 
med att kartlägga och följa upp sjukskrivningar 
och med att genom rehabiliteringsinsatser och 
förebyggande åtgärder minska dessa. 

Friskvård
Varje heltidsanställd vid universitetet har rätt till 
1 500 kronor i friskvårdsbidrag per kalenderår 
för att till exempel köpa motionskort på någon 
friskvårdsanläggning. För den som tjänstgör 
halvtid eller därunder utgår ett bidrag om 750 
kronor. Under 2010 utnyttjade 1 989 personer 
friskvårdsbidraget, det vill säga cirka 35 procent 
av de anställda. Varje anställd har vidare rätt att 
bedriva friskvårdsaktiviteter på arbetstid under 
en timme per vecka. Hur många som i större 
eller mindre utsträckning utnyttjat möjligheten 
till motion på arbetstid går tyvärr inte att få fram 
uppgifter på.

Förebyggande arbete mot korruption
I den obligatoriska chefsutbildningen ingår ett 
avsnitt om Värdegrund i staten där man tydligt 
belyser statstjänstemannarollen. En särskild 
utbildning om reglerna avseende mutor och 
bestickning med mera gavs under 2010 för all 
personal vid avdelningen IT-Service. Om 
misstanke uppkommer att någon forskare eller 
annan person anställd vid universitetet är delägare 
eller styrelseledamot i ett bolag som de önskar 
göra affärer med granskas detta och det olämpliga 
i förfarandet påtalas. Det hände vid åtminstone 
två tillfällen under året att en anställd önskat ingå 
denna typ av affärsöverenskommelse, något som 
dock avstyrts. Under 2011 kommer internrevi-
sionen att granska frågor kring jävsförhållanden, 
mutor och korruption.

“Vår utgångspunkt är alla gruppers lika värde och möj-
ligheter till delaktighet i verksamheten”

ur Likabehandlingspolicyn 2007-2010

Kultur och Hälsa
Musik, konst, dans, motion och 
en berikad omgivning har stor 
betydelse för hjärnans hälsa. 
Centrum för Kultur och Hälsa vid 
Göteborgs universitet initierar och 
stöder tvärvetenskaplig forskning, 
tillämpning och utvärdering inom 
området. 

Centrum för Kultur och Hälsa 
startades 2010 under ledning av 
professor Gunnar Bjursell.
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EKONOMISKA PERSPEKTIV
I en allt mer kunskapsbaserad ekonomi blir forskning och innovationer samt högre utbildning en viktig del i ett 
konkurrenskraftigt näringsliv. För Göteborgs universitet är det av största vikt att hållbar utveckling genomsyrar 
all verksamhet, det kan gälla hur vi utnyttjar innovationer som springer fram ur forskningsverksamheten, hur 
vi placerar det kapital som tidigare generationer givit oss i förtroende, hur vi i administrativa göromål samt i 
direkta forskningsinsatser försöker bidra med hållbar utveckling som gemensam nämnare. 

Ansvarsfulla och hållbara investeringar
Ledstjärnan när det gäller placeringar av univer-
sitetets stiftelse- och fondkapital, som uppgår 
till 848 miljoner kronor, är Social Responsible 
Investment. Förutom god avkastning, ligger miljö 
och etiska krav till grund för hur dessa pengar 
ska förvaltas. Det innebär att kapitalet inte ska 
investeras i tillverkning av alkohol, tobak, vapen 
eller kommersiell spelverksamhet, samt att det 
ställs miljömässiga krav på företagen. Någon 
spekulation med pengarna får inte förekomma. 
Huvuddelen av kapitalet kommer från donationer 
från före detta studenter och från personer inom 
näringslivet. Avkastningen på kapitalet, cirka 
25 miljoner kronor om året, finansierar profes-
surer och forskarstipendier.

Etik och sociala krav i upphandling 
Förhållningssättet till etiska frågor inom offentlig 
upphandling har under lång tid varit föremål 
för diskussion, och den ökade medvetenheten 
i samhället har ytterligare aktualiserat ämnet. 
Allmänhetens krav och förväntningar har i dag 
skärpts vad gäller myndigheters ansvar för hur 
offentliga medel spenderas. Göteborgs universitet 
ställer sedan flertalet år tillbaka allmänna frågor 
om leverantörers miljö- och hållbarhetsarbete, 
jämställdhetsarbete, etiska arbete, arbetsmiljö och 
säkerhetsfrågor i nästan alla ramavtals-
upphandlingar. Jämlikhetsfrågor är ett område 
där Göteborgs universitet har möjlighet att 
ställa krav på leverantörens interna arbete, vad 
gäller exempelvis jämställdhet mellan könen 
samt representation av etniska minoriteter.  Mer 
ansvarsfulla inköp är en helt avgörande fråga för 
hållbar utveckling. När efterfrågan på ansvarsfullt 
producerade produkter ökar sker samhällsom-
vandlingen naturligt, på marknadens villkor.  

Universitetet medverkar i Samverkansgrupp för 
hållbara inköp, ett initiativ av CSR Västsverige. 
Under 2010 har verktyg för hållbara inköp 
identifierats och sammanställts. Arbetsmöten har 
genomförts med ledande inköpare från väst-
sverige inom en rad stora företag och offentliga 
organisationer som tillsammans med universitetet 
är med och driver utvecklingen vad gäller att öka 
hållbara inköp som stärker våra verksam-
heters och regionens långsiktiga konkurrens-
kraft. Medverkande organisationer 2010 har varit 
SKF, Volvo Cars, Lindex, Kinnarps, Astra Tech, 
Santa Maria, Capio, Västra Götalandsregionen, 
Göteborgs universitet, Chalmers, Upphandlings-
bolaget samt Göteborg Energi som tillsammans 
representerar över 150 000 anställda. Dessutom 
fortlöper arbetet i den intressentgrupp för socialt 
ansvarstagande, med representanter från olika 
delar av universitetet, som har som målsättning 
att utarbeta en policy för Göteborgs universitets 
framtida förhållningssätt till etiska krav. Frågan 
om etiska och sociala krav drivs också tillsam-
mans med studenter vid universitetet, som visat 
ett stort intresse för hållbar utveckling.

Under året genomfördes en ramavtalsupp-
handling av datorer med tillhörande tjänster. 
Universitetet köper årligen cirka 2 600 datorer, 
vilket innebär att vårt agerande har stor påver-
kan. I dag sker tillverkning av den här typen av 
produkter ofta långt bort från konsumenterna. 
För universitetet är det viktigt att veta att arbets-
förhållanden och produktion går till på ett etiskt 
försvarbart sätt även i andra delar av världen, 
och därför var etiska krav i upphandlingen en 
självklarhet. Anbudsgivarna fick därför redovisa 
hur de säkerställer att de varor som tillverkas 
under avtalstiden och levereras till Göteborgs 
universitet är framställda under förhållanden som 
är förenliga med ILO:s åtta kärnkonventioner. 

Ekonomiska data
Totala intäkter: 5 165 mkr

Anslagsmedel: 3 518 mkr

Externa medel och övriga intäkter: 
1 647 mkr

Verksamhetsutfall: 232 mkr

Lokalkostnader: 605 mkr

Lokalyta: 374 700 kvm

Markanvändning: Cirka 
400 000 kvm.
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Miljö- och sociala hänsyn vid upphandling
Regeringen tillsatte under 2010 en utredning av 
upphandlingsregelverket, med syfte att ge under-
lag för att förbättra och effektivisera den offent-
liga upphandlingen. Det som ska utredas är om 
upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning 
gör det möjligt för upphandlande myndigheter 
att göra goda ekonomiska affärer och samtidigt 
använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta 
sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade 
affärsmöjligheter för små och medelstora företag. 

Forskar för hållbar utveckling 
Enheten för miljöekonomi vid Handelshögs-
kolan har fått 73 miljoner kronor från Sida för 
att under 2011–2014 ge fortsatt stöd till sex 
miljöekonomiska forskningscentrum i Afrika, 
Centralamerika och Kina samt ge unga forskare 
från utvecklingsländer forskarutbildning i miljö-
ekonomi vid universitetet. Redan i början av 
1990-talet såg biståndsmyndigheten Sida poten-
tialen i att använda miljöekonomisk forskning 
som ett verktyg för att skapa en mer hållbar 
ekonomisk utveckling och minska fattigdom.  

-De fattigaste är de som är mest beroende av sin 
miljö för att överleva. Med hjälp av miljö-
ekonomi kan naturresurserna utnyttjas mycket 
mer effektivt än vad som görs nu, säger Gunnar 
Köhlin docent i miljöekonomi och ledare för ini-
tiativet Environment for Development (EfD) som 
är en del av det miljöekonomiska program som 
enligt ett beslut från december 2010 får finansier-
ing från Sida för ytterligare fyra år. 

