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Rektors inledning

3

FN har utropat 2005-2014 som dekad för utbildning 
och lärande för hållbar utveckling och Sverige har vid 
upprepade tillfällen uttalat en målsättning att vara le-
dande inom arbetet. Omskrivningen av högskolelagen 
den 1 februari var ett led i denna strävan. I den nya 
lydelsen fastslås att högskolorna skall främja hållbar 
utveckling i sin verksamhet. Under året har fakulte-
terna utrett hur en integrering av hållbar utveckling i 
grundutbildningen skulle kunna utformas. De utar-
betade planerna kommer att realiseras under 2007 då 
integreringsarbetet påbörjas.

FN:s klimatpanel IPCC släppte nyligen en ny rapport 
om klimatförändringar. IPCC är idag i stort sett säkra 
på att människan påverkar klimatförändringarna. Den 
globala uppvärmningen har dessutom gått fortare än 
vad man tidigare antagit. När det nu är säkerställt 
att människan orsakar den globala uppvärmningen 
uppstår en ny frågeställning. Vad skall vi göra åt det? 
Göteborgs universitet har lång erfarenhet av denna typ 
av forskning och flera fakulteter har forskargrupper 
som kan förse samhällets aktörer med underlag och 
kunskap.

Universitetets systematiska och målinriktade miljö-
arbete, i syfte att minska vår miljöpåverkan, har under 
året utvecklats i en mycket positiv riktning. Några 
goda exempel från det gångna året är:

• Sida har tilldelat enheten för miljöekonomi vid  
Handelshögskolan 94 Mkr för att bygga upp miljö-
ekonomiska centra i sex utvecklingsländer

• Antalet doktorsavhandlingar inom miljö och hållbar 
utveckling uppgår till hela 32 stycken.

• En fortsatt ökning av antalet program och antal 
enstaka kurser med fokus eller frågeställningar inom 
miljö och hållbar utveckling samt en ökning av antalet 
magisterexamina inom miljövetenskap.

• Mer än 250 populärvetenskapliga arrangemang med 
inslag av miljö och hållbar utveckling anordnades av 
universitetet, vilket motsvarar ett arrangemang om 
dagen.

• ”Res rätt – spar tid”, temadag för personalen om hur 
man kan miljöanpassa sina resor och samtidigt spara 
tid och öka bekvämligheten.

• Håll Bar Het, temadagen om hållbar utveckling för 
studenterna som attraherade 320 studenter från 39 
olika program och kurser.

• Kortfilmerna ”Det hållbara universitetet” och ”Den 
hållbara studenten” som visar miljöarbetet på ett helt 
nytt sätt.

Det är viktigt att universitet och högskolor tar ledning 
i arbetet med att ställa om samhället till en mer hållbar 
utveckling. Genom utbildning och forskning kan vi 
visa på möjliga vägar och lösningar som tar hänsyn till 
en utveckling som är ekologisk, ekonomisk och socialt 
hållbar. Universitetet skall fortsätta att utvecklas åt detta 
håll tills vi når visionen ”Det hållbara universitetet”.

För Göteborgs universitet

Pam Fredman

Rektor 



Göteborgs universitet är till sin uppbyggnad ett 
traditionellt europeiskt universitet med följande 
fakultetsområden; handelshögskola, humaniora, 
konst, naturvetenskap, Sahlgrenska akademin (medi-
cin, odontologi, vårdvetenskap), samhällsvetenskap, 
utbildningsvetenskap, IT-universitetet samt Utbild-
nings- och forskningsnämnden för lärarutbildning. 
Verksamheten bedrivs idag vid 60 institutioner samt 
56 kompetens- och forskningscentra.

Miljöledningssystemet
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  
(www.gu.se/miljo).
Ansvaret och befogenheterna för arbetet med miljö 
och hållbar utveckling utgår från linjeorganisationen: 
Rektor (universitetet) – Dekanus (fakultet) – Prefekt 
(institution). Linjeorganisationen stöds av en mil-
jöorganisation: Miljöchef/miljöenhet (universitetet) 
– Miljösamordnare (fakultet) - Miljörepresentanter 
(institution).  

Redovisningen följer upp arbetet med 
miljö och hållbar utveckling
Under 2006 fastställde universitetets en ny strategisk 
plan för perioden 2007-2010. Miljö och hållbar ut-
veckling fanns med i både avsnittet om ”Våra värde-
ringar” och i verksamhetsmålet för ”Administration 
och ekonomi”. Den strategiska planen bröts därefter 
ner i fakulteternas verksamhetsuppdrag, som förtyd-
ligas ytterligare i handlingsplanen för miljö. Denna 
redovisning är en uppföljning av dessa måldokument.

Universitetets verksamhet
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Göteborgs universitet i siffror
Studenter: 50 300
Studenter som helårsstudenter: 25 621
Anställda: 5 180
Anställda (heltidsekvivalenter): 4 622
Professorer: 450
Forskarstuderande: 2 584
Lokalyta: 391 700 m2

Intäkter: 4 392 Mkr

(källa: Universitetets årsredovisning)



De 16 nationella miljökvalitetsmålen beskriver den 
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som är ekologiskt hållbar på lång sikt. 
Verksamheterna vid Göteborgs universitet påverkar 
dessa mål i både positiv och negativ riktning. Här föl-
jer en beskrivning av de miljöaspekter vid universitetet 
som har en betydande miljöpåverkan:

Forskning
Forskning inom miljö och hållbar utveckling som 
bedrivs vid Göteborgs universitet ger positiva effekter på 
alla 16 nationella miljökvalitetsmål.

Utbildning
Utbildning inom miljö och hållbar utveckling som ges 
vid universitetet ger positiva effekter på alla 16 natio-
nella miljökvalitetsmål.

Samverkan med omgivande samhälle
Spridning av forskningsresultat, samverkansprojekt 
med näringsliv och offentliga verksamheter samt an-
nan kunskapsspridning ger positiva effekter på alla 16 
nationella miljökvalitetsmål.

Klimatpåverkan
För resor, transporter och energianvändning används 
i stor utsräckning fossila bränslen, vilka bidrar till 
klimatförändringar. Begränsad klimatpåverkan är ett 
av de 16 nationella miljökvalitetsmålen.

Resursförbrukning
Inköp och användning av produkter, samt omhänder-
tagande av avfall förorsakar miljöpåverkan i form av 
klimatpåverkan, försurning och övergödning av vatten 
och mark (vid förbränning av avfall), nyttjande av 
mark, vatten och ändliga resurser, samt brutna krets-
lopp i form av avfall och miljöfarliga restprodukter. 
Universitetets resursförbrukning har en indirekt effekt 
på de nationella miljömålen.

Farliga kemikalier
Vid t.ex laborativ verksamhet och konstnärligt utö-
vande används kemikalier som kan påverka miljön 
negativt, t.ex. metaller och organiska miljögifter. Vissa 
kemikalier förorsakar uttunning av ozonskiktet. Uni-
versitetets kemikalieanvändning påverkar de nationella 
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.

Miljöpåverkan och miljöaspekter
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Miljöpolicy för Göteborgs universitet
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 miljö- 
 belastningen. 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.



Miljömål Indikatorer Uppföljning av uppdrag
Universitetet skall satsa 
strategiskt för att skapa 
konkurrenskraftiga forsk-
ningsmiljöer med fokus 
på miljö och hållbar 
utveckling (HU).

      Forskningsmedel från Mistra 
ökade med 5 miljoner kronor(data 
saknas för övriga finansiärer).
      Antalet forskare och doktorander i 
GMV:s nätverk ökade med 2,6 %.
      Antal doktorsexamina inom HU 
ökade till 32 av 265 avhandlingar, 
vilket motsvarar 12 % av alla avhand-
lingar och är en ökning med 6 % 
jämfört med andel föregående år.

      GMV tog initiativ till en ny forskarskola, Miljö 
och hälsa.
      GMV hade både allmän och riktad information 
om forskningsutlysningar. 
      GMV initierade flera forskningsprojekt under året, 
bl.a. en utredning om ett miljöanalytiskt centrum, 
MACE. 

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

      31 % av programmen har fråge-
ställningar om miljö och HU, ökning 
med 5 procentenheter.
      24 % av kurserna har frågeställ-
ning om miljö och HU, ökning med 
4 procentenheter.

      GMV fastslog att integrering av HU i utbildning-
en är mer en process som inbegriper alla kursansvariga 
än ett resultat. Att göra en kartläggning blir därmed 
irrelevant utan detta arbete har GMV fört mer i form 
av diskussioner med nyckelpersoner. Under 2007 tas 
ett mer samlat grepp.
      GMV genomförde inte en seminarieserie med in-
riktning mot miljö och hållbar utveckling, men många 
enskilda föreläsningar.
      Miljöenheten arrangerade en temadag för studen-
ter med fokus på miljö och hållbar utveckling med 
320 studenter.

