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Rektors inledning  
Universitetet har haft som mål att certifiera hela 
sitt miljöledningssystem under 2005. Glädjande 
nog har alla fakulteter och universitetsbibliotek 
arbetat intensivt för att nå detta mål. Under året 
har certifieringsrevisioner genomförts, alla 
avvikelser har åtgärdats och därmed har 
Göteborgs universitet, som första universitet i 
världen, erhållit både ISO 14001 certifikat och 
EMAS registrering.  
 
Miljö har under året fortsatt att integreras i såväl 
forskning och utbildning som den administrativa 
verksamheten. Universitetets systematiska och 
målinriktade miljöarbete, i syfte att minska sin 
miljöpåverkan, har utvecklats i en mycket positiv 
riktning. 
 
Några goda exempel från det gångna året är: 
 Den mångdisciplinära miljökonferensen 

“Nordic Environmental Social Science 
Research Conference”, som arrangerades av 
Statsvetenskapliga institutionen i juni 

 Håll Bar Het, temadagen för studenterna som 
lyckades attrahera hela 260 studenter från 41 
olika program/kurser. 

 Det miljöanpassade kontoret, temadagen för 
personalen som återigen lyckades dra fulla 
hus på Konferenscentrum Wallenberg. 

 Lärarprogrammets ca 1000 studenter som 
arbetade med projektarbetet ”Ett hållbart 
samhälle 

 
Återigen kan det konstateras att många enheter 
och medarbetare lagt ner ett mycket omfattande 

arbete för att realisera vår miljöpolicy och 
uppnå de mål som finns antagna i 
handlingsplan för miljöarbetet. De anställdas 
engagemang har, trots en pressad 
arbetssituation, varit mycket stort.  
 
Certifieringen av miljöledningssystemet, de 
anställdas engagemang, och den omfattande 
utbildningen och forskning inom miljö och 
hållbar utveckling visar på universitetet 
viktiga roll i arbetet för det hållbara samhället.  

 
Göteborgs universitet kommer således även i 
framtiden att kännetecknas av ett betydande 
inslag av miljöinriktad kunskapsbildning, 
forskning såväl som en miljöanpassad 
verksamhet. 
 
 
 
Göteborg 2006-02-20 
 
För Göteborgs universitet 
 
 
 
 
Gunnar Svedberg 
Rektor 
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Sammanfattning miljömålen 2005 
Göteborgs universitets tolv miljömål fastställdes i samband med att rektor antog ”Miljömål och handlingsplan för miljöarbetet 2004-2006. Målen baserar sig 
på miljöpolicyn och de miljöaspekter som identifierats som betydande. Miljömålen gäller hela universitetet och skall även fungera som vägledning för 
fakulteterna, institutionerna, avdelningarna/motsvarande samt universitetsbiblioteket när egna lokala miljömål upprättas. Nedan följer en sammanfattning av 
resultaten för varje miljömål. I efterföljande kapitel kommer en mer detaljerad redogörelse respektive miljömål. 
 

Genomförandegrad av uppdrag:  = Genomfört uppdrag   = Delvis genomfört uppdrag   = Ej genomfört uppdrag 
Bedömning av nyckeltal:  = Positiv utveckling   = Negativ utveckling  DS= Dataunderlag saknas 
 

Miljömål 
Indikator/ 
Nyckeltal Res. Uppföljning av uppdrag Res. Resultat år 2005 avseende Miljömål 2004-2006 

1. Universitetet skall satsa 
strategiskt för att skapa 
konkurrenskraftig forsk-
ningsmiljö med fokus på 
miljö och hållbar utveckling 
(HU). 

1) Forskningsmedel 
miljö och HU 

1)DS 
 
 

1) Forskarskolan ”Klimat och mobilitet” 20 st 
forskningsutbildningstjänster. Spelar en aktiv 
roll. 

1)  Resultat 2005: 295 doktorsexamina utfärdades under året, 
varav 5 var inom miljövetenskap. 17 doktorsavhandlingar, 
motsvarande cirka 6 %, har bedömts vara inom miljö och 
hållbar utveckling. 80 forskarstuderande finns idag inom miljö 
och hållbar utveckling. 
Antalet forskare och doktorander i GMVs nätverk har under 
året ökat med 15 och uppgår nu till 230 forskare och 
doktorander. 
Forskarskolan ”Klimat och mobilitet” omfattar idag 20 
forskarstuderande vid 15 olika institutioner inom 5 fakulteter. 
GMV har initierat ett antal forskningsprojekt under året. 
 

2. Antalet forskare och 
doktorander i GMV:s 
nätverk 

2)  
 

2) Informera och stimulera forskare att söka 
medel mot miljö och HU. 
 

2)  

3) Antal 
doktorsexamina 

3)  3) Initiera och stimulera gemensamma 
forskningsprojekt inom miljö och HU. 

3)  

2. Miljö och hållbar utveck-
ling skall i större utsträck-
ning integreras i grundut-
bildning. 

1) Antal program med 
inslag av miljö och HU 
av totalt antal program 

1)  1) Kartlägga vid vilka utbildningsprogram som 
en integrering av miljö och hållbar utveckling är 
relevant.  

1)  Resultat 2005: Vid universitetet fanns under året 9 program 
(7,0 %) med större inslag och 24 program (20 %) med vissa 
inslag av miljö och hållbar utveckling samt 126 kurser (7,1 %) 
vars frågeställningar är huvudsakligen inom miljö och hållbar 
utveckling och 226 kurser (12,7 %) vars frågeställningar är 
delvis inom miljö och hållbar utveckling. Under 2005 
utfärdades 36 magisterexamina med huvudämnet 
miljövetenskap. 
Seminarieserien ”Miljöperspektiv” och temadag för studenter 
har genomförts. 

2) kurser med inslag av 
miljö och HU av totalt 
antal kurser 

2)  2) Utarbeta en plan för integrering. 2)  

3) Genomföra seminarieserie, med inriktning 
mot miljö och hållbar utveckling 

3)  

4) Arrangera en temadag för studenter med fokus 
på miljö och hållbar utveckling. 

4)  

3. Kurser med inslag av 
miljö och hållbar utveckling 
tydliggörs i kursregistret på 
GU:s hemsida. 

1) Graden av 
genomförd märkning 

1)  1) Tydliggöra kurser med inslag av miljö och 
HU på kursregister och i kurskatalog 

1)  Resultat 2005: Under 2005 har universitetet arbetat fram ett 
nytt system där varje kursinrapporterare miljömärker sin egen 
kurs. I den digitala kurskatalogen 2006 finns kurser inom 
”miljö och hållbar utveckling” redovisade på en särskild sida. 

4. Miljöportalen skall bli en 
av Sveriges mest välbesökta 

1) Antal unika besökare 
per vecka 

1)  1) Marknadsföra och driva miljöportalen 1)  Resultat 2005: Miljöportalen har haft 2800 unika besök per 
vecka. Jämfört med 2004 då antalet var 3100 besök per vecka.  
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populärvetenskapliga webb-
platser om miljö och hållbar 
utveckling 

 

5. Inom ramen för publika 
och populärvetenskapliga 
arrangemang skall antalet 
inslag om miljö och hållbar 
utveckling öka. 

1) Antal inslag under 
året 

1)  1) Stödja och stimulera arbetet med att öka inslag 
av HU i populärvetenskapliga arrangemang. 
2) GAME utvecklar samverkan 
3) Arrangera konferens om miljö och HU 
4) Arrangera seminarieserie miljö och HU 

1)  
 
2)  
3)  
4)  

Resultat 2005: 26 inslag i Universitetets TV, 74 arrangemang i 
universitetets kalendarium, 38 arrangemang inrapporterade av 
fakulteterna, 19 av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, 
samt 45 inslag under Vetenskapsfestivalen. Totalt för 2005 
blir detta 202 arrangemang, vilket jämföras med 263 
arrangemang under 2004 (23 %) 

6. Universitetet ska senast 
år 2005 vara certifierat 
enligt ISO 14001 
standarden för 
miljöledningssystem. 
 

1) Antal certifierade 
fakulteter 

1)  
 

1) Utveckla, implementera och certifiera ett 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 
2) GU:s Miljöhandbok uppdateras och hålls 
aktuell. 

1)  
 
2)  
 

Resultat 2005: Alla fakulteter/motsvarande har certifierats 
under 2005, således är hela universitetet ISO 14001 certifierat 
och EMAS registrerat. Undantagna verksamheter är Institu-
tionen för Fysik och Hantverksskolan i Mariestad, Da Capo, 
vilka certifieras under 2006. 

7. Universitetet ska öka 
andelen produkter där 
miljökrav har ställts i sam-
band med inköpet o/e 
upphandlingen 

1) Andel inköpta pro-
dukter med miljökrav 
2) Andel ramavtalsupp-
handlingar med miljö-
krav på produkt 

1) DS 
 
2)  

1) Ställa miljökrav på såväl leverantörens 
miljöarbete som upphandlade produkter. 

1)  
 

Resultat 2005: 66 % av ramavtalsupphandlingar innehåller 
miljökrav på produkten. I alla ramavtalsupphandlingar ställs 
någon form av miljöfråga/-krav på leverantörens verksamhet 
samt produkter. Andelen inköpta produkter med miljökrav 
uppgick till ca 50 % vid en enkel rundfrågning av ett urval av 
universitetets inköpare. 

8. Universitet ska minska 
miljöpåverkan vid tjänste-
resor och transporter 

1) Andelen tågkilometer 
av total mängd inrikes 
resekilometer 
2) Antal video- och 
datakonferenser 

1)  
 
 
2)  

1) Säkerställa att miljöaspekter finns med i GU:s 
resepolicy 
2) Verka för att öka användningen av 
videokonferensutrustning 

1)  
 
2)  

Resultat 2005: Resandet minskar totalt sett. Positivt är att antal 
data- och videokonferenser har ökat med ca 35 %. Flera 
fakulteter har genomfört resvaneundersökningar i syfte att 
kartlägga och analysera anställdas och studenters resvanor. 
Flygresor minskar likaså tågresor. Det riktigt tråkiga är att 
flygresor inrikes ökar stadigt och har ökat med 13,8% sedan 
2002. 

9. GU ska öka andelen 
avfall som går till 
materialåtervinning till 
minst 50 %  

1) Andel avfall till 
materialåtervinning och 
kompostering av total 
mängd avfall 

1)  
 
 

1) Verka för att öka andelen avfall som 
materialåtervinns 
2) Uppdatera och fastställa Avfallsplan 
3) Utveckla miljöanpassad avfallshantering 

1)  
 
2)  
3)  

Resultat 2005: 38 % av verksamhetsavfallet källsorteras vilket 
är ett mycket bra resultat, men ännu är inte målet uppnått. (för 
2004 var motsvarande siffra 29 %).  
Reviderad avfallsplan har fastställts under året. Källsorterings-
projekt har initierats/slutförts vid flera fakulteter. 

10. Universitetets miljöpå-
verkan från användning av 
kemiska produkter ska 
minska 

1) Utfasning av 
skadliga kemiska 
produkter 
2) Införa laborativa 
metoder som kräver 
mindre mängd kemiska 
produkter. 
 

1)  
 
2)  

1) Utveckla Handbok för miljöanpassad 
kemikaliehantering 
2) Utarbeta riktlinjer för kvittblivning av vissa 
kemikalier 
3) Implementera GU:s kemikalieregistersystem 

1)  
 
2)  
 
3)  
 

Resultat 2005: Fortsatt positiv utveckling då GU under året 
utbildat personal och i övrigt implementerat kemikaliehante-
ringssystemet ”KLARA”. Många goda exempel där man fasat 
ut miljöfarliga kemiska produkter/kemikalier. Fortsatt positiv 
utveckling av laborativa metoder som kräver mindre 
kemikalier. 
Dessutom utarbetat och fastställt riktlinjer för kem till avlopp. 
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11. Universitetet ska minska 
elförbrukningen i sina 
verksamhetslokaler med 5 
% 

1) kWh/m2 1)  1) Vidta åtgärder för att minska elförbrukning 
2) Verka för energieffektiva fastigheter 

1)  
2)  
 

Resultat 2005: Elförbrukningen har minskat med sju procent 
sedan föregående år och målet är uppfyllt. Om energiförbruk-
ningen för värme räknas med är minskningen tio procent, 
jämfört med 2004. 

12. Universitetet samtliga 
(100 %) anställda skall ha 
genomgått någon form av 
miljöutbildning. 

1) Antal deltagare av 
totala antalet anställda 
2) Antal personutbild-
ningstimmar med 
miljöinriktning per år 

1)  
 
2)  

1) Genomföra lämplig miljöutbildning för olika 
personalkategorier, i enlighet med identifierade 
miljökompetensbehov för olika befattningar. 

1)  
 

Resultat 2005: Under året har ca 38 % av personalen 
genomgått någon form av miljöutbildning, vilket motsvarar 
1767 personer och 4508 utbildningstimmar. Totalt har 5671 
personer erhållit en miljöutbildning, vilket motsvarar 122 
procent. 
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Universitetets verksamhet 
Göteborgs universitet är till sin uppbyggnad ett traditionellt europeiskt universitet med följande 
fakultetsområden; humaniora, konst, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, odontologi, 
vårdvetenskap2, naturvetenskap, handelshögskola, IT-universitetet samt Utbildnings- och 
forskningsnämnden för lärarutbildning. Verksamheten bedrivs 
idag vid ca 70 institutioner samt ca 15 centrumbildningar. 
Vid universitetet fanns under året 5 221 anställda (57 % kvinnor), 
vilket motsvarar 4 652 heltidsekvivalenter. Av dessa var 442 
professorer. Totalt fanns vid universitetet 2200 aktiva 
forskarstuderande (57 % kvinnor). 293 doktorsexamina (55 % 
kvinnor) och 61 licentiatexamina (51 % kvinnor) avlades. 
Göteborgs universitet har ett av landets största och bredaste 
utbildningsutbud. Under år 2005 erbjöds 117 utbildningsprogram, 
ca 130 huvudämnen och till ca 3000 fristående kurser har 
antagning skett under året. (4 777 kurstillfällen) Vid universitetet 
studerade under året 51 000 studenter (motsvarar 26 517 helårsstudenter), varav 68 % var kvinnor. 
4471 examina avlades. 
Under 2005 har universitetet haft 4 223 Mkr i intäkter varav 2 828 Mkr var anslagsmedel 1 395 Mkr 
utgjordes av externa medel och övriga intäkter. Universitetet disponerade 396 800 m2 lokaler och 
betalade 579 Mkr i lokalkostnader3, vilket ger en medelhyra på 1459 kr/m2 och år. 

Miljöledningssystem 

Miljöpolicy 
Miljöpolicyn4 beskriver universitetets intentioner och principer inom miljöområdet och utgör grunden 
för allt miljöarbete inom universitetet. Policyn har följande lydelse: 
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 undervisning, 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.

Miljöorganisation och ansvar 
Göteborgs universitets miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet. Det är en 
hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre 
miljö. Miljöledningssystemet har samlats i en miljöhandbok som beskriver hur miljöarbetet skall 
bedrivas. Miljöhandboken är uppbyggd i enlighet med kraven i ISO 14001 och har blivit granskad av 
både interna och externa miljörevisorer.  
Miljöorganisation och ansvar styrs av rutin 4.4.1.1 i miljöhandboken, nedan följer en sammanfattning. 
Universitetets styrelse fattar de övergripande besluten avseende miljöarbetet. 
Rektor fattar beslut avseende miljöverksamheter som rör hela universitetet. Rektor fördelar 
arbetsuppgifter, befogenheter och resurser så att universitetets miljöledningssystem genomförs och 
följs upp.  
                                                      
1 Universitetets årsredovisning 
2 Utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap finns samlad inom Sahlgrenska akademin. 
3 Inklusive ungefärliga kostnader för förbättringsutgifter på annans fastighet. 
4 Universitetet reviderade sin miljöpolicy under 2005, Rektor fastställde den nya policyn 051205. 

Göteborgs universitet 20051 
Anställda: 5 221 

Anställda (heltidsekvivalenter): 4 652 
Studenter: 51 000 

Studenter som helårsstudenter: 26 517 
Professorer: 442 

Forskarstuderande: 2 200 
Utbildningsprogram: 117 

Kurser: ca 3000 
Lokalyta: 396 800 m2 
Intäkter: 4 223 Mkr 
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På fakultets- och institutionsnivå har Dekanus respektive prefekter ansvaret för miljöarbetet och att 
miljöledningssystemet utvecklas och implementeras. 
Miljöchef är utsedd av rektor och har ett övergripande ansvar för att miljöaspekterna beaktas samt att 
miljöledningssystemet upprätthålls i överensstämmelse med kraven i ISO 14001.  
Miljöledningsarbetet leds och samordnas av universitetets miljöenhet, som består av miljöchef, 
centrala miljösamordnare, samt en miljörevisionsledare. Miljöchefen biträder rektor, och är rektors 
kontaktperson i miljöfrågor.  
För att samordna och förankra arbetet finns Miljösamordnarnas råd . Gruppen utgörs av 
miljösamordnarna vid fakulteter/motsvarande, som har till uppgift att leda och samordna 
miljöledningsarbetet vid respektive fakultet. Gruppen fungerar som en referensgrupp där olika förslag 
inom miljöledningssystemet diskuteras innan de fastställs av rektor.  
Vid varje institution/motsvarande utses en miljörepresentant. Miljörepresentanterna, sammanlagt ca 
135 personer, arbetar direkt under prefekt/avdelningschef med miljöarbetet på resp. 
institution/avdelning.  
 