Sida helpdesk
Ett konsortium som kommer att ledas av 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV), 
vann i december Sidas upphandling av tjän-
ster för miljöintegrering i biståndssamarbetet. 

Förutsättningar för fattigdomsbekämpning 
påverkas av hur naturresurser förvaltas och den 
nationella och internationella hanteringen av 
klimatfrågan. Svenskt biståndssamarbete ska 
särskilt beakta miljö- och klimatfrågorna och 
för att stödja detta arbete har Sida handlat upp 
rådgivningstjänster, en helpdesk. Arbetet kommer 
huvudsakligen att utföras av ett team på elva 
personer baserade i Göteborg och Uppsala.

Miljöekonomi
Miljöekonomi handlar om att 
tillämpa nationalekonomiska 
metoder för att till exempel analy-
sera uppkomsten av miljöproblem, 
värdera miljöförändringar – särskilt 
sådana förändringar som inte har 
ett marknadspris, och att välja 
effektiva styrmedel för att hantera 
miljöproblem och utnyttja natur-
resurser på ett långsiktigt hållbart 
sätt. 

Uthålligt 
resursutnyttjande
Elinor Ostrom, 2009 års 
Nobelpristagare i ekonomi, och 
hennes forskargrupp vid Indiana 
University, Resources for the Fu-
ture i Washington, startade under 
2010 tillsammans med Thomas 
Sterners forskargrupp vid enheten 
för miljöekonomi, ett gemensamt 
forskningsprojekt om mänskligt 
samarbete för uthålligt resursut-
nyttjande. Det femåriga projektet 
tilldelas 25 miljoner kronor från 
Formas Starka forskningsmiljöer, 
vars syfte är att stödja forskar-
grupper som har stor utvecklings-
potential och är nytänkande inom 
strategiskt viktiga forsknings-
områden. 

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, har initierat 
ett forskningsprojekt om mänskligt samarbete för uthålligt 
resursutnyttjande.

“De fattigaste är de 
som är mest beroende 

av sin miljö för att överleva. 
Med hjälp av miljöekonomi 

kan naturresurserna utnyttjas 
mycket mer effektivt än vad 

som görs nu”.

Gunnar Köhlin, docent i 
miljöekonomi
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Vårda innovationerna 
Göteborgs universitet är ett brett universitet 
som dessutom har spetsforskning inom en lång 
rad olika områden. Forskare får med jämna 
mellanrum fram forskningsresultat som kan ha 
kommersiella tillämpningar. Det är dock inte 
universitetets kärnverksamhet att skapa produkter 
som kan säljas, utan dessa forskningsresultat ska 
snabbt föras ut till samhället. För att underlätta 
detta byggde Göteborgs universitet redan för elva 
år sedan upp en infrastruktur för samverkan och 
kommersialisering. I dag består den av den in-
terna enheten Forsknings- och innovationsservice 
samt det helägda holdingbolaget vid Göteborgs 
universitet AB: GU Holding.  

GU Holding strävar efter att skapa kommersiellt 
och miljömässigt hållbara affärer av forsknings-
resultat från Göteborgs universitet. Bolaget är i 
dag en koncern med ett 30-tal innovativa och 
forskningsbaserade företag. Moderbolaget utgörs 
av både en inkubator och en såddinvesterare i 
samma företag, som identifierar nya affärsidéer, 
startar upp verksamheter, samt finansierar, aktivt 
utvecklar och avyttrar dessa i olika former till 
lämpliga företagare. Resultatet hittills är en 
uppstart av 55 nya affärsidéer, vilka i dag driver 
en verksamhet  i 38 nya företag. I GU Holdings 
portfölj i dag finns ett antal så kallade cleantech-
bolag. Exempel på verksamheter är Ostrea Sverige 
AB, där storskalig ostronodling nu byggs upp på 
västkusten, I-Tech AB som utvecklar miljövänliga 
båtbottenfärger och Botaniska Analysgruppen som 
levererar pollenprognoser och säljer mykologiska 
analyser. Ett annat exempel är vågkraftbolaget 
VIGOR Wave Energy AB som är på väg fram 
med en hållbar produkt, både kommersiellt och 
miljömässigt. Produkten tar tillvara vågornas 
energi på ett sätt som gör att optimal energi 
utvinns, oavsett vågens storlek. 

Net Impact
Net Impact beskrivs enklast som ett nätverk med 
mer än 20 000 medlemmar över hela världen 
som jobbar för att koppla ihop näringsliv och 
studenter inom hållbarhetsområdet. 

-Vi tyckte att det fanns en lucka i kopplingen 
mellan näringsliv och studenter när det gäller 
hållbarhet. Därför startade vi den här förenin-
gen, säger Jim Stiborg, en av fem studenter på 
masterprogrammet environmental management 
and economics på Handelshögskolan i Göteborg. 
Jim Stiborg startade den första svenska grenen i 
Sverige, kallad Net Impact Gothenburg.

Eftersom kopplingen mellan näringsliv och 
studenter är viktig är ett av målen med Net 
Impact Gothenburg att hjälpa till med att hitta 
arbetsmöjligheter för studenter, bland annat 
genom nätverkets internationella databas, för att 
förmedla både svenska och utländska jobb med 
CSR-inriktningar.

En annan del av arbetet för Net Impact består i 
att föra in konkreta hållbarhetskoncept på skolan, 
det kan vara allt ifrån att källsortera till att jobba 
för en bättre arbetsmiljö. Planen är också att så 
småningom erbjuda studenterna samarbete med 
företag under studietiden, som till exempel att 
vara miljökonsulter eller göra miljöutredningar. 

Hållbara inköp
På universitetet har diskus-
sioner fortlöpande förts kring hur 
etiska krav ska kunna införlivas 
i upphandlingsarbetet. Som ett 
led i detta deltar nu universitetet 
i Samverkansgrupp för Hållbara 
Inköp, ett samarbetsprojekt mellan 
offentliga och privata sektorn i 
Västra Götaland. Detta nätverk 
har initierats av CSR Västsverige 
och har som mål att säkerställa att 
inköp sker på ett ansvarsfullt och 
hållbart sätt. 

“Vi tyckte att det fanns 
en lucka i kopplingen mellan 

näringsliv och studenter när det 
gäller hållbarhet. Därför startade 

vi upp den här föreningen” 

Jim Stiborg, student på Handelshög-
skolan i Göteborg, startade Net 

Impact Gothenburg.

I GU Holdings investeringsportfölj 
finns ett antal så kallade clean-tech-
bolag. Affärsidén med Ostrea Sverige 
AB är att driva storskalig odling och 
försäljning av det europeiska platta 
ostronet Ostrea edulis. 
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Svamp med goda egenskaper ger hållbara 
affärer
GU Holding med flera gjorde under hösten en 
nyinvestering i Cewatech som är ett företag som 
arbetar med en trådformig svamp med helt nya 
användningsområden. Svampen kan bli en viktig 
ingrediens i fiskfoder eller en superabsorbent som 
kan användas inom hygien och sårvård. Fokus 
ligger nu på det marina området och under 2010 
byggdes en pilotanläggning hos Nordic Paper i 
Säffle, som ska omvandla företagets restprodukter 
till hållbart fiskfoder.

Cewatech har sin bakgrund i mångårig forskning 
av Lars Edebo, professor emeritus vid Göteborg 
universitet. Bolaget bildades 2001 och har ägnat 
stor del av de första åren åt forskning och utveck-
ling av såväl produktionsteknologi som produkt-
utveckling.

-Cewatech har en spännande affärsidé som passar 
väl in i vår marina satsning där vi vill se hållbara 
och miljövänliga lösningar. Det finns stor kun-
skap i företaget och att svampen kan tillämpas 
inom fler områden gör det hela extra intressant, 
säger Tore Sveälv, affärsutvecklare och 
investeringsansvarig på GU Holding.  

Sverigebäst på forskning om affärsetik och 
CSR
Tre amerikanska forskare har granskat de senaste 
tio årens internationella affärsetiska forskning 
för att ta reda på vilka universitet i världen som 
bidrar mest till debatten om till exempel vd-löner, 
barnarbete och företagens samhällsansvar. Studien 
visar att Göteborgs universitet är en av världens 
100 mest inflytelserika aktörer på området och 

den ledande aktören i Sverige. Niklas Egels-
Zandén, författare till ett antal av de bedömda ar-
tiklarna och föreståndare för Centre for Business in 
Society på Handelshögskolan i Göteborg, tycker 
att rankningen bekräftar Göteborgs universitets 
ledande ställning inom forskningen om corporate 
social responsibility (CSR).