Kurser med inslag av 
miljö och hållbar utveck-
ling tydliggörs i kursre-
gistret på universitetets 
hemsida.

      Alla kursansvariga har bedömt om 
kursen innehåller frågeställningar om 
miljö och HU och detta har märkts 
upp i kursregistret.

      Studentavdelningen har tydliggjort kurser med 
inslag av miljö och HU i kursregister.

Miljöportalen skall bli en 
av Sveriges mest välbesök-
ta populärvetenskapliga 
webbplatser om miljö och 
hållbar utveckling.

      Antal unika besökare på webb-
platsen per vecka minskade, men på 
grund av brister i tidigare statistik är 
jämförelser med föregående år proble-
matiska.

      GMV och Externa relationer har marknadsfört 
Miljöportalen och flera nya artiklar och funktioner har 
publicerats i portalen.

Inom ramen för publika 
och populärvetenskapliga 
arrangemang skall antalet 
inslag om miljö och håll-
bar utveckling öka.

      Antal arrangemang med miljö och 
HU ökade med 30 % till 264.

      GAME samverkade med politiker och näringsliv i 
regionen i seminarier och erfarenhetsutbyten.
      GMV arrangerade två konferenser under 2006, 
”Main Challenges for Sustainable Fisheries” och kon-
ferens om hybridbil.
      GMV arrangerade inte en seminarieserie om miljö 
och HU, men flera enskilda seminarier.
      Genom främst EPSD och GAME skapade GMV 
plattformar för dialog mellan akademin och politiker. 
EPSD anordnade seminarier i Bryssel och GAME 
agerade på en mer regional arena. Förutom dessa två, 
fördes diskussioner med politiker, formella såväl som 
informella. 
      Externa relationer stimulerade personalen att öka 
mängden arrangemang med HU.

Sammanställning av 2006 års resultat
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Miljömål Indikatorer Uppföljning av uppdrag
Universitetet ska senast år 
2005 vara certifierat enligt 
ISO 14001 standarden 
för miljöledningssystem.

      Hela universitetet certifierades 
enligt ISO14001 och EMAS. Ett uni-
versitetsgemensamt certifikat erhölls i 
februari 2006.

      Universitetet utvecklade, implementerade och 
certifierade ledningssystemet enligt ISO 14001.
      Miljöenheten uppdaterade och höll miljöhandbo-
ken aktuell.
      Institutionen för fysik har integrerats i miljöled-
ningssystemet. Da Capo i Mariestad har påbörjat men 
inte slutfört certifieringsarbetet.

Universitetet ska minska 
elförbrukningen i sina 
verksamhetslokaler med 
5 %.

      Elförbrukningen minskade med 5 
% från föregående år. 

      Fastighetsavdelningen vidtog åtgärder för att 
minska elförbrukning.
      Fastighetsavdelningen verkade för energieffektiva 
fastigheter.

Universitet ska minska 
miljöpåverkan vid tjäns-
teresor och transporter.

      Andelen tågkilometer av total 
mängd kilometer inrikesresor var  
76 %.
      Antal kilometer med egen bil i 
tjänsten minskade med 5 %.
      Antalet datakonferenser ökade 
med 20 %, antalet videokonferenser 
minskade något.

      IT avdelningen anordnade ”pröva på” seminarier 
och marknadsförde elektroniska möten och videokon-
ferenser.
      Miljöenheten genomförde bl.a. en temadag med 
rubriken ”Res rätt, vinn tid”.
      Resegruppen säkerställde att miljöaspekter finns 
med i resepolicyn och resehandboken.

Öka andelen produkter 
där miljökrav har ställts i 
samband med inköp o/e 
upphandling.

      I alla ramavtalsupphandlingar 
ställdes krav o/e frågor på företagets 
interna miljöarbete.
      Andel ramavtalsupphandlingar 
med miljökrav på produkt/tjänst 
minskade till 38 %, (66% för 2005).
      Hälften av de tillfrågade inköpar-
na (23/45) ställde krav eller frågor om 
produkternas miljöprestanda vid mer 
än 50 % av inköpen.

      Upphandlingsenheten ställde miljökrav på såväl le-
verantörens miljöarbete som upphandlade produkter.

Öka andelen avfall som 
går till materialåter- 
vinning till minst 50 %. 

      31 % av totala verksamhetsavfal-
let går till materialåtervinning och 
kompost, (38 % för 2005).

      Avfallshandläggaren verkade för att öka andelen 
avfall som materialåtervinns.
      Fastighetschefen uppdaterade och fastställde en 
avfallsplan för universitetet.
      Miljöenheten stödde utveckling av miljöanpassad 
avfallshantering.

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

DS En total siffra för hela universi-
tetet substituerade och minskade ke-
mikalievolymer kan ej anges. I denna 
redovisning tas dock 20 exempel upp.

      Miljöenheten uppdaterade handboken för miljö-
anpassad kemikaliehantering.
      Miljöenheten utarbetade riktlinjer för kvittbliv-
ning av vissa kemikalier.
      Kemikalieregistersystem implementerades.

Universitetets samtliga an-
ställda skall ha genomgått 
någon form av miljöut-
bildning.

      3535 personutbildningstimmar 
med miljöinriktning genomfördes 
under året och 1247 personer deltog.
      Totalt har det genomförts 6918 
personutbildningstillfällen med miljö-
inriktning sedan 1998. 

      Miljöenheten genomförde miljöutbildning för 
olika personalkategorier, i enlighet med identifierade 
miljökompetensbehov för olika befattningar.



I början av 1990-talet växte flera nya forskningsområ-
den fram inom miljö och hållbar utveckling. Förutom 
miljövetenskap kan även Humanekologi, Human-
teknologi och Kulturvård nämnas. De flesta fors-
kargrupper med miljöinriktning har dock utvecklats 
inom de befintliga vetenskaperna, t ex miljöekonomi, 
miljökemi, miljöfysik, miljöpsykologi, miljöfilosofi, 
miljöjuridik.

Forskningsmedel för hållbar utveckling
Flera olika bidragsgivare ger medel till forskning inom 
hållbar utveckling, vilket gör det svårt att uppskatta 
hur mycket medel som läggs på den forskningen 
totalt. En fingervisning kan vara Stiftelsen för miljö-
strategisk forskning, Mistra, som 2005 delade ut 112 
miljoner kronor i forskningsbidrag varav 25 miljoner 
kronor, motsvarande 22 procent, gick till Göteborgs 
universitet. Detta var en ökning med 5 miljoner kro-
nor i förhållande till föregående år.

Doktorsexamina och doktors- 
avhandlingar
Fler och fler avhandlingar har ett perspektiv på hållbar 
utveckling. Under det gångna året innehöll 32 av 265 
avhandlingar frågeställningar om miljö och hållbar ut-
veckling. Detta innebär en fördubbling av antalet av-
handlingar jämfört med föregående år. Bedömningen 
har gjorts av en forskarpanel vid GMV utifrån samma 
kriterier som för hållbar utveckling i grundutbildning. 

Några avhandlingar under året var; Ulf Ernstson 
(Kulturgeografi), som skrivit om spridning och im-
plementering av miljöledningssystem, Viktor Galaz 
(Statsvetenskap), som skrivit om ”The Politics of Wa-
ter Management Institutions in Sweden and Chile”, 
Martin Letell (Sociologi), som studerat ”the Science 
and Politics of Air Pollution in Europé” samt Friederi-
ke Ziegler (Marin ekologi), som studerat ”Environme-
ntal Life Cycle Assessment of seafood products from 
capture fisheries”. 

Tabell 1: Doktorsexamina och doktorsavhand-
lingar inom miljö och hållbar utveckling

År Doktorsexamina 
inom miljövet-
enskap av totala 
antalet

Avhandlingar inom 
miljö och hållbar 
utveckling av totalt 
antal

2006 7 av 287, 2,4% 32 av 265, 12,1%
2005 5 av 295, 1,7 % 17 av 285, 6,0%
2004 4 av 285, 1,4% 16 av 313, 5,1%
2003 6 av 321, 1,9% 17 av 303, 5,6%
2002 3 av 272, 1,9% 13 av 279, 4,7%

Skillnaderna mellan det totala antalet doktorsexamina 
och avhandlingar beror på redovisning i olika system; 
doktorsexamina enligt LADOK och avhandlingar 
enligt Universitetsbiblioteket.

GMV
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är uni-
versitetets och Chalmers gemensamma organisation 
för arbete med miljö och hållbar utveckling. Att stödja 
forskning och utbildning är GMV:s huvudområden 
men internt förändringsarbete står också på agendan. 
Gemensamt för all verksamhet är att det rör sig om 
uppdrag och projekt som spänner över flera institutio-
ner och fakulteter. 

Miljömål: Universitetet skall satsa strategiskt 
för att skapa konkurrenskraftiga forskningsmiljöer 
med fokus på miljö och hållbar utveckling.