         Linjestruktur    Miljöledningsstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Organisationen på miljöområdet och dess relation till universitetets organisation 
Förklaring:                   = delegation, uppdrag i linjeorganisation 
                                = förslag, uppdrag, kommunikation mm 
                                = kommunikation 

Miljömål och Handlingsplan 
I universitetets Verksamhetsplan 2004-2006 finns ett antal strategiska verksamhetsmål för 
miljöarbetet: 
Övergripande mål: Göteborgs universitet ska tillsammans med Chalmers bli ledande i Europa för 
utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö.  
Mål för forskning och forskarutbildning: Göteborgs universitet ska fortsätta profilera sig inom 
miljöområdet  
Mål för övriga stödjande och strategiska områden: Göteborgs universitet ska senast år 2005 vara 
certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. 
 
Under år 2005 reviderades och fastställdes ”Miljömål och handlingsplan för miljöarbetet 2004-2006”. 
Miljömålen är uppdelade på fyra strategiskt viktiga områden: 

 Miljömål för område Forskning och forskarutbildning 
 Miljömål för område Grundutbildning 
 Miljömål för område Samverkan med omgivande samhället 
 Miljömål för område Internt miljöarbete 

Fakulteterna har, i enlighet med Verksamhetsuppdrag, brutit ner universitetets miljömål och 
handlingsplan för miljöarbetet 2004-2006 i egna fakultetsspecifika miljömål och handlingsplaner. 

Universitetets styrelse 
Rektor 

Dekaner motsv. 

Ledningens genomgång 
Miljöchef och Miljöenhet 

Prefekter motsv. Miljörepresentanter på 
institution 

Miljösamordnarnas Råd 
Miljösamordnare på 

fakultet 
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Universitetets miljöpåverkan & miljöaspekter 
Universitetets betydande miljöaspekter och dess miljöpåverkan är:  
Forskning och Utbildning 
Ger positiva effekter, genom forskningsprojekt, Miljövetarprogram, kurser och forskarskolor, på i stort 
sett alla 16 nationella miljömål. 
Resor – transporter 
Resor och transporter med fossila bränslen bidrar till klimatpåverkan, försurning, övergödning, 
luftföroreningar, skapande av marknära ozon och nyttjande av ändliga resurser. 
Energianvändning 
Användning av fossila bränslen bidrar till klimatpåverkan, försurning och övergödning av mark, samt 
nyttjande av ändliga resurser. Användning av kärnkraft medför risker och genererar avfallsproblem. 
Vattenkraft påverkar livet vid och i våra älvar.  
Användning av varor och tjänster – Avfall och avfallshantering 
Användning av produkter, samt omhändertagande av avfall förorsakar miljöpåverkan i form av 
klimatpåverkande gaser, försurning och övergödning av vatten och mark (vid förbränning av avfall), 
nyttjande av mark, vatten och ändliga resurser, samt brutna kretslopp i form av avfall och miljöfarliga 
restprodukter. 
Användning av kemikalier - Laboratorieverksamhet 
Universitetets kemikalieanvändning och laborativa verksamhet förorsakar uttunning av ozonskiktet, 
påverkan genom metaller, påverkan genom organiska miljögifter och brutna kretslopp, avfall och 
miljöfarliga restprodukter. 
Pappersförbrukning 
Ger upphov till transporter, resursförbrukning, utsläpp vid framställning, samt restprodukter/avfall. 
 
Miljömål, för i stort sett alla betydande miljöaspekter, har satts upp i universitetets handlingsplan för 
miljöarbetet. Varje miljömål redovisas tillsammans med uppnådda resultat längre fram i denna 
rapport. 

Miljölagstiftning och anmälningspliktig verksamhet 
Miljölagstiftningen utgör den absoluta grundnivån för universitetets miljöarbete. Lagefterlevnad är en 
förutsättning för ISO 14001 certifiering och EMAS registrering. I takt med att fakulteterna blivit 
certifierade har också en ökad kontroll av lagefterlevnaden kunnat konstateras. Alla fakulteter har 
utarbetat en laglista för sin fakultet. I listan identifieras all lagstiftning som är relevant för fakulteten, 
samt en hänvisning till en rutin som beskriver hur verksamheten skall bedrivas för att inte lagen skall 
överträdas. Förutom detta kontrolleras även i efterhand om man efterlever lagarna, framförallt görs 
detta vid miljörevisioner, men även innan ”ledningens genomgång” kontrollerar miljösamordnaren 
lagefterlevnaden.  
När det gäller Miljöförvaltningens tillsynsbesök, har tillsynen av universitetets anmälningspliktiga 
verksamheter fortlöpt utan några problem. De anmälningspliktiga verksamheterna är:  
 

o Kemiska/biologiska lab. 
(Medicinareberget och Natfak mm),  

o Lösningsmedelsanvändning 
(Medicinareberget och Natfak mm),  

o Högskolan för design och konsthantverk 
o GoArt 

 
Lagstiftningen förändras hela tiden. Under 2005 kom en ny lag som säger att statliga myndigheter 
skall köpa/leasa miljöbilar till minst 50 procent. Syftet är att miljöanpassa statlig sektor samt att öka 
efterfrågan på miljöbilar. Under 2005 utarbetades även ett förslag på ny lydelse av högskolelagen. 
Förslaget handlar om att hållbar utveckling skall integreras i grundutbildning i större utsträckning. 
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Miljö och hållbar utveckling i forskning/forskarutbildning 
Miljömål: Universitetet skall satsa strategiskt för att skapa konkurrenskraftiga forskningsmiljöer med fokus på miljö och 
hållbar utveckling. 
Nyckeltal: Forskningsmedel, antalet forskare/doktorander, samt antal doktorsexamina inom miljö och hållbar utveckling 
Resultat: 295 doktorsexamina utfärdades under året, varav fem var inom ämnet miljövetenskap. Efter att ha studerat titel och 
abstract bedömdes 17 doktorsavhandlingar, motsvarande cirka sex procent, vara inom miljö och hållbar utveckling. Vilket 
skall jämföras med 16 avhandlingar (fem procent) under 2004.  
Antalet forskare och doktorander inom miljö och hållbar utveckling5 har ökat med 15 personer under året och uppgår nu till 
230 personer. Ca 80 forskarstuderande finns idag inom miljö och hållbar utveckling. 
Mer än 57 vetenskapliga artiklar inom miljö och hållbar utveckling har publicerats under 2005 (31 artiklar 2004).  

Forskning inom miljö och hållbar utveckling 
Universitetet skriver i sin verksamhetsplan för 2004-2006 att ”Göteborgs universitet ska tillsammans 
med Chalmers bli ledande i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö” 
samt sätter upp ett mål för forskning och forskarutbildning att ”Göteborgs universitet ska fortsätta 
profilera sig inom miljöområdet”.  
Mängden forskning i form av antalet forskningsartiklar inom miljö och hållbar utveckling är 
fortfarande svårt att mäta eftersom inget centralt register för artiklar finns inom universitetet. Vid en 
förfrågan hos fakulteterna rapporterades 57 publikationer inom miljö och hållbar utveckling in. Här 
skall man dock notera att bl.a. Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten avstått från att 
svara. Omfattningen av miljöforskningen i form av externa anslag har ej gått att mäta under 2005. 
Vid Göteborgs universitet finns ca 2 460 forskare/lärare/doktorander. Forskarna inom miljö och 
hållbar utveckling finns dels inom institutioner med miljö och hållbar utveckling som huvudsakliga 
verksamhet och dels som forskargrupper/forskare med projekt inom miljö och hållbar utveckling inom 
institutioner som inte i första hand sysslar med miljö och hållbar utveckling. Vid en förfrågan bland 
fakulteterna om vilka forskare man kunde identifiera inom miljö och hållbar utveckling fick vi för 
2005 in en lista på 75 forskare vilket skall jämföras med de 155 som anslutit sig till GMV:s nätverk 
(se nedan). Här skall man dock notera att t ex Handelshögskolan avstått helt från att svara. 

Forskarutbildning inom miljö och hållbar utveckling 
Göteborgs universitet har cirka 2 200 aktiva forskarstuderande. Forskarutbildning inom miljö och 
hållbar utveckling finns dels inom vissa särskilda forskarutbildningsämnen såsom miljövetenskap, 
humanekologi m.fl. men även som speciellt inriktade projekt inom andra forskarutbildningsämnen. 
Inom forskarskolor har man möjlighet att samordna sådana projekt till en helhetssyn på 
problemställningar. 

Forskarskolor 
Som ett led i satsningen inom området hållbar utveckling, startade Göteborgs universitet år 2002, en 
forskarskola inom hållbar utveckling, ”Klimat och Mobilitet” med inriktning mot klimatpåverkan 
kopplat till transporter. Forskarskolan är transdisciplinär och omfattar idag 20 forskarstuderande vid 
15 olika institutioner inom fem fakulteter. Alla deltagare arbetar med egna projekt inom sina 
respektive discipliner, men deltar också i gemensamma aktiviteter inom forskarskolan i form av 
seminarier och kurser. 
 
Förutom ”Klimat och mobilitet” finns ytterligare forskarskolor inom miljö och hållbar utveckling, till 
exempel: ”Miljöanpassad storstad”, ”Atmosfär och miljö”, ”Bärkraftig energi och 
materialomsättning”, ”Naturliga material med inriktning mot Miljö- och Kulturvård”. Den sistnämnda 
har elva forskarstuderande registrerade, medan de övriga mer är ett erbjudande att följa ett antal 
forskarutbildningskurser, utan någon speciell registrering. 

                                                      
5 Antalet forskare och doktorander i Göteborgs miljövetenskapliga centrums nätverk 
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Naturvetenskap

Handelshögskolan

Samhällsvetenskap

Sahlgrenska

Utbildningsvetenskap

Humaniora

Konst

Doktorsexamina 
Under 2005 utfärdades 295 doktorsexamina vid 
Göteborgs universitet, varav 5 var inom miljöve-
tenskap 6. 17 av 285 avhandlingar, motsvarande 
cirka 6 %, bedöms vara inom miljö och hållbar 
utveckling 7.  
I Högskoleverkets senaste nationella 
utvärdering8 [1] av utbildningar inom 
miljöområdet tittar man även på 
forskarutbildningen och konstaterar där att av de 
50 doktorsexamina som utfärdats i landet 1998-
2001 var 20 vid Göteborgs universitet och 15 vid Chalmers. Detta innebär att Göteborg står för 70 % 
av landets miljövetenskapliga doktorer. 

Forskarstuderande inom miljö och hållbar utveckling 
80 av de cirka 2 200 aktiva forskarstuderande (motsvarande 3,6 %) finns inom ämnesområden som 
bedöms vara miljö och hållbar utveckling9. Här ligger en svårighet i att bedöma vilka 
forskarutbildningsämnen som hör hemma inom området miljö och hållbar utveckling. Man får inte 
med de forskarstudenter som har en problemställning inom miljö och hållbar utveckling, men som 
befinner sig inom ett ämnesområde, t ex företagsekonomi, som normalt inte identifieras som hållbar 
utveckling.  

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 
GMV är Göteborgs universitet och Chalmers i samarbete om forskning och utbildning rörande mil-
jöfrågor och hållbar utveckling.  
För att samordna och 
stärka forskning och 
utbildning inom miljö 
och hållbar utveckling 
driver GMV ett 
nätverk med bland 
annat forskare, lärare och doktorander vid universitetet. Idag är 230 personer från Göteborgs 
universitet anslutna till nätverket, som totalt omfattar 724 personer. Detta innebär en ökning med 19 
personer under 2005. De övriga i 
nätverket kommer från andra 
högskolor i regionen, forsknings-
institut, kommun, region och 
näringsliv. Utav de 230 vid 
universitetet är huvuddelen, 145, från 
naturvetenskaplig fakultet. 
 
                                                      
6 Antal examina avlagda inom ämnesområdena miljövetenskap, miljövetenskap med inriktning (18 st) samt tillämpad 
miljövetenskap 
7 Bedömningen har gjorts av GMV genom att granska titel och abstrakt på de 284 doktorsavhandlingar som finns 
utgivna under 2005 och registrerade på Universitetsbiblioteket. Det finns en viss diskrepans mellan totala antalet 
avhandlingar och examina. Detta beror på att vissa doktorander dröjer med att ta ut sin examen. 
8 Utvärdering av utbildningar i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd vid svenska universitet och 
högskolor, Högskoleverkets rapportserie 2003:10 R 
 
9 Forskarutbildningsämnen enligt LADOK som definierats som miljö och hållbar utveckling; Miljövetenskap, 
miljövetenskap med inriktning (18 st), tillämpad miljövetenskap, humanekologi, humanteknologi, kulturvård, 
miljörätt, miljömedicin, freds- och utvecklingsforskning samt matematisk statistik med inriktning mot 
miljövetenskap. 

 
Tabell: Doktorsexamina och 

doktorsavhandlingar inom miljö och hållbar 
utveckling 

År 

Doktorsexamina 
inom 

miljövetenskap 

Avhandlingar inom  
miljö och hållbar 

utveckling 
2005 5 17 
2004 4 16 
2003 6 17 
2002 3 13 
2001 7 20 

 
Antal forskare/lärare/doktorander från GU anslutna till GMVs nätverk
Kategori\År 2001 2002 2003 2004 2005 
Lärare & forskare 108 111 121 136 155 
Doktorander 62 51 73 79 75 
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Figur: Forskare/lärare/doktorander i GMV:s nätverk fördelade på fakulteter 
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European Panel on Sustainable Development 
European Panel on Sustainable Development (EPSD) är ett oberoende forskningsbaserat nätverk som 
bildades under 2004 av Göteborgs universitet, Chalmers och Lunds universitet med sin bas vid 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV. I EPSD ingår även enskilda forskare från andra 
europeiska universitet, Charles Universitetet i Prag samt London School of Economics, och 
ambitionen är att utvidga nätverket i takt med verksamheten. Syftet är att vara en plattform för dialog 
mellan forskare, opinionsbildare och politiker. Under 2005 har EPSD främst arbetat med en rapport 
benämnd ”Technology for Sustainable Development - Smart Growth”, som kommer att presenteras för 
EU samt andra intressenter under 2006. 

Nordic Environmental Social Science Research Conference 2005 
Statsvetenskapliga institutionen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten arrangerade under juni 2005 en 
mångdisciplinär samhällsvetenskaplig miljökonferens, Nordic Environmental Social Science Research 
Conference (NESS), med 150 deltagare. Flertalet deltagare var hemmahörande i de nordiska länderna, 
men även deltagare från USA, Storbritannien, Tyskland, Holland, Kanada, Nya Zeeland och 
Australien lockades hit. Workshops hölls med följande inriktningar: politisk teori, miljöpsykologi, 
gröna miljörörelser, miljöekonomiska styrmedel, institutionella miljöstyrmedel, lokal miljöpolitik, 
internationellt miljösamarbete samt miljö- & kunskapsnätverk. 