Björn Stigsson gästprofessor och miljöprofil
Den 4 maj 2010 höll Björn Stigsson, vd för 
World Businesss Council for Sustainable Devel-
opment och gästprofessor på Handelshögskolan, 
sin installationsföreläsning om The world in tran-
sition towards sustainability – the role of business 
på Handelshögskolan. Björn Stigsson utsågs till 
månadens miljöprofil vid universitetet i december 
för sitt engagerade sätt att sprida sina kunskaper 
om hållbar utveckling till studenterna. Stigsson 
förmedlar till studenterna att det är deras framtid 
det handlar om och att de måste agera. Frågor 
som tas upp är bland annat vad studenterna kan 
göra för att förbättra levnadsstandarden i utveck-
lingsländer.

Hållbar kapitalism
Al Gore höll i oktober 2010 ett 
seminarium tillsammans med 
Björns Stigsson, vd för World 
Business Council for Sustainable 
Development och gästprofessor 
på Handelshögskolan, om hållbar 
kapitalism. 

Hållbar kapitalism är en kapitalism 
som strävar efter att maximera 
långsiktig värdetillväxt och som 
tydligt integrerar miljöfrågor, 
sociala frågor och ledningsfrågor 
i sina strategier, riskbedömningar 
och, inte minst, i sina belönings-
system. Enligt Al Gore är 
kortsiktigheten i dagens kapitalism 
det största hindret på vägen mot 
hållbar kapitalism. 

Al Gore besökte Handelshögskolan och talade om hållbar 
kapitalism.
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Vår miljöpolicy

Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i 
Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö.

1. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna 
om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och 

samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar 
som främjar en hållbar utveckling.

2. Universitetet skall genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att 
förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Universitetet 

skall ha ett certifierat miljöledningssystem.

3. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och under-
visning, 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.
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Ständig förbättring
I ett ISO-certifierat miljöledningssystem är det 
ett krav att miljöarbetet ständigt förbättras och en 
drivkraft i förbättringsarbetet är de regelbundna 
miljörevisionerna vilka fungerar som kontroll-
funktion och resulterar i avvikelser som åtgärdas i 
verksamheten. På universitetet har alla dokument 
som rör systemet samlats i en miljöhandbok där 
anställda kan hitta till exempel handlings-
planer och konkreta vägledningar för hur till 
exempel avfall, inköp och kemikalier ska hant-
eras. Under 2010 utvecklades och fastställdes en 
ny handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 
för 2011–2015. Till grund för denna låg svaren 
från en enkät om universitetets miljöarbete som 
besvarats av fler än 2 700 anställda och studenter. 
Tydligt var att allt fler anser att miljöarbetet är 
viktigt och att framför allt forskning och utbildn-
ing inom hållbar utveckling bör prioriteras.

Hur påverkar vi miljön?
Att verka för det hållbara samhället är en av uni-
versitetets kärnvärderingar och att leva som man 
lär i den dagliga verksamheten är viktigt för att 
skapa trovärdighet internt på universitetet likaväl 
som externt. Universitetets miljöarbete är organ-
iserat kring de aspekter i verksamheten som har 
den största miljöpåverkan. Hur dessa betydande 
miljöaspekter är sammankopplade med Sveriges 
nationella miljömål redogörs för nedan. En mer 
utförlig beskrivning av universitetets målsättning, 
resultat och arbete inom de olika aspektområdena 
återfinns i kommande kapitel.

Forskning: Göteborgs universitets forskning 
inom hållbar utveckling har positiv inverkan på 
samtliga nationella miljökvalitetsmål. 

Utbildning: Göteborgs universitets utbildning 
inom hållbar utveckling har positiv inverkan på 
samtliga nationella miljökvalitetsmål. 

Samverkan med det omgivande samhället: All 
samverkan som universitetet är delaktigt i, exem-
pelvis samarbeten med näringslivet, spridning av 
forskningsresultat och publika föreläsningar, ger 
positiv effekt på samtliga nationella miljö-
kvalitetssmål.

Kompetensutveckling: Intern utbildning av 
universitetets medarbetare inom miljö och hållbar 
utveckling ger positiva effekter på alla nationella 
miljömål. 

Klimatpåverkan: Resor, transporter och
energiförbrukning har en negativ påverkan på 
miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 
Skyddande ozonskikt och God bebyggd miljö. 

Göteborgs universitet är framstående på forskning och undervisning inom hållbar utveckling. Det interna 
miljöarbetet är också en viktig pusselbit i ambitionen att ha en helhetslösning för en hållbar samhällsutveck-
ling. Göteborgs universitets miljöarbete bedrivs på ett målinriktat och strukturerat sätt, vilket underlättas av 
miljöledningssystemet som är certifierat enligt den internationella standarden för miljöledningssystem, 
ISO 14001 och registrerat enligt Eco Management and Audit Scheme (EMAS).

MILJÖPERSPEKTIV

Miljörepresentanter/-samordnare

Fakultetens miljösamordnare

Rektor

Miljöenheten/miljöchef

Prefekt (institution)

Dekanus (fakultet)

En hörnsten i miljöledningsarbetet är att organisationen och ans-
varet kring miljöarbetet är väldefinierat och tydligt. Ansvar och 
befogenheter följer linjeorganisationen, vilket innebär att rektor, 
prefekter och dekaner ansvarar för miljöledningsarbetet. 

Miljöarbetet ökar i             
betydelse
Allt fler anser att miljöarbetet är 
viktigt och att framför allt forskning 
och utbildning inom hållbar utveck-
ling bör prioriteras. Det visar en 
enkät bland universitetets personal 
och studenter om universitetets 
miljöarbete som genomfördes 
under 2010.

Miljölagar som styr 
universitetets verksamhet 
Miljöbalken som år 1999 ersatte 
15 andra miljölagar styr univer-
sitetets verksamhet ur miljöpers-
pektiv. Utöver miljöbalken regleras 
verksamheten av specifika förord-
ningar för till exempel avfallshan-
tering, kemikalieanvändning och 
djurhållning. Det finns också 
förordningar som är direkt riktade 
mot statliga myndigheter och som 
avser miljöledningssystem, 
tjänstebilar och energieffektivitet.
Varje år utförs vid alla fakulteter en 
grundlig utvärdering av lagefter-
levnad inom alla verksamhetsom-
råden. 

Universitetets samlade miljöla-
glista finns att ladda ner på 
http://www.mls.adm.gu.se/miljoar-
bete/lagstiftning/.
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Resursförbrukning: Inköp och användning 
av produkter samt avfallshantering påverkar 
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö, Bara naturlig försurning och Ingen 
övergödning.

Farliga kemikalier: Verksamheten vid univer-
sitetets laboratorier och konstnärliga verkstäder 
hanterar stora mängder kemikalier vilka påverkar 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Nya miljöaspekter
Under året identifierades Miljörisker och 
Studentmedverkan som ytterligare två betydande 
miljöaspekter. Aspekterna finns i Handlingsplan 
för miljö och hållbar utveckling 2011–2015 och 
mätbara mål finns för arbetet med att motverka 
miljörisker och att uppmuntra studentmedver-
kan.  

Miljöpåverkan i särskilt skyddsvärda områden
Göteborgs universitet bedriver marin forsk-
ning och utbildning i särskilt skyddsvärda om-
råden: i Kosterhavets nationalpark och i Natura 
2000-området Gullmarsfjorden i Bohuslän. 
Tillsammans utgör de 500 km2 och större delen 
är vattenområden med mycket hög biodiversitet. 
Bara i Kosterhavet finns 6 000 olika arter, av vilka 
300 inte påträffats någon annanstans i Sverige. 
Vid provtagning måste särskilda hänsyn tas och 
detta är reglerat dels av länsstyrelsen, dels av egna 
rutiner inom miljöledningssystemet. 

Nationella uppdrag inom miljöledning
Under året genomförde Miljöenheten vid Göte-
borgs universitet flera utbildningar på uppdrag 
av Naturvårdsverket. Utbildningarna genom-
fördes med anledning av en ny förordning om 
miljöledning i statliga myndigheter som trädde i 
kraft den 1 januari 2010. I förordningen framgår 
att alla statliga myndigheter ska ha ett miljö-
ledningssystem, genomföra intern miljörevision 
samt årligen återrapportera sina resultat. Miljöen-
heten deltog också som föreläsare och inspiratör 
hos ett antal myndigheter i samband med deras 
införande av miljöledningssystem. Universitetet 
fick under 2010 uppdraget från Naturvårdsverket 
att utarbeta en ny version av Miljöledningsguide 
för statliga myndigheter.

 Universitetet fick under 2010 
uppdraget från Naturvårdsver-

ket att utarbeta en ny version av 
“Miljöledningsguide för statliga 

myndigheter”.

Anette Ungfors forskar på krabbor vid Sven Lovén centrum 
för marina vetenskaper. Göteborgs universitet bedriver marin 
forskning och utbildning i särskilt skyddsvärda områden: i Koster-
havets nationalpark och i Natura 2000-området Gullmarsfjorden 
i Bohuslän.