Resultat: Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, 
Mistra, delade 2005 ut 112 miljoner kronor i forsk-
ningsbidrag varav 25 miljoner kronor (motsvarande 
22 %) gick till Göteborgs universitet. Detta var 
en ökning med 5 miljoner kronor i förhållande till 
föregående år. 

265 doktorsavhandlingar presenterades på univer-
sitetet under 2006 varav 32 doktorsavhandlingar, 
motsvarande cirka 12 %, var inom miljö och hållbar 
utveckling. Detta innebär en fördubbling jämfört 
med år 2005.

Forskning
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Forskarnätverk
För att samordna och stärka arbetet med miljö och 
hållbar utveckling driver Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum, GMV, ett nätverk med bland annat fors-
kare, lärare och doktorander vid universitetet. Idag är 
236 personer från Göteborgs universitet anslutna till 
nätverket, som totalt omfattar över 750 personer. De 
övriga i nätverket kommer från andra högskolor, forsk-
ningsinstitut, kommun, region och näringsliv. 

Tabell 2: Antal forskare/lärare/doktorander från 
GU anslutna till GMVs nätverk
Kategori\År 2002 2003 2004 2005 2006

Lärare, forskare 
och doktorander

161 194 215 230 236
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Några exempel från forskningen
 
Miljöforskning mot fattigdom
Enheten för miljöekonomi vid Handelshögskolan har 
under 2006 fått stöd från Sida för att bygga upp miljö-
ekonomiska centra i sex utvecklingsländer. Dessutom 
ger Sida fortsatt stöd till enhetens miljöekonomiska 
kapacitetsuppbyggnad. Det handlar om två treåriga 
projekt med fokus på fattigdom och miljö som sam-
manlagt får 94 miljoner kronor.  

44 miljoner till forskning om marin påväxt
Göteborgs universitet och Chalmers genomför tillsam-
mans ett forskningsprogram för att lösa problemen med 
marin påväxt på båt- och fartygsskrov utan att använda 
miljögifter. Projektet New Marine Paint fick under 
2006 ett anslag på 44 miljoner kronor.

 
Klimatförändringar kring Östersjön
Ledande forskare, politiker, journalister och andra 
intressenter från länderna kring Östersjön medverkade 
den 22-23 maj vid den första internationella konferen-
sen kring ”the Assessment of Climate Change for the 

Baltic Sea Basin” i Göteborg. Konferensen anordnades 
av Göteborgs universitet, BALTEX och HELCOM och 
syftade till att ge en analys av pågående och möjliga 
framtida klimatförändringar kring Östersjöområdet. 

 
Tvärvetenskapliga forskarskolor
Göteborgs universitet har två fakultetsövergripande 
forskarskolor inom hållbar utveckling. ”Klimat och 
Mobilitet”, har en inriktning mot klimatpåverkan 
kopplat till transporter. Tillsammans med Chalmers har 
universitetet en forskarskola inom ”Naturliga material 
med inriktning mot Miljö- och Kulturvård”. Under 
2006 har diskussioner pågått om ytterligare en fors-
karskola inom ”Miljö och hälsa”, som beräknas starta 
under hösten 2007. 

Europeisk panel för hållbar utveckling
European Panel on Sustainable Development, EPSD, 
är ett forskningsbaserat nätverk med syftet att vara en 
plattform för dialog mellan forskare, opinionsbildare 
och politiker. Under 2006 har EPSD haft ett semina-
rium i Bryssel och skrivit rapporter på temat “Smart 
Growth - Strategy for Sustainable Development”.

Forskning



FN har utropat 2005-2014 som dekad för utbild-
ning och lärande för hållbar utveckling. Riksdagen 
svarade på detta genom att ändra femte paragrafen i 
högskolelagen i februari i år. ”Högskolorna skall i sin 
verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäk-
ras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 
välfärd och rättvisa.” Som framgår av lagtexten handlar 
det inte bara om miljö utan också om ekonomiska och 
sociala frågor. Riksdagen har på detta sätt markerat att 
hållbar utveckling är en viktig fråga för högskolan. Det 
är nu upp till akademin att omsätta och integrera detta 
begrepp i verksamheten.  

Integrering av hållbar utveckling i  
grundutbildningen
Samtliga fakulteter inom 
universitetet fick under 2006 
uppdraget att utarbeta en 
plan för hur en integrering 
av hållbar utveckling skall 
kunna genomföras inom 
fakultetens grundutbildning. 
Uppdraget formulerades i 
enlighet med den nya lydel-
sen i högskolelagen. För att 
stödja arbetet arrangerade 
Miljöenheten tre seminarier, 
där fakulteterna fick utbyta erfarenheter och idéer om 
integreringsarbetet. Samhällsvetenskapliga fakulteten 
och Sahlgrenska akademin redovisade under dessa se-
minarier sina planer. Övriga fakulteter har påbörjat sin 
planering, men inte fastställt någon plan under 2006. 

Program och kurser med inslag av 
miljö och hållbar utveckling
Vid Göteborgs universitet startades 124 program 
under 2006. En tredjedel av programutbudet (38 st) 
har frågeställningar inom miljö och hållbar utveckling 
inom utbildningen. Detta innebär en ökning med fem 
procent jämfört med 2005. Bedömningarna gjordes 
av fakulteterna och GMV med samma kriterier (se 
avsnitt nedan) som för enstaka kurser.

Under 2006 gavs sammanlagt 1346 kurser som kunde 
sökas som enstaka kurs, varav 318 kurser, motsvarande 
23,6 procent, hade frågeställningar inom miljö och 
hållbar utveckling. Detta innebär en ökning med cirka 
4 procent jämfört med 2005. I den digitala kurska-
talogen 2006 fanns ”kurser inom hållbar utveckling” 
redovisade på en särskild sida. 

Tabell: Program och kurser med frågeställningar 
inom miljö och hållbar utveckling

År\kriterier I II Totalt

Program 2006 (%) 12 (9,7) 26 (21,0) 124
Program 2005 (%) 9 (7,3) 24 (19,5) 123
Kurser 2006 (%) 103 (7,6) 215 (16,0) 1346
Kurser 2005 (%) 126 (7,1) 226 (12,7) 1776

Miljömål: Miljö och hållbar utveckling skall i 
större utsträckning integreras i grundutbildningen.

Resultat: 38 program, motsvarande cirka 31 
% av utbudet, har frågeställningar inom miljö och 
hållbar utveckling. En ökning med 5 % jämfört med 
år 2005. 318 kurser, motsvarande cirka 24 % av 
utbudet, har frågeställningar inom miljö och hållbar 
utveckling. En ökning med cirka 4 % jämfört med 
2005.

Grundutbildning
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Kriterier för bedömning
Kriterierna utgår från den generella definition av hållbar ut-
veckling som finns i Brundtlandkommissionen: ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”, texten i 
Högskolelagen; 1 kap, 5 §, ” Högskolorna skall i sin verksam-
het främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” samt av de ex-
empel som anges i Agenda 21 (hela texten finns på sidan hu2.
se/agenda21/). Bedömningen är gjord i två olika nivåer:

I. Kurser vars frågeställningar är huvudsakligen inom miljö och 
hållbar utveckling. 

II. Kurser vars frågeställningar är delvis inom miljö och hållbar 
utveckling. 
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Examina inom miljövetenskap ökar
Universitetet har under de senaste 15 åren startat tre 
utbildningsprogram där det finns möjlighet att ta en 
magisterexamen inom huvudämnet miljövetenskap. 
Det naturvetenskapliga miljövetarprogrammet och 
programmet för naturvetenskaplig problemlösning 
startade i mitten av 1990-talet. Det samhällsveten-
skapliga miljövetarprogrammet startades år 2000. 

Under slutet av 1990-talet examinerades ett tiotal 
miljövetare per år men under 2000-2005 ökade det till 
ca 35 per år. Under 2006 har även de studenter som 
startat det samhällsvetenskapliga miljövetarprogram-
met börjat ta examen i full utsträckning. 2006 utfär-
dade universitetet 63 magisterexamina med huvudäm-
net miljövetenskap. Detta innebär en ökning med 26 
examina (70 procent) i jämförelse med 2005.

 
Några exempel från utbildningen
Hållbar utveckling i Gullbergsvass 
Under 2006 stod Göteborgs miljövetenskapliga cen-
trum (GMV) för fjärde året som värd för en tvärve-
tenskaplig fallstudie inom hållbar utveckling samtidigt 
som den var en 10 poängskurs vid både Göteborgs 
universitet och Chalmers. Denna gång var temat ”Det 
är dags att tänka på Gullbergsvass”. 12 studenter från 
olika ämnesområden, en forskare, en doktorand, en 
konsult samt ett antal referenspersoner från samhället 
deltog i fallstudien. Resultatet från fallstudien redo-
visades muntligt vid en föredragning på Miljöförvalt-
ningen och skriftligt i en fallstudierapport.