Andra goda exempel 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden utlyste 2005-01-25 strategiska medel för forskning, där 
samverkan, särskilt med naturvetenskap, medicin och miljövetenskap, uppmuntrades. En ansökan från 
Tomas Andersson Odén, JMG, med projekttiteln ”Journalistik om bilism och miljö” beviljades ett 
planeringsbidrag om 50 000 kronor. 
Göteborgs universitet, Chalmers och IVL har under 2005 tillsammans beviljats ett anslag på 250 000 
kronor för vidare planering av uppbyggnad av ett storskaligt tvärvetenskapligt forskningscentrum för 
såväl nationella som internationella studier kring hållbar hantering och styrning av ekologiska och 
sociala system. 
Två unga forskare vid fysiologiska institutionen, Sahlgrenska akademin, Lina Gunnarsson och Linda 
Samuelsson, har tilldelats Renovas miljöstipendium 2005 på 100 000 kr. De får stipendiet för att 
kunna utveckla verktyg för att studera hur fisk påverkas av läkemedel i vatten. De utför både 
fältstudier och laboratorieförsök och använder metoder för att studera förändringar i genuttryck och 
ämnesomsättning hos fiskar som exponeras för avloppsvatten från reningsverk. En förhoppning är att 
deras metoder i framtiden skall kunna användas för att studera effekter av många olika typer av 
miljögifter. 
Hans Fogelberg, Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, och Björn Sandén, Chalmers, 
har fått ett idéstöd från Mistra för projektet "Ekologiskt och samhälleligt hållbar utveckling av 
nanoteknologi". Syftet är att genom ökade kunskaper medverka till att nanoteknologin får en 
utveckling som är ekologiskt och socialt ansvarsfull. Projektet får 6 880 000 kronor under perioden 
2005-2008. 
Evert Carlsson, föreståndare för Centrum för Finans på Handelshögskolan, leder ett nystartat 
forskningsprojekt som studerar vad som hindrar institutionella investerare att intressera sig för hållbar 
utveckling som investeringsstrategi. 21 miljoner kronor från Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning, gör det möjligt. Forskning sker i samverkan med Psykologiska institutionen. 
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Miljö och hållbar utveckling i grundutbildning 
Miljömål: Miljö och hållbar utveckling skall i större utsträckning integreras i grundutbildning. 
Nyckeltal: Antal utbildningsprogram och kurser där miljö och hållbar utveckling ingår. Märkning av miljökurser i 
kurskatalogen 
Resultat: Vid universitetet fanns under året 9 program (7 %) med större inslag och 24 program (20 %) med vissa inslag av 
miljö och hållbar utveckling, vilket skall jämföras med 5 program (4 %) respektive 21 program (17 %) under 2004.  
Av universitetets 1776 kurser bedöms 126 kurser (7,1 %) med frågeställningar huvudsakligen inom miljö och hållbar 
utveckling och 226 kurser (12,7 %) med frågeställningar delvis inom miljö och hållbar utveckling (motsvarande siffror för 
2004 är 136 respektive 215 kurser). Under 2005 utfärdades 36 magisterexamina (35 examina under 2004) med huvudämnet 
miljövetenskap.  
Under 2005 har universitetet arbetat fram ett nytt system där varje kursinrapporterare miljömärker sin egen kurs. I den 
digitala kurskatalogen 2006 finns kurser inom ”miljö och hållbar utveckling” redovisade på en särskild sida.  

 
Universitetet skriver i sin verksamhetsplan 2004-2006 att ”Göteborgs universitet ska tillsammans med 
Chalmers bli ledande i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö”. 
Redan 1969 gav universitetet den första miljökursen, då som en s.k. yrkesinriktad kurs. Inom 
kursutbudet idag finns ämnesområden som Miljövetenskap, Miljö och hälsa, Humanekologi, 
Kulturvård, Internationella relationer, Konfliktlösning, Freds- och utvecklingsstudier, Utveckling och 
internationellt samarbete samt Museions två teman; Globalisering, samt Makt och marginalisering. 
Hållbar utveckling existerar inte som eget ämnesområde, men inslag av hållbar utveckling finns i ett 
antal kurser och ämnesområden.  
Vid Högskoleverkets senaste nationella utvärdering10 av utbildningar inom miljöområdet, vid svenska 
universitet och högskolor, konstaterar man att miljöutbildningen vid Göteborgs universitet håller en 
tillfredställande kvalitet. Vidare skriver man att under perioden 1998-2001 avlades 91 
magisterexamina i miljövetenskap vid Göteborgs universitet (vilket motsvarar ca 23 examina per år) 
och 247 vid övriga universitet och högskolor. Detta innebär att universitetet stod för 27 % av dessa 
examina i Sverige. Under 2005 utfärdades 36 magisterexamina med huvudämnet miljövetenskap vid 
Göteborgs universitet11. Detta är en ökning med 57 procent gentemot 1998-2001 års siffror. 

Utbildningsprogram där miljö och hållbar utveckling ingår 
Vid Göteborgs universitet finns det nio program (7 %) med större inslag inom miljö och hållbar 
utveckling samt 24 program (20 %) med vissa inslag av miljö och hållbar utveckling av totalt 123 
utbildningsprogram. 93 program (73 %) saknar fortfarande definierade moment med miljö och hållbar 
utveckling. Bedömningarna är gjorda av GMV med samma kriterier som för enstaka kurser (se avsnitt 
nedan). 
 

Program med större inslag av miljö och hållbar 
utveckling 
1. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 160 p, 
2. Miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig 

inriktning, 160 p,  
3. Naturvetenskaplig problemlösning med inriktning mot 

fysik, matematik eller miljövetenskap, 160 p, 
4. Fiskevårdsprogrammet, 160 poäng 
5. Naturvårdsbiologiprogrammet, 160 poäng  
6. Rangerprogrammet, 160 poäng  
7. Miljö- och hälsoskydd, 80 p (mastersprogram) 
8. Atmospheric science 80 poäng (mastersprogram) 
9. Ecotoxicology, 80 p (mastersprogram) 
 
Program med inslag av miljö och hållbar utveckling 
1. Bebyggelseantikvarieprogrammet, 160 poäng  
2. Biologiprogrammet, 120/160 p 

9. Geovetenskapligt program, 120/160 p 
10. Kemiprogrammet, 120/160 p 
11. Kemi, 80 p (mastersprogram) 
12. Konservatorsprogrammet, 120/160 p 
13. Kost- och friskvårdsprogrammet, 120 p 
14. Kostekonomprogrammet med inriktning mot 

ledarskap, 120 p 
15. Läkarprogrammet, 220 p 
16. Lärarprogrammet, 120/140/160/180/200/220 p. Samt-

liga lärarstudenter läser kursen LAU150/LAU160, 
Människan i världen 1: Kunskapen tar form i ett 
hållbart samhälle, 10 p 

17. Marint utbildningsprogram, 120/160 p 
18. Marine Sciences, 80 p (mastersprogram på engelska) 
19. Organisk kemi och läkemedelskemi, 80 p 

(mastersprogram) 
20. Psykologprogrammet, 200 p 

                                                      
10 Utvärdering av utbildningar i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd vid svenska universitet och högskolor, Högskoleverkets 
rapportserie 2003:10 R 
11 Resultatet utläst ur LADOK, där filosofie magisterexamen med huvudämnet Miljövetenskap sökts ut. Förutom Miljövetenskap har också 
Miljövetenskap med olika inriktningar tagits med. 
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3. Biologi, 80 p (mastersprogram) 
4. Bygghantverk, 120 p 
5. Designutbildning, 120 p 
6. Dietistprogrammet, 160 p  
7. Europaprogrammet, 160 p 
8. Folkhälsovetenskapligt program, 120/160 p 

21. Sjukhusfysikerprogrammet, 180 p 
22. Systems Biology, 80 p (mastersprogram) 
23. Tandteknikerprogrammet, 120 p 
24. The Physics of Matter, Materials and Biological 

Systems, 80 p (mastersprogram på engelska) 

Kurser med inslag av miljö 
och hållbar utveckling 
Vid Göteborgs universitet ges sammanlagt 
1776 13 kurser som kan sökas som enstaka 
kurs, varav 126 (7,1 %) har 
huvudfrågeställningar inom miljö och hållbar 
utveckling, 226 (12,7 %) har del av fråge-
ställningarna inom miljö och hållbar 
utveckling. 1424 (80,2 %) kurser saknar 
fortfarande definierade frågeställningar inom 
miljö och hållbar utveckling. Under 2005 har 
universitetet arbetat fram ett nytt system där varje kursinrapporterare ”miljömärker” sin egen kurs. I 
den digitala kurskatalogen 2006 finns kurser inom ”miljö och hållbar utveckling” redovisade på en 
särskild sida. 
 

Kriterier för bedömning 
Kriterierna utgår från den generella definition av hållbar utveckling som finns i Brundtlandkommissionen ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
samt av de exempel som anges i Agenda 21 14. Bedömningen är gjord i tre olika nivåer: 
I. Kurser vars frågeställningar är huvudsakligen inom miljö och hållbar utveckling. Kursen är uppbyggd utifrån en central 
frågeställning kring ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling. Inslag av ekologisk, ekonomisk eller social 
hållbar utveckling ingår som mer än hälften av totala kursinnehållet 
II. Kurser vars frågeställningar är delvis inom miljö och hållbar utveckling. Kursen är uppbyggd utifrån en central 
frågeställning som inte direkt berör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling. Inslag av ekologisk, ekonomisk 
eller social hållbar utveckling ingår i kursen som en del för att förstå helheten. Dessa inslag omfattar mindre än hälften av 
totala kursinnehållet. 
III. Kurser som saknar frågeställningar inom miljö och hållbar utveckling. Kursen saknar inslag av ekologisk, ekonomisk 
eller social hållbar utveckling eller tar bara upp dessa frågeställningar marginellt och som exempel utan att göra en ansats 
till definition av hållbar utveckling. 

Fallstudie inom hållbar utveckling 
Under 2005 stod Göteborgs miljövetenskapliga centrum för tredje året som värd för en fallstudie inom 
hållbar utveckling. Denna gång var temat ”Ringön - i industrins spår mot framtida utveckling” och 
behandlade området Ringön i Göteborg. 
Sammanlagt 12 studenter från olika ämnesområden vid Göteborgs universitet och Chalmers samläste 
inom en tiopoängs fallstudiekurs. Förutom detta deltog fyra forskare/handledare och ett stort antal 
aktörer inom fallet. Resultatet från fallstudien redovisades muntligt vid en föredragning på 
Miljöförvaltningen och skriftligt i en fallstudierapport. 

Lärarutbildningen integrerar hållbar utveckling 
Samtliga lärarstudenter läser kursen Människan i världen 1: Kunskapen tar form i ett hållbart 
samhälle, 10 poäng. Under 2005 arbetade ca 1000 lärarstudenter med projektarbetet ”Ett hållbart 
samhälle”. Projektet ger studenterna ett tillfälle att studera och praktiskt tillämpa hur undervisning i 
hållbar utveckling kan vara upplagd för olika målgrupper. 

                                                      
12 Bedömningen är gjord av GMV genom en granskning av beskrivningar av kursinnehållet i kurskatalogen. 
13 Det finns ytterligare ca 1 300 kurser i systemet som antingen inte ges för tillfället eller bara ges som en kurs inom programutbildningar och 
därför ej annonseras under enstaka kurser. 
14 Agenda 21, slutdokument från FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Dokumentet har senare godkänts av Sveriges 
Riksdag och översatts till svenska http://www.mls.miljo.gu.se/agenda21/  

 
Tabell: Bedömda kurser inom miljö och hållbar utveckling 12

Kurser\Kriterier & bedömningsnivå I II III Totalt
Fristående kurser 95 192 1061 1348 

Distanskurser 3 8 30 41 

Nätuniversitetet 15 5 96 116 
Kvällskurser 9 16 218 243 

Sommarkurser 4 5 19 28 
Summa 126 226 1424 1776 

Procent 7,1 12,7 80,2 100,0 
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Temadag för studenter 
Den 28 november 2005 genomfördes en studentdag i hållbar utveckling under temat ”Håll Bar Het”. 
260 studenter, från 41 olika program/kurser, deltog och fick ett mycket varierat och intressant 
föreläsningsprogram med bland annat följande programpunkter; Företagens samhällsansvar; Varför 
lever vi inte som lär?; Möjligheterna att förena tillväxt och hållbar utveckling; Härskartekniker; Hur 
arbetar Läkare utan gränser; Vad är rättvis handel? Utvärderingen visade att samtliga studenter tyckte 
att detta borde vara ett årligt återkommande arrangemang. 

Hur ska högskolan få med hållbarheten i utbildningarna? 
Ett tjugotal forskare samt representanter från utbildningsdepartementet, UNESCO och Svenska 
Unescorådet deltog i en workshop kring detta tema som hölls i Göteborg 7- 9 december 2005. 
Workshopen var en uppföljning av den internationella konferens som genomfördes i Göteborg 2004, 
"Learning to Change Our World", där bland andra statsminister Göran Persson medverkade. Den 
fungerade också som en förberedelse inför nästa stora internationella konferens i ämnet som hålls i 
Göteborg i maj 2007, "Education for Sustainable Development". Ett konkret resultat av workshopen 
blev en publikation i samverkan med UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-
2014. 

Andra goda exempel 
Vid IT-universitetet har stipendium för examensarbeten med inslag av hållbar utveckling har inrättats. 
På HDK har en 5 poängs kurs i Design med omtanke erbjudits studenterna. Inom tandteknikerutbild-
ningen vid Sahlgrenska akademin ingår 7 tim föreläsningar om biologisk respons, miljölagstiftning, 
arbetsmiljö, kemikalie- och avfallshantering på termin 4. Ny valbar kurs på Journalistprogrammet: 
Feature med miljöinriktning 5p, genomförd hösten 2005. I de kurser som har utvecklats inom 
institutionen för hushållsvetenskap under 2005 ingår miljö/hållbar utveckling i syfte mål och innehåll.  
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Samverkan med omgivande samhälle 

Miljöportalen  
Miljömål: Miljöportalen skall bli en av Sveriges mest välbesökta populärvetenskapliga webbplatser om miljö och hållbar 
utveckling 
Nyckeltal: Antalet unika besökare per vecka 
Resultat: 2800 unika besök/vecka (3200 besök 2004)

 
Miljöportalen är en populärvetenskaplig webbplats som presenterar forskning om miljö och hållbar 
utveckling på ett överskådligt och lättförståeligt sätt. Portalen vänder sig framför allt till ungdomar i 
gymnasieåldern och ska spegla den stora bredd och mångfalden som finns inom forskning kring miljö-
vetenskap och hållbar utveckling i Göteborg. Miljöportalen fungerar också som ett verktyg för 
forskare och doktorander genom att vara en plattform som möjliggör populärvetenskaplig publicering. 
Under första delen av året låg Miljöportalen i träda och få nya artiklar skrevs, vilket innebar att antalet 
besök minskade kraftigt under denna period. Den senare delen av året har dock aktiviteten ökat 
väsentligt och flera nya artiklar och notiser har publicerats. Sammantaget har detta inneburit att antalet 
unika besök, nyckeltalet, har minskat jämfört med 2004. 

Hållbar utveckling i publika och populärvetenskapliga arrangemang 
Miljömål: Inom ramen för publika/populärvetenskapliga arrangemang skall inslagen om hållbar utveckling öka. 
Nyckeltal: Antal genomförda inslag/föreläsningar/seminarier med fokus på miljö och hållbar utveckling, registrerade i 
universitetets kalendarium, samt inslag i universitets TV. 
Resultat: 26 inslag i Universitetets TV, 74 arrangemang i universitetets kalendarium, 38 arrangemang inrapporterade av 
fakulteterna, 19 av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, samt 45 inslag under Vetenskapsfestivalen. Totalt för 2005 blir detta 
202 arrangemang, vilket jämföras med 263 arrangemang under 2004 (23 %)

 
Antalet arrangemang med hållbar utveckling minskat jämfört med föregående år. Under 2005 har det 
dock skett ett utbyte av universitetets kalendarium (som till stor del utgör underlag för 
nyckeltalsberäkningen), vilket medförde ett ”glapp” mellan de olika systemen,. Den nya versionen av 
kalendariet innebär en förbättring gentemot tidigare och när den implementerats till fullo, kommer 
nyckeltalsberäkningen sannolikt förbättrats avsevärt. Frågan är således om antalet arrangemang 
verkligen minskat eller om det är nyckeltalsberäkningen som brister. 
 
De publika och populärvetenskapliga arrangemangen växlar i sin karaktär, allt från öppna 
föreläsningar och debattartiklar till Vetenskapsfestivalen och Universitetets vecka. Många institutioner 
driver sin verksamhet i tät samverkan med det omgivande samhället och arrangerar och deltar varje år 
i en stor mängd tillfällen utanför den akademiska värden. En institution som är värd att nämnas i 
sammanhanget är Institutionen för hushållsvetenskap, vars forskare finns mitt i debatten (TV, 
tidningar, föreläsningar och nätverk) om konsumtionsvanor och livsmedel. En annan institution, 
Institutionen för kemi, presenterade inslag av hållbar utveckling vid studiebesök av gymnasieelever. 
Dessutom fortsätter institutionens arbete med att marknadsföra undervisningslaborationer i 
mikroskala.  
 
Under 2005 års Humanistdagar höll Petra Andersson en föreläsning under rubriken ”Fisk – våra 
vänner under ytan”. Petra är doktorand på filosofiska institutionen. En institution med flera forskare 
inom området, som ser på hållbar utveckling och miljö med ett annorlunda perspektiv. Ett annat lyckat 
arrangemang var lunchföreläsningarna i samband med Mannautställningen. Under en vecka kunde 
man, tillsammans med en KRAV-märkt lunch, höra föreläsningar om t ex ”En måltids miljöpåverkan - 
från jordbruk till tallrik”, ”Från sushi till korallrev - odlingen av jätteräkor och effekten på miljön” 
”Sparsmakade vanor eller energirika rätter” ”Kaffe, frukt och nötter – är ekologiska produkter ett 
hållbart alternativ?” 
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Internt miljöarbete 

Certifiering enligt ISO 14001 
Miljömål: Göteborgs universitet ska senast år 2005 vara certifierat enligt ISO 14001 standarden för miljöledningssystem. 
Nyckeltal: 1) Antal certifierade fakulteter/enheter  
Resultat: Alla fakulteter/motsvarande har certifierats under 2005, således är hela universitetet ISO 14001 certifierat och 
EMAS registrerat. Undantagna verksamheter är Institutionen för Fysik och Hantverksskolan i Mariestad, Da Capo, vilka 
certifieras under 2006. 