Kärnindikatorer för 
miljöprestanda
EMAS (Eco Management and 
Audit Scheme) är EU:s miljöled-
nings- och miljörevisionsordning. 
Universitetet skall enligt EMAS 
redovisa indikatorer för att visa på 
resultatet av vår miljöprestanda 
inom följande områden: energief-
fektivitet, vattenförbrukning, 
avfallsproduktion och mark-
användning.

Resultaten finns i hållbarhetsredo-
visningen i miljöaspekternas olika 
kapitel men kan också laddas ner 
på www.mls.adm.gu.se/miljoar-
bete/uppfoljning/.
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GMV stöttar forskare inom hållbar utveckling
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) 
är Göteborgs universitets och Chalmers 
gemensamma organisation för miljö och hållbar 
utveckling. För forskare fungerar GMV som 
en samlingsplats för informationsutbyte och 
samarbete inom hållbar utveckling. 

10 miljoner till forskning vid Sahlgrenska
Lars Barregård, Joakim Larsson och Gerd Sällsten 
från Sahlgrenska akademin fick under året anslag 
från Formas på nästan 10 miljoner kronor till sitt 
forskningsprojekt inom hållbar utveckling. Gerd 
Sällstens forskning handlar om luftföroreningars, 
långdistanstransporterade och lokala, effekt på 
hjärtinfarktrisk hos svenska män och kvinnor. 
Lars Barregårds forskning handlar om kadmium 
och diabetes och Joakim Larsson leder ett projekt 
om förutsättningar för spridning av antibiotika-
resistens.

Centrum för hållbar stadsutveckling 
Under året påbörjades arbetet vid det 
nya internationella centrumet för hållbar 
stadsutveckling, Mistra Urban Futures i Göteborg. 
Vid Mistra Urban Futures möts kunskap och 
erfarenheter som är avgörande för att förstå, 
förbättra och förmedla stadsutvecklingsprocesser. 
Det unika med centrumet är förmågan att 
hantera olika discipliner och kunskapsområden 
genom att förena forskning och praktik. 

-Huvudsyftet med centrumet är att producera 
kunskap som är akademiskt förstklassig, praktiskt 
verkningsfull och samhällsrelevant, säger Merritt 
Polk, humanekolog och ansvarig för att utveckla 
metoder och processer för centrumet.

Adlerbertska Forskningsstiftelsen
Adlerbertska Forskningsstiftelsen beslutade 1997 att 
dela ut sina forskningsmedel med inriktningen 
hållbar samhällsutveckling och har sedan dess 
delat ut cirka 65 miljoner till forskare i Göteborg. 
Under 2010 delades 3,7 miljoner kronor ut till 
forskare vid universitetet.

FORSKNING

Mål 
Universitetet skall öka forskningen 
inom hållbar utveckling. 

Resultat i korthet
3,3 procent av universitetets 
publikationer var inom hållbar 
utveckling, vilket är en minskning 
med 0,7 procentenheter jämfört 
med föregående år. 
316 forskare och forskarstuderan-
de är anslutna till GMV:s nätverk, 
vilket är en ökning med 14 procent 
jämfört med föregående år.

Universitetet har tagit initiativ och stimulerat till forskningsprojekt med inriktning mot hållbar utveckling. 
Forskningen inom hållbar utveckling har inventerats och beskrivits och internationella konferenser inom ämnet 
har arrangerats. De bibliometriska metoderna för att mäta antalet publicerade vetenskapliga artiklar inom 
hållbar utveckling utvecklas ständigt. 
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Antal publikationer inom hållbar utveckling

Avhandlingar inom hållbar utveckling av 
totalt antal 

År Andel (%) Totalt antal 

2010 13 289

2009 18 293

2008 18 239

2007 14 295

2006 12 265

Forskare Antal 

Chen, Deliang 30

Barregård, Lars 27

Sterner, Thomas 23

Sällsten, Gerd 17

Götmark, Frank 16

Förlin, Lars 15

Boman, Johan 14

Rosenberg, Rutger 13

Linderholm, Hans 11

Nordén, Björn 11
Universitetets tio-i-topp-lista för 
vetenskapliga refereegranskade 
artiklar inom hållbar utveckling 
2005–2010.

Tio-i-topp 

Universitetsbiblioteket analyserade hur många publikationer som 
producerats inom hållbar utveckling genom att använda en lista 
med sökord och göra sökningar i universitetets publikationsdata-
bas (GUP). Publikationer omfattar artiklar, böcker, avhandlin-
gar, konferensbidrag, rapporter med mera. 179 av totalt 5 376 
publikationer var inom hållbar utveckling år 2010.
 

Andel avhandlingar inom hållbar utveckling som publicerats 
sedan 2006.
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UTBILDNING
Universitetet stimulerar genom olika åtgärder till fortsatt integrering av hållbar utveckling i utbildningen. Samt-
liga program och kurser som ges uppmanas att överväga en märkning avseende hållbar utveckling, samtidigt 
har kompetensutveckling för lärare erbjudits. Hållbarhetsdag, tvärvetenskapliga kurser liksom forskarskolor 
inom hållbar utveckling bidrar också till fortsatt integrering.

Fallstudie i hållbar utveckling 
I tio veckor under våren arbetade studenter 
vid Göteborgs universitet och Chalmers med 
frågeställningen hur Göta älvs stränder i Göteborg 
kan utvecklas mot ett mer hållbart samhälle. 17 
studenter från 10 länder tog tillsammans fram 
tre olika utvecklingsförslag, Facing the river, River 
communities och Global city, som beskriver håll-
bara utvecklingsmöjligheter.  

Hållbarhet 2010 
Den 18 november gick, för sjätte året i rad, stu-
dentdagen Hållbarhet av stapeln. Hållbarhet syftar 
till att inspirera studenter att engagera sig för 
hållbar utveckling både i sin utbildning och i sin 
vardag. Runt 400 studenter deltog under dagen 
som bjöd på ett späckat program fyllt med såväl 
klädbytardag som föreläsningar med miljöprofiler 
som Maria Wetterstrand och Tone Bekkestad, Vad 
är ett hållbart liv? med löparen och krönikören 
Markus Torgeby och Veganvrak med veganmats-
bloggaren Sara Rudenmo. 

Forskarskola Miljö och Hälsa 
Göteborgs universitet, Chalmers och Västra 
Götalandsregionen bjöd under året in forskare vid 
regionens universitet, högskolor och forsknings-
institut/enheter att ansöka om att få delta med 
doktorandprojekt i forskarskolan Miljö och Hälsa. 
Bland de 60-tal ansökningar som inkom valde 
forskarskolans styrgrupp ut nio projekt som får 
medel för var sin doktorand. Detta innebär att 
forskarskolan Miljö och Hälsa har totalt 24 dok-
torander, från 17 olika vetenskapliga discipliner.

Studentbarometern 2010
Under året genomfördes en undersökning av stu-
denternas arbetsmiljö och vanor. Resultatet visar 
bland annat att studenter är miljömedvetna kon-
sumenter och att 51 procent handlar miljömärkta 
varor varje vecka. 77 procent anger att de åker 
kollektivt varje vecka, medan endast 3 procent 
svarar att de aldrig åkt kollektivt.

Mål 
Universitetet skall integrera hållbar 
utveckling i utbildningen.

Resultat i korthet
25 procent av kurserna vid univer-
sitetet är miljömärkta, vilket är en 
minskning med 1 procentenhet.
44 procent av programmen är 
miljömärkta, en ökning med drygt 
12 procentenheter.

Design och samhälle
Kursen Design och samhälle 
vid Högskolan för Design och 
Konsthantverk genomsyras helt 
av hållbarhetsaspekterna. Kursen 
placerar in designerns roll i ett 
samhälleligt sammanhang där 
begrepp som etik, hållbarhet, 
genusfrågor och tillgänglighet är 
centrala.

NMIL och SMIL
Inom det naturvetenskapliga 
miljövetarprogrammet (NMIL) 
undersöks orsaker, förlopp och ef-
fekter av miljöproblem. Dessutom 
studeras och utvecklas åtgärder 
för att förebygga och återställa 
miljöskador. 

Samhällsvetenskapligt miljövetar-
program (SMIL) är unikt genom 
sin integration av samhälls- och 
miljövetenskap. Utbildningen ger 
en miljökompetens som spänner 
över flera vetenskapliga områden.

Både NMIL och SMIL överskrider 
akademiska och nationella grän-
ser. 

Maria Wetterstrand föreläste för studenterna på 
Hållbarhetsdagen 2010.

Andel program och kurser med frågeställningar inom miljö och 
hållbar utveckling (procent). Kriterie I: Program/kurs som huvud-
sakligen behandlar miljö och hållbar utveckling, 
Kriterie II: Program/kurs som delvis behandlar miljö och hållbar 
utveckling.