Studentdag om hållbar utveckling 
Den 4 december anordnades för andra gången en 
studentdag på temat ”Håll Bar Het”. Programmet 
innehöll ekologisk chokladprovning, miljökabaré samt 
föreläsningar om bland annat den omöjliga massbilis-
men och läkemedels miljöpåverkan. Det bjöds på eko-
logisk mat och en modevisning med ekologiska kläder. 
Aktiviteterna höll på ända fram till kvällen, då dagen 
avslutades med filmvisning av ”En obekväm sanning”. 
Under dagen deltog över 320 studenter.

UNESCO-rapport om hållbar utveckling i utbildning 
I september publicerades rapporten ”Drivers and 
Barriers for Implementing Sustainable Development 

in Higher Education” med universitetets förre rektor, 
professor Bo Samuelsson, och professor John Holm-
berg vid Chalmers som redaktörer. I sammanfattning-
en skriver man bland annat om att hållbar utveckling 
är en process och om de svårigheter som finns då 
man skall föra in begreppet i högskoleutbildningen. 
Rapporten är ett resultat av det internationella arbete 
som universitetet bedriver inom utbildning för hållbar 
utveckling.

HU2 – Högre utbildning för Hållbar utveckling  
Ett nationellt nätverk, HU2, startades sommaren 2006 
med ett möte i Göteborg. Nätverkets målsättning är 
att integrera hållbar utveckling i den högre utbildning-
en. HU2 vänder sig till personer inom högskolan som 
arbetar med undervisning och organisation vid ett lä-
rosäte samt myndigheter, verk och nationella student-
organisationer. Ett andra möte genomfördes under 
hösten vid Södertörns högskola. Nätverket har en egen 
hemsida www.hu2.se där verksamheten redovisas.

IT-universitetets miljöstipendium  
Mattias Ludvigsson har tilldelats IT-universitetets mil-
jöstipendium 2006 för sin magisteruppsats i interak-
tionsdesign. Prissumman på 5 000 kronor delas ut till 
det examensarbete eller projekt som bedömts diskutera 
hållbar utveckling bäst. 
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Många institutioner driver sin verksamhet i tät sam-
verkan med det omgivande samhället och arrangerar 
och deltar varje år i en stor mängd aktiviteter utanför 
den akademiska världen. De publika och populärve-
tenskapliga arrangemangen växlar i sin karaktär, allt 
från öppna föreläsningar och debattartiklar till Uni-
versitets-TV och utställningar. Antalet arrangemang 
med miljö och hållbar utveckling var under året 264 
stycken (30 inslag med hållbar utveckling i Universi-
tets-TV, 90 arrangemang i universitetets och GMV:s 
kalendarier, 144 arrangemang inrapporterade av fakul-
teterna). Antalet ökade med 30 procent sedan föregå-
ende år och universitetet genomförde i genomsnitt ett 
arrangemang om hållbar utveckling om dagen. 

Akvarium och barnens sommarlabb
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) stod 
återigen för en stor del av arrangemangen riktade mot 
allmänheten men den enhet som genomförde mest 
aktiviteter var Tjärnö marinbiologiska laboratorium i 
norra Bohuslän. De genomförde enskilt mer än 100 
arrangemang för både barn och vuxna. Föreläsningar i 
akvariet står för en stor del men även andra aktiviteter 
genomfördes såsom sommarlab för barn, föreläsningar 
samt strand- och fartygsexkursioner. Tjärnö räknade 
med att de tagit emot mer än 6500 besökare.

Miljöportalen (www.miljoportalen.se) är en popu-
lärvetenskaplig webbplats som presenterar forskning 
om miljö och hållbar utveckling på ett överskådligt 
och lättförståeligt sätt. Miljöportalen har under året 
förnyats och har fått ett nytt utseende. Funktionerna 
för användaren har utökats, t.ex. finns där nu en fråge-
sport, animationer, bildspel och mediaarkiv med korta 
filmer inom miljöområdet. Ett flertal nya artiklar har 
publicerats. Marknadsföring har skett på flera sätt: 

• Flyers utdelade på bokmässan i Göteborg, Ekocen-
trum, Sjöfartsmuseet, etc. 
• Utskick till gymnasieskolor i Göteborgsregionen 
(genom GR utbildning) 
• Annons (plugg) på universitetets startsida www.gu.se 
samt på Chalmers Nyheter på nätet
• Annons i Länsstyrelsens bilaga om vatten 
• Annons i tidningen Bi-lagan, vilken har en upplaga 
på 12 000 ex och når ut till alla skolor i Sverige
• Aktiva kontakter för att få fler sajter att länka till 
miljöportalen, bl.a.:  ne.se (nationalencyklopedin), 
svt.se/planeten, forskning.se/planeten, forskning.se, 
wikipedia, länkskafferiet, skolverket, Annas länkbur-
kar, etc.   

Uppgradering
Utvecklingen av antalet besök under 2006 är svårt 
att bedöma eftersom Miljöportalen bytte webbhotell, 
statistikverktyg samt uppgraderade publicerings-
systemet. Detta gjordes i augusti 2006 och därför är 
årets resultat baserat på det nya statistikverktygets 
mätningar mellan 1 september till 31 december.  Av 
dessa anledningar är det svårt att jämföra med tidigare 
års resultat. Emellertid har vi nu bra statistik för att 
mäta 2007. Träffbilden i sökmotorer som t.ex. Google 
är bättre än tidigare och resultaten visas högre upp i 
hierarkin och ger en mer relevant träffbild.

Miljömål: Inom ramen för publika och popu-
lärvetenskapliga arrangemang skall inslagen om 
miljö och hållbar utveckling öka.

Resultat: Under året genomfördes 264 arrang-
emang med inslag av miljö och hållbar utveckling, 
vilket är en ökning med 30 % jämfört med 2005.

Samverkan med omgivande samhälle
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Miljömål: Miljöportalen skall bli en av Sveriges 
mest välbesökta populärvetenskapliga webbplatser 
om miljö och hållbar utveckling. 

Resultat: 1120 unika besök per vecka resp. 
1650 besök per vecka. (2800 besök per vecka 2005).  

Hållbar utveckling i publika och  
populärvetenskapliga arrangemang

Miljöportalen
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Pedagogens nya lokaler
Pedagogen flyttade under början av hösten från 
Mölndal till nya lokaler i centrum. De nya lokalerna 
byggdes med höga krav på energieffektivitet och ut-
rustades med avancerad styrning av ventilation, värme 
och kyla för att lätt kunna anpassa flödena till beho-
ven. I klassrummen finns t.ex. behovsstyrd ventilation, 
som styrs efter mängden koldioxid i rummet. Glasen i 
fönstren är s.k. energiglas, som är mycket välisolerade. 
För att minska solinstrålningen i den nya byggnaden, 
och därmed minska behovet av kyla sommartid, utan 
att ta bort ljusinsläppet från fönstren finns tegellamel-
ler uppsatta på utsidan av huset som solavskärmare. 
Trots det behövs kylning av lokalerna, vilket sköts av 
en effektiv och energisnål kylanläggning. 

Energibedömning vid upphandling
Elförbrukningen på universitetet beror dels på hur lo-
kaler och apparater används och dels på vilken utrust-
ning som finns. Vid upphandlingen av datorer och co-
pyprinters begärdes uppgifter in av leverantörerna om 
apparaternas energiförbrukning. Energiuppgifterna var 
ett av flera kriterier för bedömning av produkterna.  

Bra Miljöval-el
Under 2006 upphandlades Bra Miljöval-el till de 
kontrakt som universitetet råder över, vilket rör sig om 
7 miljoner kWh. Bra Miljöval el kommer från förnyel-
sebara energikällor och har därmed en mindre miljöpå-
verkan. Avtalet gäller från 2007 och för 2,5 år framåt.  

Tabell 5: Energiförbrukning 2002-2006
År 2002 2003 2004 2005 2006

El kWh/m2 117 115 116 108 103

Värme kWh/m2 112 112 120 103 111

El & värme 229 227 236 211 214

Lokalyta (m2)
i beräkning

236283 372299 330659 325482 345099

Miljömål: Elförbrukningen i universitetets loka-
ler skall totalt minska med 5% per kvadratmeter. 

Resultat: Elförbrukningen på universitetet mins-
kade med 5 % från föregående år. Sedan 2002 har 
elförbrukningen minskat med hela 14 procent. 

Energi
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Elförbrukningen på universitetet fortsätter att minska. 
Under 2006 minskade elförbrukningen med fem 
procent jämfört med föregående år. Sedan 2002 har 
elförbrukningen miskat med hela 14 procent. Värme-
förbrukningen ökade något. Se tabell 5. 