 
Under året har ett intensivt arbete genomförts med fokus på att hela fakulteter/motsvarande ska 
samordnas i ett eget verksamhetsanpassat miljöledningssystem, som skulle ISO 14001 certifieras. De 
första fakulteterna att bli certifierade var Naturvetenskapliga fakulteten och IT universitetet. 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, tätt följt av Sahlgrenska akademin certifierades därefter. Glädjande 
var att fakulteterna med många laboratorier för undervisningsverksamhet och omfattande laborativ 
forskning blev bland de första att certifieras. Därpå certifierades Utbildnings- och forskningsnämnden 
för lärarutbildningen, Nationellt Centrum för matematikutbildning samt Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum. I december månad genomförde Universitetsbiblioteket, Humanistiska fakulteten, 
Handelshögskolan, Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Konstnärliga fakulteten sina 
certifieringsrevisioner. (Revisionsresultaten presenteras nedan). Arbetet på institutioner och fakulteter 
har pågått under flera års tid. Ett viktigt stöd i denna process har varit fakulteternas miljösamordnare 
och de ca 130 lokala miljörepresentanter som driver arbetet ute i verksamheten.  
 
Under året har ett förbättrings- och revideringsarbete initierats i syfte att förtydliga, förenkla och 
förtäta universitetets miljöhandbok. Arbetet har samordnats av miljöenheten med stöd av 
miljösamordnarna på fakultet och miljörepresentanterna på institutionerna. Målet var att revidera hela 
miljöhandboken under 2005, detta har ej lyckats utan revideringsarbetet kommer även att pågå och 
slutföras första kvartalet 2006. 
 
I slutet på året erhöll universitetet ett regeringsuppdrag att, tillsammans med ytterligare sju universitet/ 
högskolor, utarbeta förslag till riktlinjer och mallar som adekvat fångar och beskriver arbetet med 
miljöledningssystem i förhållande till lärosätenas verksamhet, samt förslag på jämförbara mål och 
nyckeltal. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) 
senast den 27 oktober 2006. 
 
Även för 2005 fick fakulteterna ett tydligt verksamhetsuppdrag när det gäller miljöledningsarbetet. 
Verksamhetsuppdrag till fakultetsnämnder 2005 
Arbetet med miljö och hållbar utveckling regleras av Verksamhetsplan 2004-2006 samt styrelsens beslut om miljöpolicy. 
Nämnden skall verka för att målen i verksamhetsplanen uppnås genom att: 
o utarbeta miljömål för nämndens område utifrån de universitetsgemensamma miljömålen, samt utarbeta en egen 

handlingsplan för miljöarbete utifrån den universitetsgemensamma handlingsplanen för miljöarbetet, 
o redovisa aktiviteter, åtgärder och resultat från nämndens arbete med miljö och hållbar utveckling under budgetåret 2005, 

som underlag till universitetets återrapportering av regeringsuppdraget att införa ett miljöledningssystem, 
o tillämpa rutiner och instruktioner enligt Miljöhandboken samt vid behov utarbeta egna rutiner och instruktioner;  
o genomföra intern miljörevision och en ledningens genomgång för fakulteten 
 
Fakultetsnämnden skall senast vid utgången av 2005 ha genomfört extern miljörevision och certifierat verksamheten enligt 
ISO 14001. 
 
Verksamhetsuppdraget ges av universitetets styrelse till fakultetsnämnderna. Resultatet är följande: 
 
Har fakulteten utarbetat egna miljömål och egen handlingsplan för miljöarbetet:    Svar: JA = 13 st (100 %)     Nej = 0 st (0 
%) 
Har fakulteten redovisat och rapporterat sitt miljöarbete?                                        Svar: JA = 13 st (100 %)     Nej = 0 st (0 
%) 
Har fakulteten en miljöhandbok?                                                                            Svar: JA = 13 st (100 %)     Nej = 0 st (0 %) 
Har fakulteten genomfört intern miljörevision under 2005?                                    Svar: JA = 13 st (100 %),    Nej = 0 st (0 
%)  



Göteborgs universitet, Miljöredovisning år 2005 
Dnr F8 70/06, Miljöhandbok 4.5.1.4 RD1  

www.mls.adm.gu.se  

 20 (37) 

Har fakulteten genomfört ”Ledningens genomgång” under 2005?                           Svar: JA = 13 st (100 %)     Nej = 0 st (0 
%)   
Har fakulteten genomfört extern miljörevision under 2005?                                    Svar: JA = 13 st (100 %)     Nej = 0 st (0 
%)  
Är fakultetens miljöledningssystem ISO 14001 certifierat under 2005?                    Svar: JA = 13 st (100 %),    Nej = 0 st (0 
%)  
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Miljörevision 
En viktig ”motor” i miljöledningsarbetet har varit uppföljning genom interna och externa 
miljörevisioner. Vid universitetet finns en revisionsledare ansvarig för de interna miljörevisionerna. 
Sedan ett par år finns även en intern grupp av miljörevisorer. Denna grupp har löpande haft 
diskussioner om miljörevisionernas form och innehåll; möten för erfarenhetsutbyte; genomfört 
utbildningar (t ex miljölagstiftning). Interna miljörevisioner och revisionsrapporter har skapat en stor 
aktivitet och ett starkt engagemang på varje fakultet i syfte att förbättra sitt miljöledningsarbete. 
Samordningen mellan de interna och externa miljörevisionerna har varit en viktig förutsättning för att 
kunna certifiera hela universitets miljöledningssystem.  
Vid universitetet genomfördes 16 interna miljörevisioner och 14 externa miljörevisioner under 2005. 
Detta innebär att samtliga fakulteter haft besök av både interna och externa miljörevisorer. Totalt 
genererade de interna miljörevisionerna 82 större avvikelser, 169 mindre avvikelser och 229 
observationer. De externa miljörevisionerna gav fyra större avvikelser, 75 mindre avvikelser och 30 
noteringar. 
 

Intern miljö-
revisionsdatum Organisation 

Större 
avvikelser 

Mindre 
avvikelser 

Observationer 

2005-02-28--03-01 Naturvetenskapliga fakulteten 5 21 24 

2005-03-30—31 Samhällsvetenskapliga fakulteten 5 9 27 

2005-04-04 Handelshögskolan 9 28 7 

2005-05-04 IT-universitetet 0 7 10 

2005-06-09 Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) 5 8 25 

2005-06-21 Gemensamma förvaltningen 0 7 7 

2005-06-23 Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 13 7 2 

2005-06-30 Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 
(UFL) 

11 8 1 

2005-09-07--08 Sahlgrenska akademin 10 16 18 

2005-09-14--15 Samhällsvetenskapliga fakulteten 0 6 15 

2005-10-05 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 0 10 11 

2005-10-20 Tjärnö marinbiologiska laboratorium 0 3 33 

2005-10-26 Universitetsbiblioteket 12 10 10 

2005-10-28 Humanistiska fakulteten 5 16 20 

2005-11-07 Konstnärliga fakulteten 7 13 8 

2005-11-29 Humanistiska fakulteten 0 0 11 

Summa 2005   82 169 229 

 
Extern miljö-
revisionsdatum Organisation/revisionstyp 

Större 
avvikelser 

Mindre 
avvikelser Noteringar 

2005-01-13 Stenebyskolan, Certifieringsrevision 1 8 1 

2005-06-09--11 Naturvetenskapliga fakulteten, Certifieringsrevision 2 16 3 

2005-09-13 Stenebyskolan, Uppföljande revision 1 0 0 

2005-09-20 IT universitetet, Certifieringsrevision 0 2 1 

2005-09-22 UFL, GMV och NCM, Utökningsrevision 0 5 4 

2005-10-17 Samhällsvetenskapliga fakulteten, Certifieringsrevision 0 5 0 

2005-11-10--11 Sahlgrenska akademin, Certifieringsrevision 0 4 3 

2005-12-06--07 Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Uppföljande revision 0 5 1 

2005-12-08--09 Humanistisk fakultet, Certifieringsrevision 0 4 2 

2005-12-08--09 Universitetsbiblioteket, Certifieringsrevision 0 5 1 

2005-12-08--09 Universitetsledning/Gemensamma förvaltningen Uppfölj 
revision 

0 2 4 

2005-12-19--20 Konstnärlig fakultet, Certifieringsrevision 0 12 4 

2005-12-19--20 Handelshögskolan, Certifieringsrevision 0 3 3 
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2005-12-19--20 Utbildningsvetenskaplig fakultet, Certifieringsrevision 0 4 3 

Summa 2005  4 75 30 
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Inköp och Upphandling 
Miljömål: Öka andelen produkter där miljökrav ställs i samband med inköpet och/eller upphandlingen. 
Nyckeltal: 1) Andel inköpta produkter med miljökrav  
2) Andel ramavtalsupphandlingar med miljökrav samt andel köpeavtal med miljökrav 
Resultat: I alla ramavtalsupphandlingar ställs miljöfrågor/-krav på leverantören. I alla ramavtalsupphandlingar om varor 
ställs dessutom miljökrav på de upphandlade varorna. När det gäller tjänster har miljökrav endast ställt på tjänsten i 50 % av 
ramavtalsupphandlingarna. Totalt innebär detta att antalet ramavtalsupphandlingar som miljökrav har ställts på produkten har 
minskat marginellt från 70 procent under 2004 till 66 procent i år.  
I en enkel rundfrågning bland universitetets inköpare visade det sig att hälften ställde krav eller frågor om produkternas 
miljöprestanda (38 av 76 inköpare). (Ingen motsvarande siffra kan presenteras från tidigare år.)

 
Andelen ramavtalsupphandlingar där miljökrav ställts på den upphandlade produkten minskade för 
tredje året i rad. Minskningen förklaras främst genom att det i tjänsteupphandlingar är problematiskt 
att ställa relevanta miljökrav på tjänstens utförande när det gäller exempelvis tankearbete. Detta skall 
vägas mot bakgrunden att de ramavtalsupphandlingar som gäller varor blivit mer träffsäkra i sina krav 
och frågor. 
Upphandlingsenheten har också lagt ner 
en stor insats i att föra in 
miljöinformation i avtalsdatabasen. 
Numera kan en inköpare som skall köpa 
kaffe även se att det finns KRAV och 
Rättvisemärkt kaffe i databasen och i ev. 
prislistor. Under 2006 skall man även 
lägga in information om en leverantör är 
ISO 14001 certifierad, eller inte. Enheten har även för 22 ramavtal lagt ut information om vilka miljö-
frågor man kan ställa till en leverantör. Med denna insats hoppas man att inköparna inte bara skall 
fråga efter pris och kvalitet, utan även ställa krav på miljöprestanda. 
 
Förutom att universitetets upphandlingsenhet säkerställer att det finns miljöprodukter att köpa hos 
ramavtalsleverantörerna så gäller det också att fakulteter och institutioner i sin tur efterfrågar de 
miljöprodukter som finns i ramavtalsleverantörernas sortiment. Vid en rundfrågning till 76 av 
universitetets inköpare, uppgav hälften att de under 2005 ställt krav och/eller frågor om produkternas 
miljöprestanda vid mer än 50 % av inköpen. Det är också glädjande att många fakulteter numera 
arbetar aktivt med frågan om inköparens miljöansvar. Några exempel på miljöanpassade inköp under 
året var: 

o Samhällsvetenskapliga fakulteten anordnade en utbildning för inköpare  
o Humanistiska fakulteten övergick till Svanenmärkt kopieringspapper 
o IT-universitetet bytte till KRAV-märkt kaffe 

 

                                                      
 

 
Miljöanpassad upphandling 2003-2005 

År 2003 2004 2005 

Värde MSEK 218 458 193 

Ramavtalsupphandlingar där miljökrav/-
frågor har ställts på leverantörers interna 
miljöarbete15 

100 % 100 % 100 %

Ramavtalsupphandlingar där miljökrav har 
ställts på upphandlade produkter 

75 % 70 % 66 % 
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Resor och transporter 
Miljömål: Minska miljöpåverkan vid tjänsteresor och transporter  
Nyckeltal: 1) Andelen tågkilometer av totala mängden inrikeskilometer, 2) Antal video- och datakonferenser 
Resultat: Resandet minskar totalt sett. Positivt är att antal data- och videokonferenser har ökat med ca 35%. Flera fakulteter 
har genomfört resvaneundersökningar i syfte att kartlägga och analysera anställdas och studenters resvanor. Flygresor 
minskar likaså tågresor. Det riktigt tråkiga är att flygresor inrikes ökar stadigt och har ökat med 13,8% sedan 2002. 

 
Resor är en av universitetets största utgiftsposter och är även en av de största miljöaspekterna. Resorna 
är en mycket viktig del i ett universitets verksamhet. Att presentera resultat, kommunicera, samverka 
på den internationella forskningsarenan är en nödvändighet för alla forskare. Målet är alltså inte i att 
resa mindre utan resa på ett sätt som minimerar miljöbelastningen. Genom att välja det mest 
miljövänliga resesättet kan belastning på omgivningen minskas betydligt. Universitets resepolicy har 
tagit fasta på detta ”Miljöhänsyn skall beaktas vid val av färdmedel. Universitetet skall vara ett 
föredöme vad gäller miljömedvetande. Inom landet rekommenderas resor med tåg framför flyg.” 
Resepolicyn ingår i Reseguiden. Ett annat viktigt verktyg för att minimera miljöbelastningen av resor 
är att utnyttja video- och datakonferenser, vilket kan effektivisera de anställdas arbete avsevärt. 
 
Tjänsteresor med bil 
En fortsatt nedåtgående trend visar resultatet avseende 
antalet körda kilometer i egen bil.. I dessa siffror kan en 
nedgång noteras på hela ca 10,5 %, vilket är mycket 
glädjande (se tabellen). 
 
Tjänsteresor med flyg 
Flygresor är det mest miljöbelastande sättet att resa. Utrikes 
finns det dock inga reella alternativ till flyget men inrikes 
erbjuder tåget mm ett fullgott substitut. Under år 2005 reste 
GUs personal med flyg totalt 30 699 276 km vilket kan jämföras med år 2002 då siffran var 
31 174 154 km (då vi senast hade tillgång till sammanställd data)., vilket motsvarar en minskning med 
1,5%. Det som inte är bra i sammanhanget är att inrikes flygresor har ökat med 13,8% jämfört med år 
2002. (se tabell nedan). Ett mer aktivt arbete krävs för att bryta trenden med ökande antal korta/inrikes 
flygresor.  
 

 
Tabell: Utsläppsmängder i kg per reseslag17 

 Flyg (utrikes) Flyg (inrikes) Tåg Egen Bil Totalt 
Kilometer 2005 28 213 134 2 486 142 4 126 680 1 311 800 36 137 756 km 
Kilometer 2002 28 989 863 2 184 291 4 423 520 1 703 000 37 300 674 km 
Kolmonoxid (CO), kg, 2005 13 966 1 243 0,619 10 101 25 311 kg 
Kolmonoxid, kg, 2002 14 350 1 092 0,885 13 232 28 675  kg 
Koldioxid (CO2), kg, 2005 2 990 592 425 130 24 274 166 3 689 912 kg 
Koldioxid, kg,  2002 3 072 925 373 513 26 355 927 3 802 391 kg 
Kväveoxider (NOx), kg, 
2005 

10 157 1 492 0,0949 1 128 12 777 kg 

Kväveoxider, kg,  2002 10 436 1 311 0,0885 1 465 13 212 kg 
Kolväte (HC), kg, 2005 705 373 0,0867 2 033 3 111 kg 
Kolväte, kg, 2002 725 328 0,0885 2 640 3 693 kg 

 
Tjänsteresor med tåg 
Tågresandet minskade något under 2005 till 4 126 680 km, under 2004 var siffran  4 176 150 km, 
vilket är en minskning med ca 1 %. Om siffrorna fördelas på antalet anställda blir det 887 km/anställd 

                                                      
16 Källa: respektive årsbokslut 
17 beräkningarna är baserade på utsläppsdata från Rapport ”Miljöledningssystem i statlig förvaltning, 2001 

Tabell: Tjänsteresor med bil  
(exkl. hyrbilar och tjänstebilar) 

År Antal körda km16 
med egen bil 

Antal körda 
km/anställd 

2001 1 748 000 403 

2002 1 703 000 376 

2003 1 672 000 356 

2004 1 530 000 280 

2005 1 311 800 251 
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vilket motsvarar en ökning, med 16 %, då motsvarande siffra var 763 tågkilometer per anställd för år 
2004. 
Jämfört med år 2002 har resandet med tåg minskat med 6,7 %. 
 