Kriterie I (%) Kriterie II (%) Totalt 
antal

Kurser

2010/11 7 18 2139

2009/10 7 19 2127

2008/09 7 22 2189

Program

2010/11 7 37 133

2009/10 8 24 134

2008/09 8 21 213

Kurser och program innehållande hållbar 
utveckling
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SAMVERKAN
I en värld som blir alltmer global, står utbildning och forskning inför helt nya utmaningar. Mot denna bakgrund 
arrangerade Göteborgs universitet Global week, en vecka fylld av seminarier och föreläsningar i syfte att 
diskutera och debattera viktiga globala frågor av betydelse för högre utbildning.

Global week
För att befästa universitetets roll som en global ak-
tör anordnades för första gången Global week. En 
rolig, intressant, informativ och utvecklande vecka 
för Göteborgs universitets studenter, anställda 
samt internationella partners. Bland seminari-
erna och föredragen kan nämnas Perspektiv på 
utveckling och samarbeten i Afrika, Utvidgning av 
kärnkraft i världen, Global antibiotikaresistens samt 
Union Carbide i Bhopal som kulturarv. Föreläsnin-
gen The Challenge of Global Governance med Jan 
Eliasson, Hans Blix, Annika Söder och Helena 
Lindholm Schultz fyllde aulan i Vasaparken med 
såväl studenter som anställda.

FN:s klimatpanel
Nio forskare från Sverige har blivit uttagna att 
delta i arbetet med FN:s klimatpanel IPCC:s 
femte utvärdering av klimatet. Göteborgs univer-
sitet är det enda svenska universitetet med forskare 
representerade i alla tre arbetsgrupperna. Den 
ena arbetsgruppen undersöker hur människans 
koldioxidutsläpp påverkar jordens klimat, medan 
de övriga två grupperna studerar konsekvenserna 
av klimatförändringen och hur vi kan hantera 
den. Universitetet representeras av professorerna 
Deliang Chen, Ulf Molau och Thomas Sterner.

-Prognoserna är nu mycket säkrare än tidigare, 
och förutsägelser från tidigare rapporter har nu 
tyvärr tydligt observerats på många håll, säger Ulf 
Molau. Bland de observerade klimatförändrin-
garna syns en ökad medeltemperatur och en stadig 
stigning av havsnivån, liksom en omfördelning av 
nederbörd där nederbörden i Sverige ökar medan 
länder med medelhavsklimat blir allt torrare. 
Dessutom rapporteras om havets försurning, 
vilket är en direkt följd av stigande halter koldi-
oxid i atmosfären. 

Vetenskap för alla
Samhällsvetenskapliga fakulteten har hållit 
föreläsningar i ämnen som Kvinnligt och manligt 
i trafiken – Hur påverkas miljön? och Miljöns 
psykologi – Tänka rätt men göra fel. På samhällsvet-
enskapens dag presenterades också Mistra Urban 
Futures - ett centrum för hållbar stadsutveckling. 
Ett annat exempel på samverkan gav Per Knuts-
son, humanekolog, och Ulf Moback från stads-
byggnadskontoret i Göteborg som tillsammans 
visualiserade och diskuterade med sin publik om 
hur Frihamnen i Göteborg skulle kunna anpassas 
utifrån tre olika scenarier: retreat, defend, attack. 

IT-fakulteten arrangerade en besöksdag för 
gymnasieelever där ett tema var IT för en hållbar 
framtid – hur kan informationsteknologi och 
utbildningar i ämnet bidra till en hållbar framtid? 

Konstnärliga fakulteten har arrangerat ett antal 
evenemang med hållbarhetsperspektiv, bland 
annat seminariet Ur skog, om ett designprojekt 
med hållbarhetsperspektiv som tema. Brikolör 
är en designgrupp från Göteborg som föreläste 
utifrån temat hållbarhet. Brikolörs ambition är att 
kunna garantera sina möblers hållbarhet, 
emotionellt och tekniskt, i 300 år. 

Mål
Universitetet ska erbjuda det om-
givande samhället minst en publik 
aktivitet inom hållbar utveckling 
om dagen. 

Resultat i korthet
Universitetet gav under året 607 
publika arrangemang inom hållbar 
utveckling, en ökning med 8 
procent. 

Den populärvetenskapliga hemsi-
dan Miljöportalen hade strax under 
10 000 unika besökare per månad 
vilket är samma besökarantal som 
året innan.

Musslor och övergödning
Institutionen för marin ekologi 
driver ett projekt med mål att 
mäta tillväxt av musslor i anslut-
ning till övergödningskänsliga 
vikar. Projektet genomförs i 
samarbete med Länsstyrelsen i 
Västra Götaland, musselodlare 
och kommunala kustzonsplane-
rare.

Jan Eliasson, gästprofessor och före detta utrikesminister, 
invigde Global week 2010.
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Förnybara energikällor
I upphandlingen av elhandelsbolag som genom-
fördes under 2010 ställdes krav på miljömärkta 
elleveranser. Universitetets två största fastighets-
ägare har nu elleveranser enbart från förnybara 
energikällor. 

Börja spara!
Energisparprojektet som startade under 2009 har 
fortsatt under 2010. Projektet sker i samverkan 
med fastighetsägarna. Under det gångna året har 
projektet genomförts på Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, Humanistiska fakulteten och Gemen-
samma förvaltningen, bland annat genom kam-
panjer. Kampanjerna fokuserar på de anställdas 
energivanor där uppföljningen och kommunika-
tion av resultat är en viktig del. 

Samverkan för energieffektivare bostäder
Under 2010 tilldelades ett tvärvetenskapligt 
västsvenskt forskningsprojekt för energieffek-
tivare bostäder 6,8 miljoner kronor. Bakom 
ansökan står Ylva Norén Bretzer med flera från 
Göteborgs universitet samt representanter från 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), 
Västra Götalandsregionen samt Göteborgs, 
Alingsås och Kungälvs kommuner.

Tellus
Tellus är en tvärvetenskaplig forskningsplatt-
form som koordineras av Leif Klemendtsson 
från institutionen för växt- och miljövetenska-
per. Tellus studerar samverkan mellan klimat- 
och miljöprocesser som betingar livsvillkoren 
på jorden. Särskilt fokus ligger på hur Öster-
sjön och den arktiska och subarktiska delen av 
jordens klimatsystem påverkas av mänskliga 
aktiviteter. Vidare studeras klimatförändringar 
och hur de i sin tur påverkar klimatet.

KLIMATPÅVERKAN
Vi påverkar klimatet – vad gör du? Så heter Göteborgs universitets klimatstrategi för 2011–2015 som fastställ-
des under året. Vid universitetet pågår också en mängd olika forskningsprojekt som innehåller frågeställningar 
kring klimat. 

Mål
Universitetet skall minska utsläp-
pen av klimatpåverkande gaser.
Minska användningen av el, 
värme och kyla i universitetets 
lokaler.

Resultat i korthet
De totala koldioxidutsläppen från 
resor, el och värme minskade med 
4,4 procent.
El- och värmeförbrukningen var 
sammanlagt 247 kWh/m2, en 
minskning med cirka 1 procent.
Koldioxidutsläppen från enbart 
resor ökade med cirka 14 procent.

Koldioxidutsläppen från enbart 
el- och värmeanvändningen 
minskade med cirka 19 procent.

543 video- och datakonferenser 
arrangerades under året, en 
ökning med cirka 3 procent.

Miljöklassad byggnad
Under våren 2011 tas nya 
idrottshögskolan i bruk av univer-
sitetet. Idrotthögskolan har byggts 
enligt det svenska systemet 
Miljöklassad Byggnad och har 
tilldelats slutbetyget Guld vilket är 
det högsta betyget i detta 
miljöklassningssystem. För att 
uppnå guldklassningen har man 
bland annat arbetat med att 
minimera energianvändningen 
och verkat för att förnyelsebara 
energislag används.

Totalt minskade el- och värmeförbrukningen med 1 procent 
jämfört med 2009. Elanvändningen ökade med knappt 5 
procent medan fjärrvämeförbrukningen minskade med drygt 
6 procent. 

Genomsnittlig energiförbrukning (kWh/m2)

Koldioxidutsläpp per utsläppskälla (kg)

0

50

100

150

200

250

300

Fjärrvärme

El

2008 2009 2010

El (393 315)

Värme (2 851 665)

Flyg < 50 mil (316 957)

Flyg > 50 mil (3 203 243)

Egen bil i tjänst (211 801)

Tåg (10)



23

Askmoln och resfria möten
Vulkanutbrottet på Island under våren 2010 
aktualiserade frågan om resfria möten. Ett flertal 
disputationer och föreläsningar av gästföreläsare 
fick genomföras via länk. Göteborgs universitet 
har ett flertal video- och konferensanläggningar 
ute på fakulteterna. 