Energieffektivisering 
Under året påbörjades ett projekt för energieffektivi-
seringar på universitetet. Det är främst planering och 
förberedelser som gjorts under 2006, det praktiska 
arbetet kommer igång i början av 2007. Då kommer 
bl.a. ett examensarbete om energikartläggning och ef-
fektivisering av en byggnad att utföras, vilket fungerar 
som ett pilotprojekt. 

På bl.a. Humanisten installerades rörelsedetektorer och 
energisnåla armaturer för att minska elförbrukningen 
från belysning. För att minska elförbrukningen från 
datorer byttes på flera håll gamla dataskärmar ut mot 
energisnålare platta skärmar och tunna klienter ersatte 
vanliga datorer.  

Miljövänligare uppvärmning
Konferensanläggningen Jonsereds herrgård konver-
terade under året uppvärmningskälla från olja till 
bergvärmepump, vilket minskar förbrukningen av 
olja och därmed miljöbelastningen betydligt. Även 
konferensanläggningen Ågrenska villan fick under året 
en mer miljövänlig och energieffektiv uppvärmning 
genom att huset anslöts till fjärrvärmenätet, från att 
tidigare värmts med el.  
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Resor är en av universitetets största utgiftsposter och 
har stor inverkan på den globala uppvärmningen. Ge-
nom att välja miljövänliga sätt att resa kan belastning-
en på omgivningen minskas betydligt. Att använda 
video-, data- och telekonferenser är också effektiva sätt 
att minska miljöpåverkan.  

Resandet minskar
Under året reste universitetets personal ca 29,5 
miljoner kilometer. Flygresor dominerar fortfarande 
det totala antalet resekilometer, ca 83 procent, likaså 
utsläppen av koldioxid, 91 procent. 

Vid en kontroll av resestatistik från vår huvudleve-
rantör visade det sig att statistiken för föregående år 
avseende flyg ej beräknats på ett tillförlitligt sätt, vilket 
medför att direkta jämförelser med tidigare års statistik 
tyvärr inte kan göras. Vår förhoppning är dock att en 
ökad medvetenhet och ett aktivt arbete har lett till att 
bryta trenden med ökade inrikes flygresor. Ett tecken 
på det är att tågresandet under året utgjorde 76 pro-
cent av de resta inrikeskilometrarna med tåg och flyg. 

Trenden med minskat antal körda kilometer i egen 
bil håller i sig. Resultatet visar på en minskning med 
nästan fem procent, jämfört med 2005. 

Nätkonferens miljövänligare än tåget
Antalet datakonferenser ökade med 20 procent under 
året medan antalet videokonferenser minskade något. 
I IT-universitetets och IT-avdelningens regi genomför-
des följande video- och datakonferenser:

• 2927 påloggningar i sessioner i Marratech (elektro-
niska möten).
• ca 300 timmar videokonferens. 

För att öka användningen av nätkonferenser genom-
förde IT-avdelningen två seminarier samt en presen-
tation för samtliga prefekter och biträdande prefekter 
på Sahlgrenska akademin. Dessutom uppgraderades 
programvaran till den senaste versionen. 

Cykelutmaningen
280 deltagare från universitetet var med i Cykelutma-
ningen, en lagtävling där varje deltagare fick poäng 
då de cyklade till och från arbetet eller i tjänsten. Det 
vinnande laget blev ”Membranproteinerna” på andra 
plats kom lag ”Kräftan” och på tredje plats lag ”Farma-
kologerna”.

Miljömål: Minska miljöpåverkan vid tjänsteresor 
och transporter 

Resultat: Antal kilometer med egen bil minskade 
med ca 5 % till ca 1,2 miljoner kilometer.  Andelen 
tågkilometer av totala mängden inrikesresekilome-
ter var 76 %.  Antalet datakonferenser ökade med 
20 % medan antalet videokonferenser minskade 
något under året.

Resor och transporter
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Res rätt – vinn tid!
Under året arrangerades en temadag ”Res rätt – vinn 
tid!” med fokus på resor, miljö och hälsa. 138 personer 
deltog under dagen, som innehöll både föreläsningar 
och en utställning där ramavtalsleverantörer, Västtra-
fik, Trafikkontoret m.fl. visade på praktiska möjlighe-
ter att miljöanpassa resandet. 

Så reser universitetet
Genomförda resvaneundersökningar, vid gemen-
samma förvaltningen och IT-universitetet, samt vid 
Samhällsvetenskapliga-, Naturvetenskapliga- och 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, visade att cirka 
30 procent av personalen åker kollektivt till jobbet, 20 
procent cyklar och nästan lika många promenerar. Ca 
30 procent åker bil varav, 14-23 procent av dessa åker 
ensam i bil. En tredjedel av dessa kan tänka sig att byta 
till kollektivtrafik om det fungerar. Att få denna grupp 
att ändra sina resvanor är en stor framtida utmaning.

Universitetet har en hög andel kollektivtrafikresenä-
rer och andelen som cyklar och promenerar är också 
högre än på andra stora arbetsplatser. En förklaring är 
att flertalet av GU:s institutioner ligger centralt och 
många bor relativt nära sin arbetsplats. Ser man på 
resor i tjänsten skiljer sig inte GU nämnvärt från andra 

arbetsplatser. Mellan 30 och 40 procent av de anställda 
använder privat bil vid korta tjänsteresor. Ett intressant 
förslag som uppkommit i samband med studierna är 
införande av bilpooler som ett sätt att få anställda att 
använda säkra, miljöklassade bilar i tjänsten istället för 
den egna. En förstudie om förutsättningar för bilpool 
kommer att genomföras under det kommande året. 
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År/Reseslag Flyg (utrikes) Flyg (inrikes) Tåg Egen Bil Totalt
2006, km 23 298 190 1 185 581 3 841 031 1 247 070 29 571 872
2005, km -   - 4 126 680 1 311 800 -
Utsläppsmängder 2006

Kolmonoxid (CO), kg 11 568 593 0,6 9 690 21 852
Koldioxid (CO2), kg 2 469 608 202 734 22,3 260 638 2 933 002
Kväveoxider (NOx), kg 8 387 711 0,1 1 072 10 170
Kolväte (HC), kg 548 178 0,1 1 933 2 659

Tabell 6: Omfattning och utsläppsmängder per reseslag (beräkningarna är baserade på utsläppsdata från 
leverantörer samt rapporten ”Miljöledningssystem i statlig förvaltning, 2001”) 
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Under året genomförde Upphandlingsenheten 37 
upphandlingar.  I 14 av dessa 37 upphandlingar ställ-
des miljökrav på varan/tjänsten, vilket motsvarar 38 
procent. Det är en minskning från år 2005 då mot-
svarande siffra var 66 procent. Dock ställdes miljökrav 
i samtliga stora ramavtalsupphandlingar. Där inga 
miljökrav ställdes rörde det sig om upphandling av 
konsulttjänster, vilka det är svårare att ställa miljökrav 
på, eller speciell utrustning avsedd för forskning. 

Miljöanpassade inköp
Även inom ramavtal där miljökrav ställts på produk-
terna måste universitetets inköpare vanligen göra ett 
aktivt val för att välja de produkter som är miljöanpas-
sade. Vid en rundfrågning bland universitetets inkö-
pare visade det sig att hälften av de tillfrågade (23/45) 
ställt krav eller frågor om produkternas miljöprestanda 
vid mer än 50 procent av inköpen. Flera av inköparna 
trodde att miljökraven vid upphandlingen säkerställde 
att alla varor inom avtalet var miljöanpassade, vilket 
inte är fallet, och frågade därför inte efter miljövänliga 
varor vid inköp. 

 
Pappersanvändningen anser många vara en symbol för 
hur en organisation hanterar naturresurser och gläd-
jande nog sjunker universitetets pappersförbrukning 
för sjätte året i rad. Under året minskade förbrukning-
en av kopieringspapper med 18 procent. Förklaringen 
ligger troligtvis i fortsatt utveckling av dubbelsidiga 
utskrifter/kopiering, samt betalsystem för studenter. 
Övergång till elektronisk egenrapportering vad gäller 
reseräkningar och tidrapporter kan också förklara en 
del. Det går inte att avgöra hur mycket anställda 
förbrukar respektive studenter. Om man antar att

Miljöinformation i avtalsdatabasen
Universitetets avtalsdatabas innehåller alla aktuella 
avtal som universitetet har tecknat. Under året lades 
miljöinformation om avtalen in i databasen för att 
underlätta för inköparna att göra miljöanpassade val. 
Dels finns information om leverantören har miljö-
märkta varor i sitt sortiment, dels om leverantören är 
ISO14001-ceritifierade eller motsvarande. 
 

Svanenmärkta trycksaker
Cirka hälften av de trycksaker som producerats vid 
universitetets informationsenhet har Svanenmärkts. 
De trycksaker som trycktes i störst upplaga på univer-
sitetet; Kurskatalogen och programmet för Universite-
tets vecka var båda Svanenmärkta.  