Videokonferenser som komplement till resande 
IT-avdelningen rapporterar att man verkat för att videokonferenser skall öka genom: 

o Två seminarier 23 februari och 30 november med sammanlagt ungefär 120 deltagare   
o En hands-on kurs i Marratech med en 10 tal deltagare 
o Installerat en ny Marratech server. 
o Teknik presentationsbesök 
o Utrustningsutlåning 
o Installation av en ny studio på Vasagatan 33 
o Utökning av Videokonferensbryggans kapacitet 

 
När det gäller de Marratech server som IT avdelning ansvarar för har det under 2005 gjorts 1918 på 
loggningar på de 4 virtuella rum. Året 2004 var motsvarande siffra 1394. Ökningen mellan 2004 och 
2005 är sålunda 37%. Marratech servrar som IT universitet förfogar över har haft sammanlagt 519 på 
loggningar på sina 5 virtuella rum. Ökningstakt är ungefär 35% per år. Sammanlagt ger detta en siffra 
på 2437 deltagarsessioner. 
 
Under det gångna året har flera professorer deltagit i disputationer i USA och Canada, via länk. En av 
professorerna kommer dessutom regelmässigt cyklande till Lyktan varför totala miljöpåverkan i det 
fallet blir marginell. Ett ökande antal personer använder sig av konferenscentrums tjänster för att bli 
intervjuade till internationella jobb.  Den breda basen för verksamheten har förra året varit studenter 
som studerar på distans samt handledare som haft studenter i de norra delarna av Sverige. 
 
Den bedömning personalen gör är att verksamheten utvecklas i rätt riktning. Verksamheten med 
många enskilda studenter som distansstuderar tros i ökande omfattning komma att ske med personliga 
datorer. Förhoppningen är att detta bortfall väl skall mötas av färre, men evenemang med många 
deltagare. 
 
En uppskattning utifrån fakturerade belopp indikerar att vi haft ”vanliga” videokonferenser tre- till 
fyrahundra timmar.  Vår bryggverksamhet är sådan att varje timma väl kan motsvara femtio- till 
hundra mantimmar och mer. I faktiska timmar är nivån ungefär som videokonferenserna. 
 
Förhoppningen är att det på lite sikt kommer direktiv till GU som begränsar ”utsläppsrätten” relaterat 
till resande i olika former. Videokonferenser är då ett sätt att uppfylla de direktiv som kommer. 
 
Andra initiativ till att miljöanpassa resandet 
Flera fakulteter, IT-universitetet, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap och Utbildningsvetenskap, har 
genomfört undersökningar av resandet s.k. resvaneundersökning med hjälp av webbenkäter för att 
kartlägga resande till och från en arbetsplats. Trafikkontoret har genomfört webbenkäter på dessa 
fakulteter och haft genomgång av resultat. 
 
Syftet är att dels få kunskap om hur både personal och studenter reser till och från universitetet, dels 
använda resultaten till att sätta upp miljömål för resandet samt stimulera till mer miljöanpassat 
resande. Undersökningarna kommer att ligga till grund för diskussioner med t ex kommunen, 
trafikkontoret, västtrafik om bättre linjesträckningar, turtäthet, cykelbanor mm som kan stimulera ett 
mer miljöanpassat resande. 
 
150 deltagare från universitetet var med i Cykelutmaningen, en lagtävling där varje deltagare får 
poäng då man cyklar till och från arbetet eller i tjänsten. Lag ”Boktrollen” från Universitetsbiblioteket 
blev bästa GU lag. Ambitionen är att till nästa år få med än fler deltagare i Cykelutmaningen. 
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Avfall 
Miljömål: Öka andelen avfall som går till materialåtervinning till minst 50 % 
Nyckeltal: Andel avfall till materialåtervinning och kompost av total mängd avfall (exkl. rivningsavfall och andra tillfälliga 
poster) 
Resultat: 38 % av verksamhetsavfallet källsorteras vilket är ett mycket bra resultat, men ännu är inte målet uppnått. (för 
2004 var motsvarande siffra 29 %) 

Verksamhetsavfall 
Universitetet har haft som miljömål att öka andelen avfall som går till materialåtervinning till minst 50 
procent. Till hjälp vid källsorteringen ute på institutionerna finns universitetets Avfallsplan som 
preciserar vilka fraktioner vi skall källsortera och vilken lägstanivå som gäller. Enligt denna skall 
avfallet sorteras i följande fraktioner: 
 

o Brännbart avfall 
o Obrännbart avfall 
o Förpackningar med producentansvar 
o Pappersavfall 
o Farligt avfall 

Därutöver rekommenderas källsortering av 
o Komposterbart avfall 
o Förpackningar med pant 

 
 

 
Fakulteterna har i sin årliga rapport redovisat att de flesta institutioner antingen skapat förutsättningar 
och/eller vidtagit åtgärder för att öka andelen sorterat avfall. Nya källsorteringsmöbler, bättre 
organisation av avfallshanteringen och bättre utrymmen har gjort det möjligt att utöka antalet 
fraktioner som sorteras. I verksamheter på Chalmersområdet sker dock ännu ingen full källsortering. 
Avfallssorteringsguider har skrivits vid de flesta institutionerna; detta är ett krav enligt universitetets 
miljöhandbok. Här följer några goda exempel från verksamheterna: 
 
- Enheter vid Sahlgrenska akademin som är lokaliserade på sjukhusen följer SU:s avfallsplan. 
Däremot har en stor satsning gjorts under 2005 för att lokalerna på Medicinarberget skall nå en 
källsorteringsgrad som motsvarar universitetets avfallsplan. 

- Vid Humanistiska fakulteten skall försök med kompostering inledas under 2006. 
- IT-universitetet använder sig av elektronisk inlämning av elevarbeten för att minska 
pappersförbrukning 

- Samhällsvetenskapliga fakulteten har iord-
ningsställt återvinningsrum i samtliga fastig-
heter under 2005. Källsorteringsmöbler till 
personalrum och studentutrymmen är 
beställda. 

- Universitetsbiblioteket har infört källsorter-
ing av förpackningar under året och följer 
därmed också avfallsplanen. 

- Flera institutioner vid Naturvetenskapliga 
fakulteten har köpt in källsorteringsmöbler 
samt hållit informationsträffar för all perso-
nal om hur sorteringen är tänkt att fungera. 

 
Andelen avfall som källsorteras ökar. Fraktionerna glas-, plast-, och metallförpackningar har ökat från 
ca 20 ton (2004) till ca 80 ton trots att andelen totalt verksamhetsavfall är i stort sett oförändrat. 
Andelen mixad återvinning för eftersortering har ökat från ca 9 ton (2004) till 45 ton.  

                                                      
18 Uppgifter från Renova, Kretsloppsnämnden, IL Recycling, HA Industri och Akademiska Hus 
19 Häri ingår de fraktioner som Kretsloppskontoret benämner ” Blandat avfall”, ” Hushållsliknande restavfall”, ” 
Blandat hushållsliknande avfall” samt den fraktion som av Renova benämns ” Brännbart verksamhetsavfall”. 

 
Tabell: Verksamhetsavfall 2005 fördelat på fraktion18 

Fraktion 
Mängd
(ton) Fraktion 

Mängd 
( ton) 

Mixad återvinning för 
eftersortering 

44,6 Brännbart verksamhets-
avfall19 

1453 

Kontorspapper inkl. 
sekretesspapper 

138 Obrännbart 30,3 

Glasförpackningar  76 Grovavfall 85,5 
Krymp- och sträckfilm 0,3 Sot och askor 354 
Plastförpackningar 1,4 Kompost 9,5 
Metallförpackningar 1,8 Wellpapp 41 
Tidningar 148   
Total mängd 
verksamhetsavfall 

 
2 383,4 ton 
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Andelen avfall som materialåtervinns är 38 % av allt verksamhetsavfall under 2005.  Målet är därmed 
inte uppnått ännu. Mängden avfall motsvarar 2,3 kg per anställd och dag.20 

Farligt avfall 
Mängderna farligt avfall och riskavfall uppgick 2005 till 57,4 ton. En stor post vad avser farligt avfall 
utgörs av vattenblandat diskavfall, andra tunga poster utgörs av elektronikavfall samt kyl och 
frysapparater. 
Det finns bra rutiner för hantering av farligt avfall inom universitetet och ett gott samarbete med 
universitetets leverantörer för omhändertagande av farligt avfall. 
 
 

 

                                                      
20 4652 heltidsekv. anställda x 220 arbetsdagar medför 2,3  kg avfall per person och dag. 4652 heltidsekv. anställda 
+2200 forskstud. + 21567 helårsstud. x 220 dagar medför en avfallsprod av 0,2  kg per person och dag. 
21 Här räknas även riskavfall som farligt avfall. Uppgifterna i tabellen från Reci och Renova 
22 Lågradioaktivt avklingat lösningsmedel, oftast toluen 
23 Med aerosol avses ett av metall, glas eller plast tillverkat engångskärl som innehåller komprimerad, kondenserad 
eller under tryck löst gas. Gasen är i kärlet som sådan eller tillsammans med ett flytande, pastaliknande eller 
pulverformigt ämne 
24 Lösningsmedel som innehåller stora mängder vatten 

 
Tabell: Farligt avfall från Göteborgs universitet 200521 

Beskrivning Mängd 
(kg) 

Beskrivning Mängd (kg)

Halogenerat lösningsmedel 87 Riskavfall, stickande och 
skärande 

351 

Lösningsmedel 711 Riskavfall ospecificerat 428 
Lösningsmedel (inkl vatten) 1267 Riskavfall radioaktivt 578 
Diskavfall; blod/salt/vatten 12980 Riskavfall biologiskt 701 
Scintlösning22 575 Övrigt biologiskt avfall 278 
Färgburkar, färgrester 84 Surt avfall 152 
Metallskrot 57 Kvicksilveravfall 24 
Lysrör, lågenergilampor, glödlampor 518 Alkaliskt avfall 3 
Elektronikavfall 6543 Läkemedelsavfall 27 
Kyl och frys 3280 Aerosoler23 3 
Batterier 267 Laboratorieavfall 2052 
Spillolja 58 Blandat avfall 2964 
Glaskross 7 Övrigt brännbart 3 
Lågkaloriavfall24 79 Övrigt avfall deponi 178 
Avfall där det ställs särskilda krav på 
insamling pga. smittofara 

22200 Avfall där det inte ställs särskilda 
krav på insamling pga. smittofara 

910 

Total mängd farligt avfall 57 400 kg 
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Kemiska produkter 
Miljömål: Minska miljöpåverkan från kemiska produkter. 
Nyckeltal: 1) Utfasning av skadliga kemiska produkter till förmån för miljövänligare alternativ 
2) Utveckling och implementering av laborativa metoder som kräver mindre mängd kemiska produkter/microscale 
laborationer. 
Resultat: Implementering av KLARA (webbaserat kemikalieregister) framskrider och alltfler institutioner inventerar 
kemikalier för KLARA. När det gäller substitution och minimerad mängd kemikalier så arbetar flera institutioner intensivt 
för att minska de miljöfarliga kemikalierna. 

 
Införandet av det webbaserade kemikalieregistret KLARA, som köptes in 2004, har under året 
utvecklats positivt. 175 personer deltog på den grundläggande informationen om KLARA-systemet 
och under året har 100 inventerare utbildats. Flera institutioner inom Sahlgrenska akademin, 
Naturvetenskapliga- och Konstnärliga fakulteten inventerade sina kemikalier och har registrerat dem i 
KLARA. Flera enheter har även kommit igång med att lägga in nyinköpta kemikalier i systemet allt 
eftersom de köps in. Under 2006 kommer kvarvarande enheter att implementera systemet och därmed 
kommer KLARA fungera som det var avsett. Under året har även ett nytt ramavtal med 
kemikalieleverantörer slutits, med tillkommande miljökrav som säkrar att vi följer miljölagstiftningen. 
Arbetet med att byta ut, samt minska förbrukade mängder, miljöfarliga kemikalier pågår ständigt. 
Nedan följer ett antal exempel. 
 
 

Tabell: Exempel på substitution av miljöfarliga kemikalier 
Institutionen för kemi Inom läkemedelskemigruppen pågår arbete för att minska lösningsmedelsanvändningen, t.ex. 

körs flera reaktionsprocesser i vatten i stället för i lösningsmedel.  
Genom mikrovågsbestrålning kan kemiska reaktionsprocesser köras effektivare, vilket också 
innebär minskad användning av lösningsmedel. 
I kemikurser under första och andra året inom utbildningar i kemi och läkemedelskemi ingår nu 
mikroskale-laborationer. Utvecklingsarbetet fortsätter med syftet att införa fler sådana labo-
rationer i undervisningen. 
 

Fotohögskolan Rutiner för märkning och hantering av studenternas egna kemikalier har införts 
Kemikaliesvep har genomförts och en mängd uttjänta kemikalier har sänts till destruering 
 

Geovetarcentrum 
 

Arbetar med att ersätta kadmium vid nitritanalyser 

Institutionen för 
pedagogik och didaktik 

Skriftliga rutiner gällande kemikaliehantering har uppdaterats och förbättrats 
Informationen till studenter om säker och miljöanpassad kemikaliehantering har förbättrats.  
De flesta kemilaborationer som genomförs sker med vardagskemikalier vilka kan köpas i 
vanliga affärer. Detta har sin grund i både didaktiska och miljö/hälsomässiga skäl. 
 

Avdelningen för Urologi Använder gulgel istället för blågel, som innehåller kobolt 
 

Institutionen för mikro-
biologi och immunologi 
 

Minskad användning av miljöfarliga kemikalier (OPD, akrylamid) 

Institutionen för 
kvinnors och barns 
hälsa 
 

Utbyte av mindre lämpliga kemikalier mot mera miljövänliga alternativ 

EBM EBM har bytt ut kemikalier som används till ångpannan. De är inte miljövänligare men det 
krävs en mindre mängd per år 
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Energi 
Miljömål: Elförbrukningen i universitetets lokaler skall totalt minska med 5 % per kvadratmeter. 
Nyckeltal: kWh el/m2 
Resultat: Elförbrukningen har minskat med sju procent sedan föregående år och målet är uppfyllt. Om energiförbrukningen 
för värme räknas med är minskningen tio procent, jämfört med 2004. 

 
Universitetet har under flera år arbetat med energibesparande åtgärder, allt ifrån små insatser såsom 
användning av lågenergilampor till stora resurskrävande insatser såsom ingrepp i fastigheters 
uppvärmningssystem. Medvetandet är hög vid alla fakulteter och energisnålare utrustning köps också 
in kontinuerligt vilket ytterligare pressar universitetets energiförbrukning. Inom flera fakulteter har 
också samarbete med fastighetsägaren avseende energifrågor intensifierats. Huvudsakligen värms 
universitetets lokaler av fjärrvärme. En rad åtgärder för att minska energiförbrukning har gjorts vid 
fakulteterna: 

- Man förbättrar styr- och reglersystemet med avseende på belysning i undervisningslokaler. 
- Successivt byts gamla skärmar mot platta, mer energisnåla skärmar. Många hundra skärmar har 

bytts ut under 2004-2005. 
- Flera institutioner har genom samråd med fastighetsägaren fått energimätare installerade för att 

enklare kunna följa sin egen energiförbrukning. 
- Lundberglaboratoriet har sparat 10 % el genom att stänga dragskåpen när de inte används. 
- Ändrade bevakningsronder där väk-

tare även kollar belysning och 
släcker där det behövs.  

- Nattvandringar, med syfte att 
identifiera onödig 
energikonsumtion nattetid, har 
genomförts tillsammans med 
fastighetsägaren vid flera institu-
tioner. 
 

Tabellen till höger visar att energiförbrukningen för 2005 är lägre än tidigare år vilket är glädjande. 
Beräkningsunderlaget motsvarar ca 80 % av universitetets totala yta. 

 
 

Pappersförbrukning 
Pappersförbrukningen är en av 
universitetets betydande miljöaspekter, 
men saknar miljömål. En ISO 14001 
certifierad organisation skall dock följa 
utvecklingen av samtliga betydande 
miljöaspekter, oavsett om man satt upp 
mål. Universitet undersöker därmed 
varje år hur stor det gångna årets 
pappersförbrukning varit. 
Under året minskade universitetet förbrukningen av kopieringspapper med 20 % Förklaringen ligger 
troligtvis i fortsatt utveckling av dubbelsidiga utskrifter/kopiering, samt betalsystem för studenter. 
 