Klimatförändringar i utvecklingsländer
I ljuset av framtida klimatförändringar riskerar 
många av de utvecklingsansträngningar som görs 
i dag att regna, torka eller blåsa bort. Klimatrela-
terade problem riskerar också att bidra till politisk 
instabilitet, konflikter och ofrivilliga migrations-
strömmar. Syftet med projektet Institutionella 
förutsättningar för framgångsrik anpassning till 
klimatförändringar i utvecklingsländer, som pågår 
vid statsvetenskapliga institutionen, är att bidra 
med ny kunskap om sådana faktorer. 

Klimatet i fokus
I mars besökte miljöminister Andreas Carlgren 
Göteborgs universitet. Under seminariet Vem tar 
ansvar för klimatet? gav han inför en fullsatt aula 
sin syn på klimatpolitiken efter klimatmötet i 
Köpenhamn, och deltog i en paneldebatt tillsam-
mans med forskare, samhälls- och 
näringslivsaktörer. Bakom seminariet stod bland 
andra nätverket Göteborg Action for Manage-
ment of the Environment (GAME), inom vilket 
Göteborgs universitet samverkar med Chalmers, 
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län samt näringsliv och forsknings-
institut i Västsverige.

Höj priset på fossila bränslen!
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, visar i 
sin forskning att det går att nå hållbar ekonomisk 
tillväxt, minskad fattigdom och ett förbättrat 
klimat – om priset på fossila drivmedel höjs. 

Klimatstrategi
2010 fastställdes Göteborgs 
universitets klimatstrategi. Inom 
klimatstrategin har 8 åtgärdsom-
råden identifierats: resor och 
möten, energi, klimatkompensa-
tion, forskning och utbildning, 
inköps- och transportsamordning, 
datoranvändning och mat.  

Flest sökande till 
sommarkurs om klimat
Den sommarkurs som hade flest 
antal sökande under 2010 var 
kursen klimatförändringar/män-
niska/samhälle, vilket tyder på 
att intresset för klimatrelaterad 
utbildning är stort. 

I samband med att klimatstrategin 
fastställdes, antogs en mötes- 
och resepolicy som fokuserar 
på resfria möten. För resor 
under 50 mil krävs numera 
särskilda skäl för att resa 

med flyg. 

Refotografi är ett forskningsprojekt som pågår vid Högskolan för fotografi. Projektet intresserar sig för landskapsfotografi, förändringar över tid och den fotografiska forskningens 
bidrag till arbetet med att förstå de dramatiska förändringarna i det arktiska vildmarkslandskapet på Svalbard – synligt påverkat av global uppvärmning. I projektet jämförs bilder 
från Svalbard tagna under 1800-talet, med nya bilder. Foto: Tyrone Martinsson
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RESURSFÖRBRUKNING

Stora inköpare – stor påverkan
De senaste årtiondena har visat prov på privata 
och offentliga konsumenters makt att skapa 
marknader för miljöanpassade varor och tjänster. 
Universitetet är en stor inköpare av varor och 
tjänster och en viktig kund för många företag. 

KRAV-godkänd restaurang
I februari 2010 Kravcertifierades restaurang 
Lyktan vid Wallenbergs konferenscentrum. 
Restaurang Lyktan serverar i genomsnitt tre 
KRAV-godkända rätter i veckan. Därutöver är 
samtliga mejeriprodukter som restaurangen köper 
in KRAV-godkända eller ekologiska. Utbudet av 
miljömärkta produkter ökar då efterfrågan ökar, 
vilket är något som restaurangchef Johan Fogell 
har noterat i sitt arbete.

Den (o)hållbara förpackningen
I forskningsprojektet Den (o)hållbara förpacknin-
gen vid Högskolan för Design och Konsthantverk, 
behandlas angelägna frågor inom förpacknings-
design, ett område med ekonomiska, estetiska, 
tekniska och miljömässiga implikationer. 

Priset på plastpåsen
Plastpåsar är ett växande globalt miljöproblem 
och förbjuds i allt fler länder, med skiftande 
resultat. En miljöekonomisk utvärdering av Kinas 
förordning mot plastpåsar från juni 2008 visar 
att kineserna, som var världens största konsu-
menter av plastpåsar, minskade sin konsumtion 
till hälften när affärerna tvingades ta betalt för 
påsarna. Det visar Haoran He, som studerade ef-
fekten av den kinesiska regleringen som en del av 
sin doktorsavhandling i miljö- och 
beteendeekonomi.

Källsortering 
Det pågår ständigt ett arbete med att förbättra 
källsorteringen vid universitetet, ett arbete som 
leds av Maritha Svensson på Fastighets-
avdelningen. Flera avdelningar och institutioner 
har exempelvis börjat kompostera, lokalvården 
som bland annat sköter tömningen, är en 
förutsättning för att detta skall fungera.

Göteborgs universitet har äntligen fått sin första KRAV-godkända restaurang! På restaurang Lyktan serveras i 
genomsnitt tre KRAV-godkända rätter i veckan och samtliga mejeriprodukter är KRAV-godkända eller ekolo-
giska. I forskningsprojektet Den (o)hållbara förpackningen vid Högskolan för Design och Konsthantverk, 
behandlas angelägna frågor inom förpackningsdesign, ett område med bland annat miljömässiga implikationer. 

Mål 
Universitetets inköp ska vara en 
förebild för andra universitet när 
det gäller ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter.
Allt avfall som uppkommer vid 
universitetet skall källsorteras 
enligt avfallsplanen.
 
Resultat i korthet
Vid 83 procent av ramavtalen 
ställdes miljö och etiska krav, en 
ökning med 24 procent.

Den totala mängden avfall var 
1 200 ton, vilket motsvarar en 
minskning med 20 procent.

45 procent av den totala mängden 
avfall gick till kompostering, 
materialåtervinning, elektronik och 
farligt avfall, vilket är en ökning 
med 8 procentenheter. 

0,17 kg avfall genereras per per-
son och arbetsdag vid universitet, 
en minskning med 20 procent.

Vattenförbrukningen var 137 530 
kubikmeter, en minskning med 4,8 
procent. 

KRAV
KRAV är Sveriges mest kända 
miljömärkning för ekologisk mat. 
Den utgår från den ekologiska 
grunden och ställer dessutom 
höga kvalitétskrav på bland annat 
god djuromsorg, socialt ansvar 
och minskad klimatpåverkan. 
KRAV-certifierad mat odlas utan 
kemiska bekämpningsmedel och 
innehåller inga naturfrämmande 
tillsatser.
 

Restaurang Lyktan vid konferenscentrum Wallenberg med Johan 
Fogell som kökschef fick utmärkelsen Månadens miljöprofil i juni 
2010. Johan Fogell har engagerat arbetat med att få restaurangen 
KRAV-certifierad.

Avfall uppdelat per fraktion (%)

Materialåtervinning (30)

Energiåtervinning (52)

Kompost (10)

Deponi (1)

Elektronik (2)

Osorterat (1,5)

Farligt avfall (3)

Vitvaror (0,5)
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Ett aktivt substitutionsarbete
Göteborgs universitet arbetar för att minska 
användandet av farliga kemikalier. En substitu-
tionsgrupp finns inom universitetet och vi deltar 
i Nationella substitutionsgruppen (NSG). NSG är 
ett nationellt nätverk som utbyter erfarenheter 
om genomförda substitutioner och underlättar 
på så sätt verksamheternas utfasningsarbete av 
hälso- och miljöfarliga kemikalier. Detta arbete 
har bland annat resulterat i en lista där förslag på 
substitutioner finns.

Isbrytaren Oden på Antarktis
Åtta forskare från Göteborgs universitet reste 
under 2010 till Chile för att följa med isbrytaren 
Oden på Antarktisexpedition. Allt ifrån koldiox-
idflöde, halokarboner och kvicksilver till sälarnas 
hälsa och havsströmmarnas påverkan på isen 
studerades. I projektet Kopplingen mellan halo-
generade kolvätens och kvicksilvers biogeokemiska 
kretslopp i Södra oceanen, undersöktes bland annat 
depositionen av kvicksilver i marin miljö. 

Läkemedelsrester i avloppsvatten
Joakim Larsson och hans forskargrupp visar i en 
studie från Indien att stora mängder läkemedels-
substanser släpps ut i miljön via avloppsvatten 
från läkemedelsindustrier. Forskarna analyserade 
avloppsvatten från ett reningsverk som tar emot 
spillvatten från 90 närbelägna läkemedelsindus-
trier. Aktiva läkemedelssubstanser i avloppsvatten 
kan innebära negativa effekter på miljön samt 
utgöra en allvarlig risk för ökad resistens. 