Schysst kaffe
En stor framgång vid inköp av miljövänliga varor sker 
när strategiska beslut tas som innebär att miljömärkta 
varor alltid köps in. Ett exempel är Gemensamma 
förvaltningens beslut att endast köpa in ekologiskt 
och Rättvisemärkt kaffe. Fler institutioner har tagit 
liknande beslut, t ex IT-universitet som i två år haft 
KRAV- och Rättvisemärkt kaffe för all personal och 
alla studenter.
 
 
 
 

 

Miljömål: Öka andelen produkter där miljökrav 
ställs i samband med inköpet och/eller upphandlingen. 

Resultat: I 14 av 37 upphandlingar ställdes mil-
jökrav på varan/tjänsten, vilket motsvarar 38 %. 
Det är en minskning från föregående år. I samtliga 
upphandlingar ställdes krav/frågor på leverantörens 
miljöarbete. Vid en rundfrågning bland inköpare vi-
sade det sig att hälften ställer krav på produkternas 
miljöprestanda (23/45 inköpare).

Inköp och upphandling
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Pappersförbrukning
Tabell 7: Förbrukning av 
kopieringspapper 2002-2006

År Vikt (ton)
2002 444
2003 396
2004 396
2005 315
2006 258

anställda förbrukar allt 
papper så motsvarar 
det en förbrukning på 
12 104 kopieringspap-
per om året per anställd 
i genomsnitt. Om 
studenterna medräk-
nas blir förbrukningen 
1844 kopieringspap-
per per student och 
anställd och år.
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Till hjälp vid källsorteringen på institutionerna finns 
universitetets Avfallsplan som preciserar vilka fraktioner 
som ska källsorteras och vilken lägstanivå som gäller.  

Avfallsplan
Enligt denna skall avfallet sorteras i följande 
fraktioner:
• Hushållsliknande blandat avfall (brännbart)
• Avfall som omfattas av producentansvar (för-
packningar av metall, glas, plast och papp samt 
wellpapp, tidningar, bilar, däck, batterier, lysrör, 
lågenergilampor, glödlampor och elektronik)
• Farligt avfall
• Riskavfall
• Icke brännbart avfall

I tabellerna nedan redovisas avfallsmängderna vid 
universitetet under 2006. Verksamhetsavfallet uppgår 
till ca 1 kg per heltidsanställd och arbetsdag. Av total 

mängd verksamhetsavfall går 31 procent till materialå-
tervinning, 59 procent till energiutvinning, 1 procent 
till deponi och 9 procent tas omhand som farligt avfall.

Farligt avfall sorteras ut från hela universitetet.  
Elektronikskrot utgör den största posten (70 procent) 
av det farliga avfallet. Uttjänta farliga kemikalier 
uppkommer främst vid de laborativa och konstnärliga 
verksamheterna.

Källsortering i verksamheten
Källsortering enligt avfallsplanens miniminivå är i 
dagsläget infört för både studenter och personal på Sahl-
grenska akademin, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, 

Humanistiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga 
fakulteten och Gemensamma förvaltningen. Öv-
riga fakulteter, med undantag för vissa institutio-

ner, har ännu inte infört avfallsplanen till fullo.   

På Samhällsvetenskapliga fakulteten genomfördes 
under året en utredning, som ledde till beslutet att 
de mot en hyresreducering ska ta över mer ansvar för 
avfallshanteringen från Akademiska Hus. Fakulteten 
får därmed större kontroll över avfallshanteringen och 
ökade möjligheter att påverka den. 

Miljömål: Öka andelen avfall som går till materia-
låtervinning till minst 50 %

Resultat: 31 % av totala verksamhetsavfallet går till 
materialåtervinning och kompost, (38 % för 2005). 
Målet är inte uppnått ännu. 

Avfall
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Verksamhetsavfall Kvantitet (kg)
Kontorspapper 226 423

Sekretesspapper 4 486

Tidningar 72 906

Wellpapp 58 655

Pappersförpackningar 8 146

Hårdplastförpackningar 4 032

Mjukplastförpackningar 1 561

Ofärgat glasförpackningar 4 363

Färgat glasförpackningar 12 307

Metallförpackningar 2 415

Metall 7 995

Mixad återvinning 7 930

Komposterbart 7 730

Trä 880

Gips 2 840

Brännbart 139 880

Hushållsliknande blandat 529 138 

Restavfall 33 116

Blandat grovavfall 43 790

Icke brännbart 11 905

Total mängd verksamhetsavfall 1 180 498 kg

Farligt avfall och riskavfall Kvantitet (kg)
Alkaliskt avfall 25

Asbest 27

Blyskrot 100

Deponibart 12

Diskvatten förorenat av blod, saltlösning 22 100

Fotovätskor 177

Färgavfall och Färgburkar 231

Glasavfall och tomflaskor 15

Härdare 12

Kvicksilveravfall 12

Laboratorieavfall 2 965

Läkemedelsavfall 16

Lösningsmedel 486

Riskavfall 3 960

Scintavfall (lågradioaktivt lösningsmedel) 360

Spillolja 95

Surt avfall 29

Batterier stora 2 302

Batterier små 239

Ljuskällor (glödlampor mm) 1 173

Elektronik 71 182

Tonerkasetter 10

Vitvaror 480

Totalt farligt avfall 106 008 kg

R
esursförbrukningTabell 8: Verksamhetsavfall 2006

Tabell 9: Farligt avfall 2006



Den laborativa metodutvecklingen har blivit både 
hälso- och miljövänligare på senare år. Universitetet in-
för flera av de nyutvecklade metoderna som finns men 
utvecklar också flera metoder själva. En miljövänligare 
metod innebär oftast substitution av en farlig kemika-
lie men kan också vara en minskning av kemikalievo-
lymerna vid experimenten. 

En sätt att göra kemikaliehanteringen säkrare är att 
använda så kallade kit. Kit är ett ordningsställt paket 
med portionsförpackade färdigblandade kemikalier 
som skall blandas ihop för en viss laborativ metod. 
Fördelen med kit är den enklare kemikaliehanteringen 
med kraftigt reducerade kemikaliemängder som leder 
till snabbare och mer tillförlitliga resultat. Nackdelarna 
är dels den ökade förpackningsmängden och dels vissa 
säkerhetsbrister i både hantering under laborationen 
och i kvittblivningen av kemikalieresterna på grund av 
att innehållet många gånger är okänt. 

Omarbetade regler för kemikalie- 
hantering
I maj omarbetades alla centrala rutiner och regler för 
universitetets kemikaliehantering på grund av ändrad 
lagstiftning. Syftet med reglerna är att chefer och labo-
rativ personal på ett enkelt och översiktligt sätt kan ta 
till sig den omfattande lagstiftningen inom området. I 
reglerna har onödiga paragrafer tagits bort och andra 
paragrafer har tolkats för att öka förståelsen. Reglerna 
finns att hämta på:  
www.mls.adm.gu.se/miljoarbete/rutiner/Kemikalier.

Miljömål: Minska miljöpåverkan från kemiska 
produkter.

Resultat: Arbetet med att substituera och minska 
volymerna av miljö- och hälsofarliga kemikalier gick 
framåt under 2006. De nedanstående 20 substitu-
tionerna/volymminskningarna utgör inte det totala 
antalet, utan endast några exempel.  

Farliga kemikalier

Institutionen för odontologi  
För att slippa propylenoxid används 
numera LR White i stället för EPON. Vid 
fixering och sköljning av biopsier används 
numera fosfatbuffert i stället för kakody-
latbuffert (med arsenik). Röntgenbilder 
framkallas med miljövänligare preparat.

Wallenberglaboratoriet  
Ersatte etidiumbromid med GelRed och 
32P med biotin vid EMSA-försök. De 
köpte dessutom en chemiluminometer för 
cellanalys som kräver en tiondel av reagens 
och celler mot tidigare.

Institutionen för biomedicin  
GelRed, som inte passerar cellväggen har 
ersatt Etidiumbromid. Natriumhydroxid 
har ersatt formamid vid denaturering av 
Fish-glas. Fluorochromer vid DNA-sekven-
sering späds numera 8 ggr jämfört med det 
rekommenderade.

Institutionen för fysik  
Har bytt etylenglykol mot glycerin samt 
metanol mot etylalkohol. Mer vattenba-
serade rengöringsmetoder har minskat 
användningen av lösningsmedel.

Institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi  
Etanol i stället för metanol används nu-
mera i Western-blotrecepten. Avdelningen 
för Immunohistokemi substituerade också 
bort metanol mot PBS. Xylen byttes på 
flera ställen ut till substitut som anses 
vara mindre farliga. Exempel på sådana 
lösningar är Neoclear ifrån WVR.

NMR-centrum 
Minskade volymer och koncentrationer 
i försök innebar mindre konsumtion av 
lösningsmedel och andra kemikalier. 