 
Tabell: Energiförbrukning från 2001-2005 

Medelförbrukning energi/år 2001 2002 2003 2004 2005 
El kWh/m2 113 117 115 116 108 

Värme kWh/m2 139 112 112 120 103 

El & värme kWh/m2 252 229 227 236 211 

Lokalyta inkluderad i  
beräkning (m2) 

278 214 326 283 372 299 330659 325482

 
Tabell: Förbrukningen av kopieringspapper 2001-2005

År Vikt (ton) 
2001 461,50 
2002 444,00 
2003 396,30 
2004 396,05 
2005 315,20 
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Personalutbildning 
Miljömål: Alla universitetets anställda skall ha genomgått någon form av miljöutbildning. 
Nyckeltal: 1) Antalet deltagare/antal anställda 2) Antal personalutbildningstimmar per år 
Resultat: Under året har ca 38 % av personalen genomgått någon form av miljöutbildning, vilket motsvarar 1767 personer 
och 4508 utbildningstimmar. Totalt har 5671 personer erhållit en miljöutbildning, vilket motsvarar 122 procent.  
 
Personalutbildning är en viktig kugge i miljöledningshjulet. Utbildningen måste ge kunskap om dels 
miljöledningsprocessen och själva miljöarbetet. Under senare år har mer fokus lagts mot 
specialinriktade miljöutbildningar för enskilda personalkategorier. Miljömålet för Göteborgs 
universitet är att all personal skall miljöutbildas i någon form. Alla fakulteter/motsvarande har egna 
mål avseende personalutbildning och miljö. Nedan presenteras de utbildningar som genomförts under 
2005. Glädjande nog har 1767 personer miljöutbildats under år 2005, vilket motsvarar 4508 
personaltimmar. Inom ramen för miljöledningsarbetet har det totalt utbildats 5671 personer anställda 
på universitetet, vilket ger 122 procent av antalet anställda. Detta innebär att flera ur personalen har 
genomgått flera utbildningar, det finns också en risk att vissa fortfarande inte deltagit på någon 
miljöutbildning. 
 
 
Miljöutbildning för personal 2005 Tillfällen*tim Personer 
Temadag: Det miljöanpassade kontoret 1*7 tim 225 
KLARA kemikalieregister utbildning för inventerare 1*3,5 tim 100 
KLARA utbildning för administratörer 1*8 tim 10 
Grundläggande information om KLARA systemet 1*2,5 tim 40 
Grundläggande information om KLARA systemet 1*2,5 tim 60 
Grundläggande information om KLARA systemet 1*2,5 tim 75 
Genomgång av Miljöhandboken för all personal på Institutionen för 
hushållsvetenskap 

1*1 tim 38 

Utbildning och besök Ekocentrum 1*3 tim 85 
Humanistiska fakulteten på Renovas miljökurser: Grundkurs Källsortering 1*3 tim 2 
Humanistiska fakulteten på Renovas miljökurser: Påbyggnadskurs Källsortering 1*3 tim 2 
Humanistiska fakulteten på Renovas miljökurser: Miljölagstiftning 1*3 tim 2 
Besök SKF källsortering Utbildningsvetenskapliga fakulteten 1*3 tim 12 
Miljöledning på Sahlgrenska akademin 1*1tim 500 
Miljöledningssystem vid Avdelningen för Neurovetenskap, Sahlgrenska akademin 1*2 tim 8 
Utökad miljöutbildning, Institutionen för Laboratoriemedicin, Sahlgrenska akademin 1*2 tim 150 
Grundutbildning i Miljöledningssystem, IT-universitetet 1*2 tim 13 
Miljögrund – grundläggande miljöutbildning CD Rom, UB och Utbildningsvetenskap 1*1 tim 56 
Källsortering på Medicinarberget, Sahlgrenska akademin 1*3 tim 60 
Miljöutbildning nya prefekter, Sahlgrenska akademin 1*1 tim 7 
Seminarium om Hållbar utveckling och Göteborgs universitets möjligheter 1*2 tim 40 
Miljölagstiftning 1*1 tim 1 
Design med omtanke 1*2 tim 2 
Brandskyddsutbildning  1*2 tim 1 
Källsortering vid Zoologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten 1*1 tim 100 
Miljöutbildning för inköpare: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Humanistiska 
fakulteten, IT-universitetet, Utbildningsvetenskaplig fak. 

1*4 tim 54 

Introduktionsutbildning nyanställda 1*0,5 tim 45 
Introduktionsutbildning nyanställda 1*0,5 tim 40 
Kurs i intern Miljörevision, arrangör SP (dag 1) 1*8 tim 9 
Kurs i intern Miljörevision, arrangör SP (dag 2) 1*8 tim - 
Intern miljörevision fokus EMAS 1*2 tim 4 
Intern miljörevision 1*3 tim 6 
Intern miljörevision fokus miljölagstiftning 1*3 tim 6 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Serviceenhet: Renova Förbränningsanläggning  1*3 14 
Summa 2005:  94 tim 1767 

personer 
Summa totalt 1998-2005  5671 

personer 
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Nyckeltal: Antal personutbildningstimmar med miljöinriktning 4508 timmar 
Nyckeltal: Antal utbildningsdeltagare/antal anställda25 122 % � 

                                                      
25 Medelantalet heltidsekvivalenter 
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Fakulteternas miljöarbete 2005 
Universitets fakulteter skiljer sig kraftigt åt när det gäller typ av verksamhet, vilket också påverkat 
inriktningen på miljöarbetet. Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin har satsat 
mycket på kemikalier och laboratorier medan Samhällsvetenskapliga fakulteten har fokuserat på frågor 
som ligger dem närmare. På grund av de diversifierande inriktningarna kändes det viktigt att ge 
fakulteterna möjlighet att presentera det egna miljöledningsarbetet. Fakulteterna presenteras nedan i 
den ordning som de blivit certifierade. 

IT-universitetet 
IT-universitet var, tillsammans med Naturvetenskapliga fakulteten, den första fakulteten som gick i mål 
med en ISO 14001 certifiering av sitt miljöledningssystem.  
 
Grundutbildningen 
Ett stipendium om 5000 kr har utlyst till examensarbete med inslag av hållbar utveckling. 
Introduktionsutbildning i miljötänk för de nya studenterna gjordes vid starten på höstterminen. 
Hur man kan öka integration av hållbar utveckling i IT-universitetets utbildning ska finnas med på 
programledarmötenas dagordning minst en gång per termin och diskuteras därmed regelbundet. 
 
Resor och transporter 
Personalens resor till och från IT-universitetet samt personalens tjänsteresor har kartlagts med hjälp av 
trafikkontorets kostnadsfria webbenkät. Resultatet och analys från webbenkäten diskuterades vid ett möte 
i miljörådet, liksom relevanta åtgärder. 
Videokonferenssystemet Marratech används regelbundet för såväl undervisning som sammanträden. 
 
Kemikalier 
En kemikalieansvarig per program med kemikaliehantering/kemikalieinköp har utsetts. Dessa personer 
har gjort en kemikalieinventering och upprättat ett kemikalieregister med tillhörande säkerhetsblad. En 
kontaktperson för farligt avfall har utsetts, men mer utbildning efterfrågas. 
 
Inköp 
Konventionellt kaffet har ersatts med KRAV-märkt kaffe. Alla inköpsansvariga har även deltagit i 
universitetets miljöutbildning. Några anställda besökte dessutom i universitetets miljödag (”det miljöan-
passade kontoret”) under höstterminen. 
 
Energi 
En grupp för driftsfrågor har bildats och har bl.a. energibesparande åtgärder på agendan. Säkerhetsronden 
har i uppdrag att släcka allmänbelysningen. Lokalansvarig har genomgått en energiutbildning som hölls 
tillsammans med Chalmersfastigheter och Akademiska hus. En omfattande justering av inomhusklimatet 
har gjorts under året. 
 
Avfallshantering 
Behovet av antal, placering och fraktioner av källsorteringsmöbler som behövs i byggnad Patricia har 
undersökts. Kvantitet och kostnad för de fraktioner som ingår i hyresavtalet, liksom kvantiteter och kost-
nader för hushållsavfall, wellpapp och återvinningspapper som finns idag, har kartlagts. Undersökningen 
skall ligga till grund för att dels mäta förändring av mängden hushållsavfall samt dels för erhållandet av en 
hyresreducering. Dessutom har stationer iordningställt som hanterar farligt avfall, elektronik, batterier, 
wellpapp mm. En kontinuerlig diskussion förs med IT universitets lokalvårdare angående dessa frågor. 
Ett system har införts där varje arbetsrum har en liten påse som ersätter papperskorgen. Kostnaden för 
påse och hänganordning bjuder lokalvården på. I påsen ska brännbart avfall slängas.  Anställda tar själva 
med sig sin påse till lokal uppsamling när den blivit full. 
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Naturvetenskapliga fakulteten 
Miljöarbetet vid fakulteten har varit intensivt under året och främsta målet har varit att certifiera hela 
fakulteten enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001. Varje institution har 
arbetat med sina egna handlingsplaner utifrån fakultetsgemensamma miljömål. Fler än 150 
laboratorieansvariga har utsetts inom institutionerna och rutiner för all kemikaliehantering och 
hantering av farligt avfall har upprättats. Kemi blev pilotinsitution inom fakulteten när de under året 
införde det webbaserade kemikaliehanteringssystemet KLARA, ett system som skall underlätta 
inventering och registrering av kemikalier i verksamheterna. Under senare delen av året har även 
laboratorieansvariga vid Zoologiska institutionen och Institutionen för cell- och molekylärbiologi 
utbildats inom KLARA och fakulteten har också utsett en huvudadministratör för KLARA. Vid flera 
institutioner har total källsortering införts och källsorteringsmöbler införskaffats. 
 
Inför en miljöcertifiering är det nödvändigt att ha samtliga styrande dokument för miljöarbetet lätt till-
gängliga. Vi valde att sätta samman dessa rutiner i en Miljöhandbok och att publicera denna på 
fakultetens hemsida. Handboken är tänkt att fungera som ett stöd i det dagliga miljöarbetet samtidigt 
som den skall säkra efterlevnad av de lagkrav som ställs på verksamheten. Den skall också vara 
tillgänglig för all personal. En del styrande dokument i miljöhandboken är gemensamma för hela 
universitetet, en del specifika för Naturvetenskapliga fakulteten. 
 
Inför certifieringsrevisionen hade ett internt miljörevisionsteam vid universitetet granskat alla 
institutioner som inkluderas av miljöledningssystemet. De avvikelser från styrande dokument som 
framkom vid dessa revisioner åtgärdades av miljösamordnarna vid institutionerna innan 
certifieringsrevisionen i juni. 
 
Under två intensiva dagar i juni granskades institutionerna av två externa miljörevisorer från Sveriges 
Provnings- och Forsningsinstitut i Borås. Fakultetsledningen intervjuades och besök gjordes ute på 
institutionerna där prefekter, miljösamordnare och laboratorieansvariga fick beskriva verksamheten 
och visa runt revisorerna. Besöken ledde fram till en rapport med ett antal avvikelser, som skulle 
åtgärdas innan certifikat kunde delas ut. Dessa avvikelser åtgärdades efter sommaren. 
 
Den 27 oktober erhölls ISO 14001 certifikatet. Glädjande nog blev den Naturvetenskapliga fakulteten, 
tillsammans med IT-universitetet, de som först klarade certifieringen. Och nu börjar miljöarbetet på 
riktigt! Ett av kraven inom ISO 14001 är kravet om ständig förbättring och det är det vi skall möta nu. 
Fakulteten är också registrerad enligt EMAS och därmed skall fakulteten bidra till den gemensamma 
miljöredovisning som universitetet varje år är ålagd att publicera offentligt. 
Organisationen av miljöarbetet kommer i stort sett även i framtiden se ut som under uppbyggnaden av 
miljöledningssystemet. Det finns en central miljösamordnare för fakulteten som skall samordna och 
styra miljöarbetet. Varje institution har en miljösamordnare som leder miljöarbetet vid den egna 
arbetsplatsen. Samtliga miljösamordnare samt ledningens representant i miljöledningssystemet bildar 
Miljörådet som sammanträder tre gånger per år. Miljörådets främsta uppgift är att ge förslag på 
miljömål och prioriterade områden som fakultetsnämnden har att fatta beslut om. Miljörådet skall 
också följa upp institutionernas egna handlingsplaner, se till att verksamheten följer lagar och 
föreskrifter och att den egna miljöhandboken är aktuell och tillämplig. Miljörådet föreslår också 
utbildningsinsatser och information som behöver spridas.  
 
Vid årets slut skall miljöarbetet revideras, utvärderas och en miljöredovisning skrivas. Kanske 
kommer miljöarbetet att ske i mer tematisk form framöver, t.ex. att ett år ligger fokus på kemikalier 
och ett annat på transporter. Alla sätt som passar fakultetens skilda verksamheter är möjliga och 
tillåtna så länge det sker en ständig förbättring. 
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Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutade i januari 2005 att anta miljömål och handlingsplan 
för 2005-2006. Miljömål sattes upp för områdena forskning och forskarutbildning, grundutbildning, 
samverkan/kommunikation med omgivande samhälle samt internt miljöarbete. Miljöcertifieringen var 
det övergripande miljömålet för 2005. 
 
Bland de resultat som institutionerna lyft fram i sina återrapporteringar till fakulteten märks, inom 
ramen för fakultetens strategiska satsning på forskning, beviljande av planeringsbidrag till projektet 
”Journalistik om bilism och miljö”. Vidare arrangerade statsvetenskapliga institutionen under 2005 en 
mångdisciplinär samhällsvetenskaplig miljökonferens, Nordic Environmental Social Science Research 
Conference (NESS). Konferensen hölls den 15 till 17 juni och lockade 150 deltagare. Flertalet 
deltagare var hemmahörande i de nordiska länderna, men det fanns även deltagare från USA, 
Storbritannien, Tyskland, Holland, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Huvudtalarna 2005 var 
professorerna Andy Dobson (UK), Robyn Eckersley (Australien), Robert Gifford (Canada) samt 
professor Michael Grubb (Cambridge, UK). De olika workshops som hölls under konferensen hade 
följande inriktningar: politisk teori, miljöpsykologi, gröna miljörörelser, miljöekonomiska styrmedel, 
institutionella miljöstyrmedel, lokal miljöpolitik, internationellt miljösamarbete samt miljö- & 
kunskapsnätverk.  
 
Inom området samverkan/kommunikation med omgivande samhälle har miljöarbetet börjat 
synliggöras på fakultetens webbplats. Bland annat finns en förteckning över forskare med inriktning 
mot samhällsvetenskaplig miljöforskning. Sedan år 2005 läggs alla rapporter och working paper från 
CEFOS ut på hemsidan istället för att (som tidigare) tryckas i pappersformat. Detta för att nå ut till en 
bredare allmänhet samtidigt som man sparar miljön genom minskad tryckning. En rapport som rönt 
stor uppmärksamhet i medierna är Annelie Sjölander-Lindqvist senaste rapport "Den är ju inte i 
fårhagen på studiebesök", om lokala perspektiv och uppfattningar om varg och svensk rovdjurspolitik. 
Ett av de seminarier som uppmärksammades var årets Jörgen Westerståhlseminarium som hade titeln 
”Vilket är demokratins framtida klimat? En debatt om huruvida globala miljöproblem hanteras med 
demokratiska medel”. Vid School of Global Studies hölls seminarium och presskonferens i samband 
med att Göteborgs Stads internationella miljöpris för 2005 delades ut till Maraba kaffekooperativ i 
Rwanda, för dess pionjärarbete med att producera kaffe på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart sätt. 
 
För området internt miljöarbete valde fakultetens miljörepresentanter i sitt arbete med att ta fram 
miljömål att fokusera på vad som kommer in i verksamheten. I november anordnades en 
miljöutbildning för inköpare och IT-personal med sammanlagt 26 deltagare från fakulteten. 
Utbildningen behandlade miljökrav vid upphandling av ramavtal respektive vid inköp av varor och 
tjänster. Vidare har diskussioner inletts för att få till stånd en utbildning för undervisande personal om 
integrering av perspektiv i utbildningen. Arbetet kommer att fortsätta under 2006. Fakultetsnämnden 
beslutade i december att anta en princip om kostnadsfria forskarutbildningskurser. Denna princip 
möjliggör deltagande, i mån av plats, i en forskarutbildningskurs med t ex miljöinriktning vid annan 
institution än den egna. Det pågår även en översyn av miljöinslagen i fakultetens grundutbildningar. 
 
Efter två interna miljörevisioner och en extern miljörevision blev samhällsvetenskapliga fakulteten i 
november 2005 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och EMAS. Certifikaten delades ut i december till 
alla institutioner och enheter inom fakulteten. 
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Sahlgrenska akademin 
Miljöarbetet vid Sahlgrenska akademin var under 2005 inriktat på att införa miljöledningssystemet 
ISO 14001, i enlighet med uppdraget från universitetsledningen och regeringen. Arbetet har drivits av 
ett miljöråd bestående av dekanus, fastighetschefen, sju miljörepresentanter från olika 
verksamhetsområden inom akademin, miljösamordnaren samt biträdande miljösamordnare Ulf 
Andersson (GMV). Miljösamordnaren vid akademin, professor Mats Sandberg, har haft det formella 
ansvaret. 