Laboratioriemässa
I mars 2010 anordnades en laboratoriemässa 
som drog drygt 100 besökare. Mässan erbjöd 
möjlighet att få information om nyheter inom 
området, knyta kontakter, träffa leverantörer och 
kollegor samt lyssna på intressanta och inspir-

erande seminarier om till exempel kemikalielags-
tiftningen REACH och kemikaliehanteringssyste-
met KLARA. 

Universitetet arbetar aktivt med att minska användandet av farliga kemikalier. Vid universitetet pågår också en 
mängd olika forskningsprojekt inom området. Bland annat undersöks effekter av läkemedelsrester i avlopps-
vatten och deposition av kvicksilver i marin miljö.

KEMIKALIER

Mål 
Universitetet skall minska 
användningen av farliga kemiska 
produkter. 

Resultat i korthet
Antal förekomster vid universitetet 
av kemiska produkter som finns 
upptagna i PRIO-databasen var 
1 636 stycken, vilket är en ökning 
med cirka 4 procent.  

Kemikaliehantering
I universitetets kemikaliehanter-
ingssystem KLARA inventeras och 
registreras befintliga kemikalier 
och produkter. Universitetet 
mäter antal förekomster av farliga 
kemikalier, som finns upptagna i 
Kemikalieinspektionens PRIO-
databas. PRIO-databasen listar 
farliga kemikalier som bör bytas ut 
mot mindre farliga kemikalier. 

Digital röntgen
Vid Institutionen för odontologi 
ändrades metoden för tandröntgen 
från film till digital röntgen och 
därmed undviks filmframkallnings- 
och fixeringsvätskor.

Stora mängder läkemedelssubstanser släpps ut i miljön via av-
loppsvatten från läkemedelsindustrier. Det visar Joakim Larsson 
och hans forskargrupp i en studie från Indien. Joakim Larsson 
är docent vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid 
Göteborgs universitet.



26

Sommar, fest och hållbar mat!
Miljöenheten har i flera år, tillsammans med 
institutionen för kost och idrottsvetenskap (IKI), 
anordnat en sommarbuffé i samarbete med stu-
denter från kursen Mat och måltider i ett hållbart 
samhälle. I maj i år bjöds medarbetare in till som-
marbuffén som ägde rum på Pedagogen. Student-
ernas uppgift var att laga en vegetarisk buffé med 
försommarsmak där de skulle välja råvaror och 
rätter utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt 
och kulturellt perspektiv. 

Integrering av hållbar utveckling i utbildning
Under våren gav universitetet, under ledning av 
Johan Boman, institutionen för kemi, en utbild-
ning för kursledare och lärare som ska integrera 
hållbar utveckling inom sin kurs, sitt ämne eller 
program. 

Hur påverkar miljön vår hälsa?
I höstas arrangerade Sahlgrenska akademin en 
eftermiddag för sina anställda om miljö och håll-
bar utveckling på temat Hur påverkar miljön vår 
hälsa? Inbjudna föreläsare från bland annat Gröna 
Rehab, forskare och doktorander från avdel-
ningen för miljömedicin och doktorander från 
forskarskolan Miljö och hälsa bjöd på ett mycket 
uppskattat och lärorikt program. 

Miljöledarskap vid universitetet
Universitetets miljöarbete, certifiering och resultat 
har presenterats vid flera tillfällen. Bland annat 
medverkade fakultetsledningen vid Humanistiska 
fakulteten under en presentation av miljöarbetet 
där professor Christian Munthe talade om hållbar 
utveckling som ett begrepp som ständigt utveck-
las och vars innehåll definieras kontinuerligt. 

Universitetets styrelse samt fakultetsledningarna 
vid Konstnärliga, Samhällsvetenskapliga,
Naturvetenskapliga och Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten har erhållit utbildning i miljö- och 
hållbarhetsarbetet. 

Mål 
All personal ska veta hur de kan 
bidra till en hållbar utveckling inom 
sitt ansvarsområde. 

Resultat i korthet
Närmare 650 personer deltog i 
de utbildningar, seminarier, eller 
arrangemang om miljö och hållbar 
utveckling som anordnades under 
2010, en ökning med 30 procent. 
650 personer motsvarar ungefär 
13 procent av de anställda. 
Antal personutbildningstimmar 
inom miljö och hållbar utveckling 
var 1 407 under 2010, en minsk-
ning med 6 procent.

Göteborgs universitet kunde under 2010 erbjuda de anställda seminarier och utbildningar i bland annat håll-
bart ledarskap, hållbara inköp, KLARA, kemikalielagstiftning och Grön(are) IT. Många roliga och intressanta 
föreläsningar och seminarier anordnades också internt på fakulteterna.

KOMPETENSUTVECKLING

Innan sommaren bjöd upphandlings-
enheten och miljöenheten in till en 
förmiddag om hållbara inköp. Under 
detta tillfälle diskuterades hur vi kan 
handla på ett mer hållbart sätt, vad 
andra gör samt vad som planeras att 
göras inom Göteborgs universitet.

Utbildningar under 2010

Utbildning för interna miljörevisorer

Ett hållbart ledarskap

KLARA in English

Laboratoriemässa

REACH i laboratoriet

Farligt avfall

Smart energianvändning på Humanistiska fakulteten

Miljö och hållbar utveckling vid GU - vad kan du bidra 
med?

Adlerbertska  forskningsseminariet

Hållbara inköp

Hur påverkar miljön vår hälsa?

Grön(are) IT

Gröna rehabs verksamhet bygger på den forskningsbaserade 
kunskapen om trädgårdens och naturens goda förmåga att ge 
återhämtning och stressreduktion. 



“Vi har drömmar. 
Allt som är dåligt kan bli bättre. 

Vi förlorar inte hoppet när nyheterna rapporterar om katastrofer 
och misär. Vi ser anledningar att fortsätta drömma. Vi lyssnar och 

betraktar. Vi undersöker och analyserar. Vi planerar och utvecklar. 
Våra drömmar resulterar i vetenskap och forskning. Genom kunskap 

bidrar vi till samhällsutvecklingen. Vi har drömmar om de stora globala 
frågorna; krig, fattigdom och miljöhot. Och om de lokala; arbetslöshet, 

utanförskap och ohälsa. Vi fortsätter drömma av ett enda skäl: 
Kunskap förändrar”.   

Ur Samhällsvetenskapliga fakultetens studentkampanj 2009/2010
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
Institutionerna vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten har utifrån sina ämnens förutsättningar 
på olika sätt arbetat med att utveckla sitt förhåll-
ningssätt till begreppet hållbar utveckling. Inslag 
av miljö och hållbar utveckling finns i utbildnin-
gen i 98 kurser och 4 program på kandidat- och 
masternivå. Vid institutionen för globala studier 
innehåller många kurser uttryckligen perspektiv 
på hållbar utveckling, och i övriga kurser behand-
las ämnet delvis. Utbildningsinslag där lokala bru-
kare, verksamhetsföreträdare och organisationer 
samarbetar med studenter och lärare är vanligt. 

IT-fakulteten
Professor Ilan Chabay, vars forskargrupp ingår i 
institutionen för tillämpad IT, har tillsammans 
med sex andra internationella forskare skrivit en 
forskningsplan för ett projekt som ska löpa över 
tio år och som ska ingå i The International Human 
Dimensions Programme on Global Environmental 
Change (IHDP). Projektet har fått namnet Knowl-
edge, Learning, and Societal Change in Transition-
ing to a Sustainable Future (KLSC), där uppdraget 
är att skapa en helt ny och praktiskt inriktad kun-
skapsbas om samspelet mellan kunskap, lärande 
och samhällsförändringar. 

 -Allt fler tecken tyder på att jordens ekosystem 
sakta närmar sig en kollaps. Om vi tar Sverige som 
exempel lever vi som om vi hade två jordklot att 
förbruka. Att vi behöver en samhällsförändring 
står klart, men hur går vi tillväga? Vi behöver helt 
enkelt större insikter i hur drivkrafterna bakom 
samhällsförändringar ser ut, säger professor Ilan 
Chabay.

Humanistiska fakulteten
Fakultetens institutioner och enheter har fortsatt 
att arbeta med att implementera hållbar utveck-
ling i utbildningen. Petra Platen på institutio-
nen för språk och litteraturer valdes till oktober 
månads miljöprofil för att hon lyckats integrera 
hållbar utveckling inom språkstudier i tyska. 
Samtliga kurser i tyska, från grundutbildning till 
forskarutbildning, har nu miljömärkts. 
Joakim Sandberg ingår i forskningsprogrammet 
Sustainable Investments som behandlar frågor kring 
i vilken utsträckning pensionsfonder kan och bör 
ta etisk hänsyn i sina placeringar. 