Lundberglaboratoriet 
Började utnyttja SYBRSafe som ett alterna-
tiv till ethidiumbromid vid visualisering av 
nukleinsyror. SYBRSafe är mindre toxiskt 
och är även ur miljösynpunkt ett bättre 
alternativ. Övergång till kommersiellt 
tillgängliga ”kit” i nästan alla applikationer, 
har minskat användningen av t ex fenol 
och klorerade kolväten.

Institutionen för kemi  
Läkemedelskemigruppen arbetade för att 
minska lösningsmedelsanvändningen. Ny 
kromatografiutrustning har medfört att 
mindre mängder av lösningsmedel använts. 
I kemikurser inom utbildningar i kemi och 
läkemedelskemi gjordes enbart mikroskale-
laborationer, vilket innebär kraftigt mins-
kad kemikalieförbrukning.

Exempel på substitution av farliga kemikalier under 2006
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Personalutbildning är ett viktigt inslag i miljöarbetet. 
Under året utbildades 1247 personer (24 procent av 
de anställda) i miljöfrågor. Utbildningarna skall ge 
kunskap om dels miljöledningsprocessen och dels 
själva miljöarbetet. Under senare år har fokus legat 
mot mer specialinriktade miljöutbildningar för en-
skilda personalkategorier, såsom laboratorieansvariga, 
inköpare och resebeställare. 

Totalt har 6918 personer genomgått utbildningar 
i miljöledningssystemets regi sedan starten 1998. I 
tabellen presenteras en sammanställning av de utbild-
ningar som genomfördes under 2006, samt de områ-
den inom externa utbildningar och evenemang som 
våra anställda tagit del av utanför universitetet.

Miljöutbildning på film
Under året producerades två korta filmer som vänder 
sig till både anställda och studenter och som visar det  
miljöarbete som bedrivs. Filmerna kan laddas ned på 
universitetets webbplats www.gu.se/miljo. 

Tabell 10: Personalutbildning inom miljö- 
ledningssystemet

Utbildningens innehåll och namn tim
Miljöledning, certifiering och system 1005
Hållbar utveckling i grundutbildning 90
Specialinriktade miljöutbildningar; labo-
ratoriearbete, inköp, avfall och energi

462

Utbildning av miljösamordnare och 
miljörepresentanter

166

Erfarenhetsutbyte med andra universitet 
och högskolor

94

Miljö, mat och hälsa 88
Filmförevisningar Hållbar utveckling 138
Internationellt utbyte av erfarenheter 102
Miljörevision 6
Distansmöten, videokonferenser, resor 1384
Totalt personalutbildningstimmar 3535

Miljömål:  Alla universitetets anställda skall ha 
genomgått någon form av miljöutbildning.

Resultat: Under året genomgick 1247 personer, 
motsvarande 24 % av universitets anställda någon 
form av miljöutbildning. Totalt genomfördes 3535 
utbildningstimmar. 

Personalutbildning
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I EMAS- och ISO 14001-standarden ses både in-
tern och extern kommunikation av miljöarbetet som 
mycket viktigt. I detta avsnitt vill vi visa på några vik-
tiga kommunikationskanaler. De exempel som nämns 
är huvudsakligen hämtade från universitetets centrala 
kommunikation. Förutom detta finns det även en om-
fattande miljökommunikation på fakulteter, institutio-
ner och andra avdelningar/enheter inom universitetet.

 
Nyhetsbrev 
Nyhetsbrevet ”Grönheter” ges ut varje månad av 
Miljöenheten och distribueras till miljösamordnare, 
miljörepresentanter och andra intresserade inom uni-
versitetet. Det tar upp vad som hänt eller kommande 
arrangemang inom miljöarbetet.  

Kommunikation med studenter 
Det är viktigt att universitetets studenter tar del av och 
är delaktiga i universitetets miljöarbete. För att infor-
mera studenterna gjordes flera insatser under 2006:

- En Miljöfolder togs fram som sammanfattar miljöar-
betet och upplyser om utbildningsprogram på univer-
sitetet inom hållbar utveckling.
- En utställning om universitetets miljöarbete visades 
vid fyra av universitetets bibliotek. 
- Kortfilmen ”Den hållbara studenten” togs fram och 
lades ut på universitetets webbplats www.gu.se/miljo.
- Studentdagen “HållBarHet” anordnades för andra 
året i rad med bl.a. föreläsningar, ekologisk-rättvise-
märkt chokladprovning, eco-catwalk och ekologisk 
mat. 320 studenter deltog i arrangemanget. 
- Två tävlingar anordnades där studenterna fick 
komma med förbättringsförslag på miljöarbetet. De 
10 vinnande bidragen i varje tävling belönades.
- En enkät skickades ut till alla studenter och anställda 
för att få in synpunkter på kommande miljömål.
- Annons om universitetets miljöarbete på Studentkar-
tan, som alla nya studenter och besökare mfl får.  
- Vid tre tillfällen har miljöenheten hållt föreläsningar 
om miljöarbetet på kurser för studenter. 

GU Journalen 
GU Journalen är en personaltidning som utkommer 
med 6 nummer per år. Under året publicerades flera 

reportage och artiklar om miljö och hållbar utveckling 
i tidningen. Ett nummer hade temat Hållbar utveck-
ling.  
 
Extern kommunikation
Miljö- och hållbarhetsredovisningen som sammanställs 
varje år finns tillgänglig på universitetets webbplats 
och delas även ut i tryckt version i olika sammanhang. 
En folder om miljöarbetet på universitetet togs fram 
under året och denna kan användas både internt och 
externt för att kommunicera miljöarbetet på ett tydligt 
sätt. Både miljöredovisningen och foldern finns i eng-
elska versioner. 

Miljöcertifieringen blev omskriven i flera tidningar. 
SP:s tidning “Provning & Forskning” skrev ett repor-
tage om universitetets miljöarbete och certifieringen. 
Studentdagen “HållBarHet” blev omskriven i bland 
annat Göteborgs Posten. 

Miljöpolicyn skickades ut, tillsammans med infor-
mation om universitetets miljöcertifiering, till alla 
leverantörer som universitetet har ramavtal med. 

Två kortfilmer om universitetets miljöarbete “Det 
hållbara universitetet” och “Den hållbara studenten” 
blev färdiga i slutet av året och kommer att användas 
för att kommunicera universitetets miljöarbete.

Genom nätverket MLUH (Miljöledning i universitet 
och högskolor) sker ett samarbete och utbyte av erfa-
renheter med andra universitet och högskolor. 

Miljökommunikation 

Eco-Catwalk på studentdagen HållBarHet, som anordnades i december med 
över 300 deltagande studenter.
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Miljöprofiler
 

Miljöenheten utsåg varannan månad miljöprofiler inom 
universitetet, vilka utmärkt sig på något sätt inom om-
rådet hållbar utveckling. Under 2006 utsågs följande 
personer till miljöprofiler med följande motiveringar: 

Åsa Boholm, verksam vid 
Centrum för Forskning om Of-
fentlig Sektor (CEFOS) och För-
valtningshögskolan på Göteborgs 
universitet. Åsa forskar bland annat 
om den offentliga förvaltningens roll 
i implementeringen av miljöpolitik. 
Hon har även forskat om miljöris-

ker, bland annat om tunnelbygget genom Hallandsås.

Åsa och CEFOS var värd för RiskCom2006, som är 
en internationell mångvetenskaplig konferens med te-
mat riskkommunikation. Åsa blev ny ställföreträdande 
föreståndare på Göteborgs miljövetenskapliga centrum 
den 1 juli.

Leif  Ohlsson vid Freds- och 
utvecklingsforskning inom den 
samhällsvetenskapliga fakulteten. 
Leif framställer det elektroniska 
nyhetsbrevet “Omvärldsbilder”, 
som behandlar olika teman inom 
mänskliga rättigheter, konflikter, 
försörjning och miljö ur ett internationellt perspektiv.  
Nyhetsbrevet, som ges ut varje vecka, är gratis och 
riktar sig till myndigheter, forskare, studenter, lärare, 
elever och andra intresserade. 

Mikael Olsson och Johan Boman
vid institutionen för växt- 
och miljövetenskaper resp. 
Atmosfärsvetenskap utses 
till nya miljöprofiler för 
sina insatser inom lärarut-
bildningen. De båda har 
tillsammans lett projektarbetet ”Ett hållbart samhälle” 
för ca 1000 lärarstudenter under 2005. Projektet ger 
studenterna ett tillfälle att studera och praktiskt till-
lämpa hur undervisning i hållbar utveckling kan vara 
upplagd för olika målgrupper. 