Arbetet startade med att ta fram de betydande miljöaspekterna för akademin. Som positiva 
miljöaspekter identifierades forskning och utbildning. Som negativa miljöaspekter identifierades 
användning av varor och tjänster, transporter/resor, energianvändning, avfall och avfallshantering, 
kemikalieanvändning och omgivningspåverkan av laboratorieverksamhet. Akademin utarbetade 
därefter miljömål och handlingsplan som fastställdes efter remissutskick till prefekter och 
miljörepresentanter. Direkta uppdrag till institutionerna begränsades under 2005 på grund av den nya 
organisationsstrukturen som trädde i kraft den 1 jan 2006. Bland genomförda miljömål, förutom 
miljöcertifieringen, kan nämnas att:  

1) en forskarskola med arbetsnamnet ” Forskarskola Människa-Miljö-Hållbar utveckling” är 
planerad (professor Mats Hagberg ansvarig),  

2) källsortering har införts på hela medicinareberget och hälsovetarbacken (Anna Carlsson 
projektanställd, Göran Lyckemark/Mats Sandberg ansvariga),  

3) kemikaliehanteringssystemet KLARA har börjat införas på akademin (Bertil Olsson och Mats 
Sandberg ansvariga). 

Under våren byggdes en hemsida upp (Ulf Andersson ansvarig) med bland annat en miljöhandbok 
som var anpassad för akademin (www.mls.adm.gu.se/SA/). Information om och implementering av 
miljöledningssystemet och källsorteringen i verksamheten har även genomförts genom epost- och 
brevutskick i kombination med stormöten och besök på enskilda avdelningar. Alla enheter som önskat 
har fått muntlig information. Totalt genomfördes 31 st genomgångar av 
källsortering/miljöledningssystemet under hösten 2005.  

Den interna miljörevisionen genomfördes 7–8 september med platsbesök på EBM, avdelningen för 
klinisk genetik (SU/Östra), Wallenberglaboratoriet (SU/Sahlgrenska), odontologen och kansliet. 
Stickprov utfördes i medicinarelängan. Revisionen var överlag positiv till miljöarbetet och resulterade 
i 26 avvikelser och 18 observationer med rekommendationen att gå vidare mot certifieringsrevision. 

Även vid planeringsdialogen med revisorer från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut den 4 
oktober rekommenderades att gå vidare till certifieringsrevision. Planeringsdialogen resulterade i 10 
kommentarer. 

Den 10-11 november genomfördes en extern miljörevision med platsbesök på EBM, avdelningen för 
klinisk genetik (SU/Östra), Wallenberglaboratoriet (SU/Sahlgrenska), avdelningen för neurokemi 
(SU/Mölndal), odontologen och kansliet. Stickprov utfördes i medicinarelängan. 
Certifieringsrevisionen resulterade i 4 mindre avvikelser och 3 noteringar.   

Den 5 december 2005 erhöll Sahlgrenska akademin certifikat för att ha infört miljöledningssystemet 
ISO 14001. I miljöledningssystemet, som utgör grunden för certifieringen, ingår att resterande enheter 
inom akademin skall besökas vid intern och extern miljörevision under de kommande 3 åren. Vid 
akademin har en återredovisning av miljöarbetet samlats in från de institutioner m.fl. som var aktiva 
under 2005, totalt 18 enheter. 14 av dessa har lämnat svar. Akademins miljöarbete 2005 
återrapporteras till Göteborgs universitet och utgör där ett underlag för universitetets miljöredovisning. 
Akademiledningen informeras om resultatet vid en särskild ”ledningens genomgång”. 
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Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) inrättades av universitetsstyrelsen 
2001-03-22 som ett organ med ansvar för all grundläggande lärarutbildning vid Göteborgs universitet 
och för forskning och forskarutbildning som knyter an till sådan utbildning. Styrelsen har därefter 
2005-06-02 beslutat om ansvarsfördelningsfrågor samt därmed erforderliga organisatoriska 
förändringar av lärarutbildningen och anknytande forskning.  
UFL har med styrelsebeslutet 2005-06-02 och med därpå följande beslut av styrelsen och med 
rektorsbeslut under hösten 2005, fått ett delvis förändrat uppdrag fr.o.m. 1 januari 2006. Nämnden är 
likställd med en fakultetsnämnd med det viktiga undantaget att den inte har några underliggande 
institutioner/ motsvarande enheter, därav följer att redovisningen enbart omfattar UFL:s kansli. 
Kansliet omfattar ett 25-tal anställda och verksamheten präglas av normalt kontorsarbete.  
 
Förändringen i UFL:s organisation har dock inte medfört någon förändring vad gäller miljöarbetet. 
Under våren 2005 började förberedelserna för miljöcertifieringen. En intern miljörevision 
genomfördes den 30 juni och UFL redovisade 11 större avvikelser och 8 mindre avvikelser. Under en 
kansliresa 16-19 augusti informerades personalen om den kommande externa miljörevisionen samt 
övriga planer för miljöarbetet. Den externa miljörevisionen hölls den 22 september och två mindre 
avvikelser noterades. Avvikelserna har åtgärdats och UFL blev miljöcertifierat enligt ISO 14001 
2005-11-22. 
Kansliets anställda har fortlöpande informerats vid kanslimöten angående miljöarbetet och personalen 
har även deltagit i en miljöutbildning vid Ekocentrum den 7 december. Programmet innehöll 
föreläsning om globala miljöfrågor, rundvandring i miljöutställningen samt information från 
universitetets miljöchef. 
Under 2006 skall ytterligare mål uppnås, bland annat skall UFL minska miljöbelastningen i samband 
med konferenser genom att använda telefon samt videokonferenser i större utsträckning än tidigare. 
Vidare skall inslag av miljö och hållbar utveckling i grund- samt forskarutbildning ses över. 

Humanistiska fakulteten 
Under 2005 har fakultetens miljösamordnare arbetat tillsammans med miljörepresentanterna och deras 
institutioner.  Det finns en miljörepresentant utsedd på varje institution för att samordna institutionens 
miljöarbete. Alla miljörepresentanterna och miljösamordnaren träffades kontinuerligt för att ta fram 
material inför certifieringen. Gruppens arbete och initiativrikedom har varit ovärderlig hjälp i 
förankringsarbetet ute på institutionerna. 
Innebörden i begreppet hållbar utveckling är inte självklart för något av fakultetens 
vetenskapsområden utan bör utredas. En viktig del i en integrering av hållbar utveckling inom 
utbildning och forskning är därför att varje vetenskap får definiera begreppet för sitt område. 
Fakulteten har som första steg uppdragit åt institutionerna att inom det egna fältet försöka tydliggöra 
hur språklig och kulturell kompetens kan bidra till hållbar utveckling. Humanistiska fakulteten har 
även tagit ett andra steg mot integrering av hållbar utveckling i utbildning, efter förändringen i 
Högskolelagen. Fakulteten har i kursplanerna för grundutbildningen lagt till följande formulering: 
”Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och 
utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra och problematisera 
ekologiskt och socialt hållbar utveckling.”. Formuleringen förs in i alla nya kursplaner och läggs till i 
de kursplaner som uppdateras. En institution som kommit långt i arbetet med att definiera hållbar 
utveckling är Institutionen för religionsvetenskap, där lärarkollegiet diskuterar olika sätt att förhålla 
sig till begreppet inom sitt vetenskapsområde. 
Under året har fakulteten arbetat intensivt med att införa ett miljöledningssystem som uppfyller kraven 
i ISO 14001 standarden och därmed bli certifierade, i enlighet med fakultetens verksamhetsuppdrag. 
Detta mål uppnåddes när man i december genomförde certifieringsrevisionen 
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Handelshögskolan 

Inledning 
Fakultetsnämnden beslutade under 2001 att Handelshögskolan skulle utveckla och införa ett miljöled-
ningssystem. Under perioden 2001-2005 utvecklades ett gemensamt miljöledningssystem för 
Handelshögskolan. Det övergripande målet med projektet har varit att etablera en förbättringsprocess 
vars syfte är att öka miljömedvetenheten hos Handelshögskolans alla aktörer samt förbättra skolans 
miljöpåverkan.  
 
Det finns två motiv för att stärka Handelshögskolans miljöprofil med hjälp av miljöledningssystemet. 
Den ena är att en miljöprofilering är intressant mot bakgrund av en ökad konkurrens om både 
studenter, forskare och lärare. Den andra är betydelsen av att inför studenterna, morgondagens 
beslutsfattare, lyfta fram miljöpåverkan och genom konkreta handlingar visa att det i den egna 
verksamheten går att göra något åt situationen.  
Miljöledningssystemet granskades av SP i december genom en certifieringsrevision. Denna 
resulterade i ett antal mindre avvikelser som omgående åtgärdades.  

Miljö 
Handelshögskolan har egna miljömål för att stärka de områden där miljöpåverkan bedömts vara störst. 
Handelshögskolans forskning och undervisning som inkluderar miljö- och resursfrågor i ekonomiskt 
beslutsfattande bland företag och myndigheter. Även kontakter med omvärlden, den s.k. tredje 
uppgiften är härvidlag mycket viktig. Det finns sedan en lång tid tillbaka en etablerad forsknings- och 
undervisningsmiljö kring miljö- och hållbar utveckling inom Handelshögskolan. Det har gjorts en 
mängd aktiviteter och åtgärder inom miljöområdet under år 2005. Fyra doktorander har disputerat 
inom området miljöekonomi och flera licentiatexamina har avlagts. Kurser har genomförts på grund-, 
masters- och doktorandnivå och forskningen samt rådgivning och annan extern verksamhet har 
utökats. 
 
Miljöprofilen ryms såväl inom avdelningar och forskningsgrupper som inom avhandlingsprojekt. 
Inom enheten för miljöekonomi på nationalekonomiska institutionen bedrivs omfattande forskning 
inom områdena naturresurser och miljöekonomi. Där finns även en stor grupp doktorander och 
anställda forskare. Inom kulturgeografiska institutionen bedrivs forskning inom ramen för en 
forskningsgrupp som studerar samspelet mellan samhälle och miljö ur ett landskapsperspektiv 
respektive ur rörlighets- och flödesperspektiv. Inom juridiska institutionen bedrivs forskning inom 
området miljörätt.  
 
Inom Handelshögskolan finns det en undervisningsmiljö innehållande kurser som kännetecknas av 
tydlig miljöprofil som under år 2005 genomförts i miljöekonomi, miljörätt, samhällsgeografi och 
ekonomisk miljöhistoria. Vidare är några institutioner värdar för det samhällsvetenskapliga 
miljövetarprogrammet med inriktning mot miljöekonomi, miljöplanering och uthålligt företagande. 
Under år 2005 utexaminerades de första magisterstudenterna inom programmet.  
 
Vidare anordnas det inom ramen för Handelshögskolans verksamhet med regelbundna intervall 
seminarier och konferenser innehållande strimmor med miljö- och hållbar utveckling. 

Universitetsbiblioteket 
Universitetsbiblioteket har under 2005 arbetat intensivt med att införa ett miljöledningssystem som 
uppfyller kraven i dels ISO 14001 standarden och dels EMAS förordningen. Detta har framför allt 
gjorts genom utbildning av all personal och att mål och handlingsplan har fastställts och en 
miljöhandbok har upprättats under året. I det praktiska kan man notera att återvinning av 
förpackningar har införts, vilket innebär att UB numera har ett fullt utbyggt källsorteringssystem.  
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Den 8 december genomfördes extern miljörevision med SP som granskare. Fem mindre avvikelser och 
en observation noterades. Samtliga noteringar åtgärdades snabbt inom organisationen och UB har 
därmed kvalificerat sig för ett ISO 14001 certifikat.  
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
Miljöarbetet drivs på flera fronter inom den utbildningsvetenskapliga fakulteten. En front är miljörådet 
med fakultetens prefekter och föreståndare som är ett förslagsgivande och beredande organ i miljöfrågor 
och som följer upp fakultetens miljömål. En annan front som bedriver miljöarbete är en operativ arbets-
grupp bestående av lärare och forskare som börjat kartlägga den forskning och grundutbildning som finns 
på fakulteten med inslag av miljö och hållbar utveckling. En tredje front är en operativ arbetsgrupp som 
verkar inom det interna miljöarbetet och där arbetar med motivationskampanj för källsortering och tar 
fram förslag på energibesparande åtgärder.  
Fakulteten har flera forskare inom området miljö och hållbar utveckling. Institutionen för hushållsveten-
skap forskar på hur vardagslivet blir hållbart både för individen och samhället, lokalt och globalt, utan att 
överbelasta ekosystem. En annan institution med framstående forskning inom området är Institutionen 
för pedagogik och didaktik. Inger Björneloos forskning om ”hållbart lärande” används i undervisningen på 
Sveriges skolor. Fakultetens certifiering enligt ISO 14001 är ändå den stora miljöinsatsen under det gångna 
året. Många människor har engagerat sig och det är därför extra roligt att få miljöcertifikatet. Detta är en 
viktig milstolpe för miljöarbetet och det uppbyggda systemet måste nu fyllas med miljöförbättrande 
åtgärder. 
 

Konstnärliga fakulteten 
Konstnärliga fakulteten har under året arbetat hårt med miljöcertifieringen. Efter en gedigen 
arbetsinsats av många anställda, gick fakulteten i mål i december. Vid den s.k. certifieringsrevisionen, 
som SP genomförde, identifierades ett antal avvikelser som fakulteten lyckades åtgärdas och blev ISO 
14001 certifierad, som första konstnärliga utbildning. 
 
Arbetsinsatserna och resultaten under det gångna året har varit många, framför allt har kemikalier och 
maskiner varit i fokus för miljöarbetet men även utbildningsfrågor har diskuterats.  
Design med Omtanke startade 2001 som ett projekt av Västra Götalandsregionen. Målet var att skapa 
miljöer och produkter som på ett tydligt sätt stimulerar en hållbar utveckling för verksamhet och 
företag. Det började med fem pilotmiljöer, där verksamheter tillsammans med arkitekter/designer 
förändrade miljöerna och att utvecklade nya produkter till dem. Fakulteten och framförallt Högskolan 
för Design och Konsthantverk (HDK), har varit inblandade i projektet på många sätt. Under 2005 
planerades en regiongemensam utbildning inom projektet ”Design med omtanke”, tillsammans med 
Högskolorna i Skövde och Borås, samt Chalmers tekniska högskola m.fl. På HDK har även 
studenterna erbjudits en fempoängs kurs i Design med omtanke. 
 
Miljöfrågor relateras även till det framtida yrket och integreras därmed i utbildning, t.ex. ges ”körkort” 
för arbete med kemikalier liksom för maskinarbete. Man har också utsett verkstadsansvariga bland 
verkstadspersonalen och utbilda dessa i miljöanpassad hantering av kemikalier och kemikalieavfall 
och om vad Förordningen om egenkontroll innebär. 
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Miljökommunikation 
Det är viktigt att sprida kunskap och information om det pågående miljöarbetet på GU. Dels är det 
viktigt internt för att lära av varandra, sprida goda exempel, samt samordna miljöarbetet. Dels är det 
viktigt att externt sprida information. 

Nyhetsbrev 
Under året har det interna nyhetsbrevet ”Grönheter” utkommit 11 gånger och skickats ut inom GUs 
miljöorganisation samt övrig personal. 