Sahlgrenska akademin
Arbetsgruppen för integrering av hållbar utveck-
ling på Sahlgrenska akademin träffas regelbundet 
och arbetet går framåt inom alla utbildningspro-
gram. Under höstterminen 2010 har introduk-
tionsföreläsningen i hållbar utveckling för alla nya 
studenter gjorts mer interaktiv och innehåller mer 
studentdeltagande. En delegation från Karolinska 
Institutet besökte Sahlgrenska akademin för att 
inspireras av Göteborgs universitets arbete med 
miljöcertifiering och hållbarhetsarbete.

Konstnärliga fakulteten
I många av konstnärliga fakultetens utbildningar 
är frågor centrala som rör resursförbrukning, åter-
användning och jämlikhet i fördelning av globala 
resurser och råvaror. Vid Stenebyskolan arbetar 
man medvetet med miljöfrågor, exempelvis har 
samtliga kurser och projekt infört ett 
hållbarhetsperspektiv att förhålla sig till.

FAKULTETERNA BERÄTTAR
Utöver ett aktivt arbete med att minska den direkta miljöpåverkan arbetar fakulteterna flitigt med att integrera 
hållbar utveckling i forskning och utbildning samt med att sprida information till, och samverka med, det om-
givande samhället.

Merrit Polk är docent vid institutio-
nen för globala studier och undervi-
sar i humanekologi. 

Humanekologi 
Humanekologi är ett samhälls-
orienterat, miljövetenskapligt 
ämne, som studerar samspelet 
mellan mänskliga samhällen och 
naturgivna miljöer. Ämnet syftar 
till att ge nödvändig kunskap för 
hållbar utveckling. Humaneko-
login studerar orsakerna bakom 
och söker bidra till lösningar 
på dagens miljöproblem, och 
studerar hur dessa samspelar 
med samhälleliga problem 
som fattigdom, ojämlikhet och 
icke hållbar resursanvändning. 
Humanekologin tillämpar ett 
tvärvetenskapligt arbetssätt 
som överbryggar de traditionella 
gränserna mellan och inom 
samhällsvetenskaper, humaniora, 
natur- och teknikvetenskaper och 
det omgivande samhället.
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Handelshögskolan
Handelshögskolans huvudsakliga påverkan sker 
genom bra forskning och undervisning som 
inkluderar miljö- och resursfrågor i ekonomiskt 
beslutsfattande bland företag och myndigheter. 
Vid Handelshögskolan är tvärvetenskaplighet ett 
viktigt element. Fakulteten arbetar ständigt för 
att återföra forskningen till undervisning och till 
tredje uppgiften.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
Under året utsågs professor John Siraj-Blatchford 
till hedersdoktor vid fakulteten. Han leder 
bland annat ett projekt om lärande för hållbar 
utveckling och små barn, i samverkan med den 
barn- och ungdomsvetenskapliga forskargruppen 
vid fakulteten och Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum (GMV). De öppna seminarierna inom 
kollegiet forskning om undervisning och lärande 
för hållbar utveckling som startat under året, ses 
också som ett positivt inslag i fakultetens arbete 
för hållbar utveckling. 

Naturvetenskapliga fakulteten
Inom den marina forskningen och under-
visningen har provtagningar från bottnar alltid 
varit ett viktigt inslag. Sedan många år finns 
kännedom om var de ömtåligaste bottnarna är 
lokaliserade och rutiner finns för att så skonsamt 
som möjligt sköta provtagningarna. Inrättandet 
av den första marina nationalparken, Kosterhavet, 
har medfört att regelverket kring provtagningar 
skärpts och annan teknik, till exempel dokumen-
tation med undervattensutrustning, har utveck-
lats, och som kan ersätta vissa provtagningar. 

Universitetsbiblioteket
Under hösten 2010 har universitetsbiblioteket 
utökat satsningen för att ytterligare stärka 
universitetsbibliotekets position i universitetets 
miljöledningssystem. Miljöresurserna vid univer-
sitetsbiblioteket tillhandahåller ämnesvisa utsök-
ningar ur databaser som ger listor över vetenska-
pliga publikationer som innehåller inslag av miljö 
och hållbar utveckling. Det finns både litteratur 
producerad vid Göteborgs universitet och resurser 
som biblioteket köpt eller prenumererar på. 

-Ett viktigt bidrag till universitetets miljöarbete är 
för universitetsbiblioteket att stödja forskare och 
studenter genom att synliggöra de resurser och 
den forskning som finns inom hållbar utveckling.
Under 2010 har därför universitetsbiblioteket, 
som en strategisk åtgärd, utökat sina resurser inom 
miljöledningsarbetet genom att tillsätta en 
20-procentig miljösamordnare med inriktning på 
hur universitetsbiblioteket i sin kärnverksamhet 
ska lyfta fram och sprida kunskapen om uni-
versitetets satsningar och resultat inom hållbar 
utveckling, säger Agneta Olsson, överbibliotekarie.

“Att vi behöver en samhälls-
förändring står klart, men hur 

går vi tillväga?”

Ilan Chabay, professor

Agneta Olsson är överbibliotekarie 
vid universitetsbiblioteket. Universi-
tetsbiblioteket lyfter fram och sprider 
kunskap om universitetets satsningar 
och resultat inom hållbar utveckling. 

CeMEB 
Linnécentrum för marin 
evolutionsbiologi, CeMEB, samlar 
forskare från flera biologiska 
forskningsområden för att 
bättre förstå hur marina arter och 
bestånd av arter förändras genom 
evolution. Stora globala förän-
dringar förväntas i havsmiljöns 
vattentemperatur, pH och salthalt 
och frågan som ska besvaras är; 
klarar vanliga marina arter att an-
passa sig till nya miljöförhållanden 
och hur går det i så fall till? 
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Hållbarhetsredovisningen tar upp Göteborgs uni-
versitets arbete inom alla tre dimensioner av håll-
bar utveckling, social, ekonomisk och ekologisk 
med tyngdpunkt på miljöarbetet. Redovisningen 
omfattar de områden med väsentlig påverkan på 
hållbar utveckling som universitetet identifierat. 
De sociala och ekonomiska perspektiven finns 
beskrivna i respektive kapitel men även i redovis-
ningen av kärnverksamheten (Forskning, Utbild-
ning och Samverkan), samt i kapitlen Kompetens-
utveckling och Resursförbrukning. Redovisningen 
är en uppföljning av universitetets Handlingsplan 
för miljö och hållbar utveckling år 2007–2010 och 
fakulteternas verksamhetsuppdrag, den sam-
manfattar också andra viktiga resultat från året 
som gått. I kapitlet Fakulteterna berättar beskriver 
fakulteterna själva sina insatser under året. 
Fakulteterna gör också en egen och mer omfat-
tande uppföljning av sina mål och handlings- 
planer som inte redovisas i detta dokument. 

2010 års hållbarhetsredovisning uppfyller tillsam-
mans med GRI-G3 Content Index samt Göteborgs 
universitets årsredovisning 2010 riktlinjerna för 
hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting 
Initiative (GRI). Dessa dokument kan laddas ner 
på www.mls.adm.gu.se/miljoarbete/uppfoljning/.
I GRI-G3 Content Index redogörs för de 
hållbarhetsindikatorer samt information om 
hållbarhetsstyrningen som Göteborgs universitet 
redovisar 2010. Redovisningen är självdeklarerad 
till tillämpningsnivå B.

Miljöarbetet redovisas på ett adekvat sätt som   
uppfyller kraven för en EMAS-godkänd miljö-
redovisning. De kärnindikatorer som skall redo-
visas specifikt för EMAS-III kan laddas ner på 
www.mls.adm.gu.se/miljoarbete/uppfoljning/.

Hållbarhetsredovisningen är tillsammans med 
kärnindikatorerna granskade 2011-03-11 av den 
ackrediterade miljökontrollanten Sveriges tekniska 
forskningsinstitut (SP), nr 1002, Box 857, 501 14 
Borås.

Hållbarhetsredovisningen är årligen återkom-
mande och information presenteras så att den är 
jämförbar från år till år. Mätdata har sitt ursprung 
i egen statistik samt statistik från leverantörer 
och entreprenörer som universitetet anlitar. Den 
senaste redovisningen publicerades i april 2010. 
Inga väsentliga förändringar har gjorts i redovis-
ningen vad avser avgränsning, omfattning eller 
mätmetoder sedan förra redovisningsperioden. 
Tidigare redovisningar finns att beställa eller ladda 
ner digitalt på www.gu.se/miljo.

Global Reporting Initiative 
2010 års hållbarhetsredovisning 
uppfyller tillsammans med GRI-G3 
Content Index samt Göteborgs 
universitets årsredovisning 2010 
riktlinjerna för hållbarhetsredo-
visning enligt Global Reporting 
Initiative (GRI). Redovisningen är 
självdeklarerad till tillämpnings-
nivå B.

Eco Management and 
Audit Scheme
De kärnindikatorer som skall 
redovisas specifikt för EMAS-III 
kan laddas ner på www.mls.adm.
gu.se/miljoarbete/uppfoljning/. 