GU journalen 
GUs personaltidning ”GU Journalen” (GUJ) utkommer med 6 nummer/år, den finns både i 
pappersform och på nätet. Under året ett antal artiklar, debattinlägg och notiser skrivits med fokus på 
miljö och hållbar utveckling. 
Under rubriken ”Stafettpinnen” har det löpande presenterats artiklar om miljö och hållbar utveckling: 
 ”Vem vill ha en hållbar utveckling?” Lena Gippert, lektor i Miljörätt, Juridiska inst. (GUJ 1/05) 
 ”Ekologi är god ekonomi”, Kerstin Johannesson, professor vid inst. för marin ekologi. (GUJ 2/05) 
 ”EU:s konstgjorda andning på fiskeflottan”, Håkan Eggert, ekonomie doktor, institutionen för 

nationalekonomi och statistik. (GUJ 3/05) 
 ”Är den svenska koldioxidskatten (o)rättvis?”, Sverker Jagers, forskare vid statsvetenskapliga 

institutionen. (GUJ 4/05) 
 ”Tjugosekundersregeln – kan man mäta ínternalisering av tankemönster´?”, Filip Bladini, docent 

vid juridiska institutionen. (GUJ 5/05) 
 ”Dåliga medborgare använder plastpåsar”, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid 

institutionen för nationalekonomi och statistik. (GUJ 6/05) 

Artiklar 
 ”Med världen som arbetsfält”. Björn Hettne, professor vid institutionen för freds- och 

utvecklingsforskning. (GUJ 1/05) 
 ”Miljöhänsyn måste tas vid resor”,  Allan Eriksson GU journalen. (GUJ 2/05) 
 ”Universitetets långkörare”, topplista över resor i tjänsten med bil 2005. (GUJ 2/05) 
 ”Få satsningar på miljövänligt färdsätt”, Eddi Omrcen, miljöchef. (GUJ 2/05) 
 ”Levande öppna landskap”, Marie Stenseke, docent vid kulturgeografiska institutionen. (GUJ 

3/05) 
 ”Naturvetarna först mot certifikat”, Naturvetenskapliga fakultetens ISO 14001 certifiering. Eva 

Lundgren GU journalen (GUJ 3/05) 
 Varför hatar de oss?”, Christian Azar, professor energi och miljö, Chalmers. (GUJ 3/05) 
 ”Två fakulteter klarar miljön”, ISO 14001 certifiering av Naturvetenskapliga fakulteten och IT-

universitetet. Eva Lundgren, GU journalen. (GUJ 5/05) 
 ”Samfak miljöcertifierad”, ISO 14001 certifiering av Samhällsvetenskapliga fakulteten. (GUJ 

6/05) 
 ”Nya världshuset har funnit sin plats”, Invigning av School of global studies vid GU. (GUJ 6/05) 
 ”Iskallt uppdrag”, om polarforskning, Angela Wulff, docent vid inst. för marin ekologi. (GUJ 

6/05) 
 ”Miljöanpassade städmetoder”, Maritha Svensson, lokalvårdschef. (GUJ 6/05) 

Notiser 
 ”Schysst kaffe”, kampanj för ekologiskt och rättvisemärkt kaffe. (GUJ 2/05) 
 ”Miljöredovisning 2004 klar”,(GUJ 2/05) 
 ”Studentdag om hållbarhet”, temadag kring hållbar utveckling  för studenter. (GUJ 5/05) 
 ”Miljökontoret”, temadag för anställda kring det miljöanpassade kontoret. (GUJ 5/05) 



Göteborgs universitet, Miljöredovisning år 2005 
Dnr F8 70/06, Miljöhandbok 4.5.1.4 RD1  

www.mls.adm.gu.se  

 41 (37) 

 ”Hoppfullt i Rwanda”, utdelning av Göteborgs stads internationella miljöpris till Maraba kaffe 
kooperativ. (GUJ 5/05) 
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Miljöprofiler 
Under året har sex st miljöprofiler utsetts: 
 

Miljösamordnarna på fakultet/motsvarande 
 
Dessa miljösamordnare har med stort engagemang och en stark vilja samordnat och drivit på 
miljöledningsarbetet! Man har informerat de anställda såväl som studenter, man har arrangerat möten och 
utbildningar, organiserat arbetet i miljöråd och miljögrupper, man har utarbetat dokumentation både enligt 
verksamhetens önskemål och standardens krav. Miljösamordnarna har också lärt av varandra genom 
kontinuerliga möten i Miljösamordnarnas råd.  

Barbro Bejke, Utbildningsvetenskaplig fakultet 
Carina Fägersten, Humanistisk fakultet  
Hans-Peter Dahlgren, Konstnärlig fakultet  
Lena Kindborg, Samhällsvetenskaplig fakultet 
Michael Morin, IT-universitetet 
Torbjörn Treier, Universitetsbiblioteket  
Ullika Lundgren, Naturvetenskaplig fakultet  

 

Ulf Ernstson, Handelshögskolan 
Thomas Sterner, Handelshögskolan,  
Mats Sandberg, Sahlgrenska akademin  
Ann- Sofie Åström, Utbildnings- och forsknings-
nämnden för lärarutbildning (UFL) 
Birgit Eriksson, Nationellt centrum för 
matematikutbildning (NCM) 
Mikael Östblom, Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum (GMV) 
 

Göteborgs universitets miljöförening (GUMF) 
GUMF är miljöföreningen för alla som studerar vid Göteborgs universitet. 
Föreningen arbetar för ett ekologiskt hållbart samhälle genom att väcka 
miljöintresse och engagemang inom universitetssfären. GUMF vill göra 
universitetets studenter medvetna om att de inom sitt ämnesområde och 
genom sitt personliga handlande kan verka för en bättre lokal och global 
miljö.  
* GUMF har arrangerat föreläsningar om kläders miljöpåverkan och sociala dimensioner, Rättvise-märkta 
produkter, KRAV-märkta livsmedel, man arrangerar också vandringar och utflykter i intressant natur. 
* GUMF har medverkat i en kampanj för att få in rättvisemärkt och ekologiskt kaffe på universitetet.. 
* GUMF medverkade också i genomförandet av GUs temadag för studenter "HÅLL BAR HET" den 28/11.
 

Helena Shanahan, Professor 
Institutionen för hushållsvetenskap och Centrum för konsumentvetenskap 
Helena Shanahan har drivit flera intressanta projekt vid Institutionen för 
hushållsvetenskap, där fokus är hushållens agerande i samspelet med sin omgivning; 
framför allt beslutsfattande, förändring och etablering av vanor i samband med 
resursanvändning i hushåll. Under de senaste åren har hon även drivit projekt som varit 
relaterade till mat och miljöbelastning i svenska hushåll men även matförsörjning i ryska 
hushåll. Hon har även verkat för att initiera forskning om miljöfrågor inom 
storhushållssektorn.  

I januari initierades ett nytt projekt, kallat MenuTool. I projektet tar man fram en prototyp till ett interaktivt 
digitalt verktyg för miljöanpassad måltidsplanering. Helena är även aktiv på Centrum för 
konsumentvetenskap (CFK), där hon ansvarar för forskningsprogrammet, Hållbar konsumtion.  
 
Christer Falk vid IT-avdelningen 
Christer Falk har länge varit engagerad i miljöfrågor kopplat till sitt arbetsområde, IT. Inom 
universitetets har Christer varit drivande för miljökrav i upphandlingar av datorer och 
kopieringsmaskiner. Detta har lett till att universitetet upphandlar energisnålare datorer med 
mindre bromerade flamskyddsmedel. Christer ligger även bakom den effektivare 
avfallshanteringen av universitetets elektronik. Tidigare sköttes elektronikavfallet på lite 
olika sätt inom GU och systemet var inte var väldigt kostsamt. Detta beräknas ha sparat 265 
000 kr om året till forskning och utbildning. 
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 Lennart J Lundqvist, professor vid statsvetenskapliga institutionen. 
Lennart J Lundqvist har genom sin forskning visat på betydelsen av en aktiv miljöpolitik som 
bl a söker svar på frågor om hur samspelet mellan samhället och miljön utvecklas, hur olika 
samhällsinsatser påverkar miljön. Forskning har genomgående skett i samarbete med andra 
discipliner. 
Lennart är ledare och koordinator för det samhällsvetenskapliga forsknings-programmet 
”Communication, Organisation, Policy Instruments, Efficiency (COPE)”, ett program 

finansierat av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Detta fakultetsomspännande klimatprojekt är ett 
program för forskning om vägar att nå det svenska miljömålet om Begränsad klimatpåverkan.  
Samhällsvetenskaplig miljöforskning kom under sommaren 2005 att synliggöras ytterligare genom den 
internationella konferensen ”7th Nordic Environmental Social Science Research Conference (7th NESS), 
15-17 juni” för vilken Göteborgs universitet var värd. Lennart J Lundqvist ingår i konferensens 
organisationskommitté samt ansvarar även för workshopen ”Local Governments in a New Environment”.  

Bo Samuelsson, fd rektor vid GU, har aktivt engagerat sig i att visa betydelsen av 
hållbar utveckling för Europa. Bo är ordförande i European Panel for Sustainable 
Development (EPSD). EPSD är ett oberoende forskningsbaserat nätverk som bildades 
under 2004 av Göteborgs universitet, Chalmers och Lunds universitet. I EPSD ingår 
även enskilda forskare från andra europeiska universitet, Charles Universitetet i Prag 
samt London School of Economics, och ambitionen är att utvidga nätverket i takt med 
verksamheten. 

Den 23 februari  2005 presenterade Bo EPSDs resultat på ett seminarium i Strasbourg 
"The Greening of the Lisbon Agenda". Bo ifrågasatte EU:s Miljökommissionär  
Dimas ovilja att sätta hållbar utveckling som en övergripande strategi som måste genomsyra allt EU 
arbete. (Läs mer på sidan http://www.gmv.chalmers.se/epsd/ ) 

Miljöredovisning 
Miljöredovisningarna läggs ut på hemsidan så att vem som helst kan läsa och ladda ner dem. EN del 
miljöredovisningar har även översatts till engelska, och funnits tillgängliga på hemsidan. I samband 
med den stora internationella konferensen ” 7th Nordic Environmental Social Science Research 
Conference (7th NESS)”, (15-17 juni) delades miljöredovisningen ut till alla deltagare.  
Miljöredovisningen (elektronisk version) är utskickad till all universitetets leverantörer. 

Föreläsningar 
Miljösamordnarna har genomfört föreläsningar för studenterna som läser på det naturvetenskapliga 
och det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet.  
Vid introduktionsutbildningen för nyanställda varje vår- och hösttermin presenteras 
miljöledningsarbetet. 

Miljöledning på universitet och högskolor 
Vi har aktivt medverkat i nätverket för miljöledning på universitet och högskolor (MLUH) i de 
nätverksträffar som genomförts under 2005.  Karlstads universitet har genomfört en studiedag på GU 
och fått presenterat hur universitetet arbetar med sitt miljöledningsarbete. Stockholms universitet har 
varit på studiebesök, samt medverkat vid interna miljörevisioner. Universitetets miljöledningsarbete 
har presenterats för Malmö högskola och dess ledning och miljösamordnare. 

Miljöpolicyn 
Miljöpolicyn är skickad per e-post till alla studenter på universitetet. 

GU spegeln 
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I slutet av 2005 utkom en ny tidning i magasinsform – GU spegeln. Denna ska sprida kunskap om 
universitetets forskning till externa intressenter. I det första numret fanns en artikel om 
avfallshantering, myter kring avfallshantering mm. 
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Ordlista och begrepp 
Bedömning av mål-
uppfyllnad 
 

 = Uppfyllt mål 
 = Delvis uppfyllt mål (positiv tendens) 
 = Ej uppfyllt mål 

Brundtland-kommis-
sionen 

1983 tillsattes kommissionen för miljö och utveckling av FN:s generalförsamling och den fick till 
uppgift att formulera ett världsprogram för förändring. Kommissionen är även kallad 
Brundtlandkommissionen efter dess ordförande, den norska statsministern Gro Harlem Brundtland. 1987 
presenterade kommissionen sin rapport "Vår gemensamma framtid". Kommissionen hade funnit att vår 
nuvarande samhällsutveckling inte är långsiktigt hållbar - vi förbrukar mer energi och resurser än vad 
som återskapas och undergräver därför framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Definitionen av hållbar utveckling, "att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov", kommer från Brundtlandkommissionen. 

Certifikat ISO-14001 certifikat (se nedan) 
EMAS Eco Management and Audit Scheme, EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning 

EU:s standard för miljöledningssystem, som är nästan identisk med ISO 14001. Skiljer sig dock på vissa 
punkter, t ex kravet på offentlig miljöredovisning. www.miljostyrning.se  

Energi Ett mått på det arbete som uträttas under en viss tid; produkten av effekt och tid. Energiförbrukning 
uttrycks i kilowattimmar (kWh) 

Farligt avfall Avfall som regleras i Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Se vidare www.riksdagen.se eller 
www.kemi.se I GU:s Avfallsplan 2005 innefattar termen: Kemikalier, Batterier, Lysrör, 
Lågenergilampor, Glödlampor, Elektronikskrot, Kyl- och frysskåp och kemikalieavfall. Skall ej 
sammanblandas med termen Riskavfall (biologiskt, smittförande, skärande/stickande, radioaktivt och 
läkemedelsrester). 

GAME Göteborg Action for Management of the Environment 
GMV Göteborgs miljövetenskapliga centrum 
GU Göteborgs universitet 
Hållbar utveckling Uttryck som har sitt ursprung i Brundtlandkomissionen, se ovan. 
HU Hållbar utveckling, se ovan 
ISO 14001 International Standard of Organisation = ISO 

Den internationella standarden för miljöledningssystem. Standardens huvudsyfte är att vara ett stöd i 
arbetet med miljöskydd och att förebygga miljöföroreningar samtidigt som erforderlig hänsyn tas till 
socioekonomiska behov. En certifiering enligt ISO 14001 innebär att man har ett systematiskt 
miljöarbete, att man arbetar med de områden där organisationen har störst miljöpåverkan samt att man 
kan visa på ständiga förbättringar på miljöområdet. 

KLARA Ett IT-baserat kemikaliehanteringssystem, som ger uppdaterad risk och avfallsinformation. 
KRAV En märkning av livsmedel som odlats ekologiskt och är kontrollerad av KRAV. KRAV-märket visar 

bl.a. att produktionen sker utan bekämpningsmedel och konstgödsel, att husdjur behandlats väl och får 
vistas ute i det fria samt att inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produktionen. Se 
vidare www.krav.se.  

LADOK Ett centralt register över studenters och forskarstudenters studieprestationer 
Marratech IT-mjukvara som möjliggör deltagande i videokonferenser 
Miljöhandbok Innehåller all dokumentation inom universitetets miljöledningssystem. 
Miljöledningssystem Övergripande ledningssystem som omfattar ett systematiskt införande av den egna miljöpolicyn 
Miljörevision Ett ledningsinstrument som innebär en värdering av hur miljöskyddsorganisationen, ledningsrutiner och 

utrustning fungerar med syfte att skydda miljön. 
Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet har regeringens och sina ägares uppdrag att förvalta och administrera två system: 1) 

EMAS – EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning 2) Certifierade miljövarudeklarationer – EPD 
www.miljostyrning.se  

Museion Museion är Göteborgs universitets enhet för studier av människans strävan efter att skapa mening i 
tillvaron, Se vidare http://www.museion.gu.se  

Nationella miljömål Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska gälla för hela Sverige. Se http://miljomal.nu  
NCM Nationellt Centrum för Matematikutbildning 
UB Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet 
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Kontakta oss 

Miljöenheten på Göteborgs universitet 
Eddi Omrcen, (Miljöchef) tfn 031-773 15 45, eddi.omrcen@miljo.gu.se  

Jens Mentzer, (Miljösamordnare), tfn 031-772 4957, jens.mentzer@miljo.gu.se  

Ullika Lundgren, (Miljösamordnare), tfn 0526-686 80/0702-78 87 56, ullika.lundgren@science.gu.se 

Anette Gustafsson, (Miljösamordnare) tfn 031-772 4962, anette.gustafsson@miljo.gu.se  

Ulf Andersson, (Revisionsledare) tfn 031-772 4966, ulf.andersson@miljo.gu.se  

 

Fakulteternas miljösamordnare 
Varje fakultet har en person som ansvarar för fakultetens miljöarbete, kallad fakultetens 
miljösamordnare. 

Handelshögskolan:  
Thomas Sterner tfn 031-773 1377 thomas.sterner@economics.gu.se 

Humanistiska fakulteten:  
Carina Fägersten tfn 031-773 1036, carina.fagersten@hum.gu.se 

IT universitetet:  
Michael Morin, tfn 031-772 2496 alt 0703-08 80 96 morin@ituniv.se  

Konstnärliga fakulteten:  
H-P Dahlgren tfn 0531-710 04 hp.dahlgren@stenebyskolan.se 

Naturvetenskapliga fakulteten:  
Ullika Lundgren, tfn 0526-686 80 alt 0702-78 87 56 ullika.lundgren@science.gu.se 

Sahlgrenska Akademin:  
Mats Sandberg, tfn 031-773 3395, mats.sandberg@anatcell.gu.se 

Samhällsvetenskapliga fakulteten:  
Lena Kindborg, tfn 031-773 1268, lena.kindborg@samfak.gu.se 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten:  
Barbro Bejke tfn 031-773 2307, barbro.bejke@ped.gu.se 

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning:  
Ann-Sofie Åström 031-773 5713 ann-sofie.astrom@ufl.gu.se 

Nationells centrum för matematikutbildning:  
Birgit Eriksson, tfn 031-773 2206, birgit.eriksson@ncm.gu.se 

Göteborgs miljövetenskapliga centrum:  
Jens Mentzer tfn 031-772 4957, jens.mentzer@miljo.gu.se  

Universitetsbiblioteket:  
Torbjörn Treier, tfn 031-773 1763, torbjorn.treier@ub.gu.se 

Gemensamma förvaltningen:  
Anette Gustafsson, tfn 031-772 4962, anette.gustafsson@miljo.gu.se  

 