Mats Sandberg, professor i 
biokemi och miljösamordnare vid 
Sahlgrenska akademin. Mats forskar 
om hjärnans signalsystem. På sikt kan 
hans forskning användas för att få fram 
läkemedel som minskar hjärnskador 
efter slaganfall och andra sjukdomar 

i hjärnan. Mats har även sökt forskningsmedel för 
att studera om samtidig påverkan av miljögifter och 
inflammation under fosterstadiet kan bidra till utveck-
ling av sjukdomstillstånd som Parkinsons sjukdom. I 
sin roll som miljösamordnare har han har varit ute och 
informerat om miljöforskning och miljöledningssyste-
met på institutioner, sektioner och avdelningar. Under 
2006 har Mats också tagit på sig uppgiften att ha en 
introduktion i hållbar utveckling för alla nya studenter 
på Sahlgrenska akademin.

Ulf  Ernstson, Kulturgeografiska 
institutionen. Ulf har under året avlagt 
filosofie doktorsexamen med en av-
handling om spridningen och imple-
menteringen av miljöledningssystem. 
Han hoppas även i fortsättningen få 
möjlighet att studera frågan vidare, till 
exempel genom att granska hur nyckel-
tal i miljöarbetet kan integreras med andra system 
på ett företag och hur materialflöden förändras inom 
ramen för innehav av miljöledningssystem. Det hand-
lar om studier kring miljökrav och åtaganden, hur de 
formuleras, dirigeras inom och mellan företag, samt 
vad för slags rumsliga effekter som frambringas. Ulf är 
också biträdande miljösamordnare på Handelshögskolan.

Sverker C. Jagers, Henrik Hammar 
och Carl Henrik Lyttkens
Fil. dr Sverker C. Jagers vid Statsvetenskapliga inst., 
fil. dr Henrik Hammar vid Inst. för nationalekonomi 
med statistik, och universitetslektor och docent Carl 
Henrik Lyttkens vid Avdelningen för humanekologi är 
initiativtagare och lärare i en flervetenskaplig fallstudi-
ekurs om växthuseffekten, som ges på SMIL-program-
met (Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram). De 
använder den s.k. timglasmodellen, som går ut på att 
studenterna börjar studera problemet med ett brett 
angreppssätt, på både orsak och verkan, för att sedan 
inrikta sig på en linje som de studerar närmare. 

De tre miljöprofilerna har nyligen utsetts som pristagare 
av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och kom-
mer den 28 januari 2007 att få motta belöning för sina 
föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning. 
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Ute på fakulteterna och på Universitetsbiblioteket sker 
en stor del av miljöarbetet på universitetet. Utifrån de 
universitetsgemensamma miljömålen har fakulteterna 
utarbetat egna mål och handlingsplaner samt egna 
miljöhandböcker, vilka är anpassade för respektive 
fakultets unika verksamhet och förutsättningar. Nedan 
följer en kort presentation av miljöarbetet på respek-
tive fakultet. 

 
Handelshögskolan
Miljöarbetet vid Handelshögskolans fakultet har 
under året i huvudsak varit inriktat på att ytterligare 
förbättra forskning och utbildning med inriktning på 
miljö, hållbarhet och Corporate Social Responsibility. 
Handelshögskolan har egna miljömål för att stärka de 
områden där miljöpåverkan bedömts vara störst. I den 
senaste genomgången av Handelshögskolans miljö-
aspekter bedömdes forskning och utbildning vara de i 
särklass viktigaste områdena att prioritera.

Ett stort antal studenter doktorerade eller avlade 
Licentiatexamen i miljövetenskap eller miljöekonomi 
under året, samt i kulturgeografi med inriktning mot 
miljögeografi. Det stora doktorandprogram som 
Handelshögskolan bedriver för forskare från Sidas 
samarbetsländer antog under året ytterligare fem nya 
doktorander från Kina, Etiopien, Ghana, Vietnam och 
Colombia. Handelshögskolan har även fått forsknings-
anslag och Postdoc tjänster av MISTRA för klimat-
forskning. Vidare har Handelshögskolan fått forsk-
ningsanslag från Naturvårdsverket för forskning om 
samspelet mellan friluftsliv och bevarande av naturen. 

Kurser har hållits på grund-, masters- och doktorand-
nivå och forskningen samt rådgivning och annan 
extern verksamhet har utökats. I samarbete med andra 
fakulteter bedrivs en stor mastersutbildning (SMIL) 
och den första kullen med studenter har nu gått ut i 
arbetslivet. Under året har ytterligare arbete lagts ner 
på att förbättra kurser och andra pedagogiska moment 

i såväl SMIL som andra kurser på olika nivåer.

Under året har många artiklar publicerats kring miljö-
frågor med inriktning på miljöjuridik, miljöekonomi, 
miljögeografi och Corporate Social Responsibility.  

Som ett exempel på praktisk uppföljning av forskning, 
och tredje uppgiften, bedriver Handelshögskolan en 
Helpdesk i miljöekonomi för att bistå Sida och Utri-
kesdepartementet i miljöanpassning av biståndet. Som 
en uppföljning av detta arbete har Handelshögskolan 
även förhandlat under året med Sida om att få stora 
anslag för att följa upp med utveckling av miljöekono-
miska centra utomlands, framförallt i Afrika.

Ett samarbete med fastighetsservice och fastighetsägare 
resulterade i åtgärder för att uppnå fastställda miljömål 
rörande resor, energiförbrukning och avfallshantering.

Humanistiska fakulteten
Humanistiska fakulteten har under året arbetat med 
att följa upp och genomföra de mål som fakultets-
nämnden beslutade om för perioden 2005-2006. Alla 
mål är nu uppfyllda och det största målet att införa 
fraktionen kompost vid institutionerna i Humanisten 
och Språkskrapan är nu genomförd. Fraktionen kom-
post finns numera i pentryenheterna och i lärosalarna 
och detta fungerar bra.

Möten med miljörepresentanterna har genomförts 
under året och i december anordnade miljösamordna-
ren en föreläsning om hållbar utveckling för miljöre-
presentanter och andra intresserade. Christian Munthe 
från filosofiska institutionen föreläste om hållbar 
utveckling och försiktighetsprincipen.

Informationstillfällen om teoretiskt brandskydd har 
hållits i varje fastighet utom en. Föreläsare anlitades 
av skyddsingenjören och tillsammans med miljösam-
ordnaren anordnades informationstillfällen för alla 
anställda. Inbjudan skickades till prefekterna som 
vidarebefordrade inbjudan. Informationstillfällena var 
mycket uppskattade och visade bland annat hur ett 
bra brandskyddsarbete kan upprätthållas. Nya utrym-
ningsplaner har upprättats.

Generellt sett har miljömedvetandet ökat bland 
personalen. I samband med miljöcertifieringen och 
de inplanerade miljörevisionerna kom miljöfrågorna i 
fokus. Man har blivit medveten om vikten av att föra 
ut budskap till anställda, doktorander och studenter. 
Institutionerna arbetar med att minska pappersför-
brukningen och man använder i större utsträckning 
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än tidigare kursportalen för att lägga ut kompendier, 
schema, etc. Vid någon institution används ett nytt 
system för att reducera kopieringen i samband med 
ventilering av C- och D-uppsatser.

Etnologiska institutionen deltog i cykelutmaningen 
under året och många av personalen reser kollektivt 
av miljöskäl. Tillsammans med vissa hyresvärdar görs 
gemensamma satsningar för att byta ut gamla arma-
turer mot energisnålare belysning. Närvarodetektorer 
har installerats. Kravmärkt kaffe inhandlas av många 
institutioner. Även rättvisemärkt kaffe inhandlas.

IT-universitetet
IT-universitetet annonserade våren 2006 ut stipen-
dium om 5000 kr för bästa examensarbete eller större 
projekt (minst 5 högskolepoäng) utförda 2005/06 
där hållbar utveckling tematiserades. Arbetet samt en 
motivering inlämnades till miljösamordnaren. Arbe-
tena bedömdes av miljörådet. Vi fick in ansökningar 
från Henrik Sternberg, Mattias Ludvigsson, Henrik 
Eriksson/David Erixson och Hugo Ramirez. Mattias 
Ludvigssons arbete utsågs med följande motivering: 
Hans arbete fokuserar på ungdomar där han med 
hjälp av olika metoder försöker designa om befintliga 
vardagsföremål för att öka ungdomars energimedve-
tenhet. Området som Mattias har valt är högaktuellt, 
då energimedvetenhet saknas bland den yngre genera-
tionen samtidigt som denna grupp kommer att behöva 
handskas med framtidens miljöproblem. Utöver detta 
har Mattias valt att använda sig av olika designmeto-
der för att studera t.ex. vilken effekt provokativ design-
metod har. Arbetet genomsyras av nytänkande vilket 
krävs för att lyfta fram energiproblematiken och göra 
den spännande och modern för ungdomar.

Miljörådet vid IT-universitetet har påbörjat ett arbete 
med att ta fram en policy om hur frågan om hållbar 
utveckling skall integreras i verksamheten. För att 
tydligare kunna planera arbetet utifrån den befintliga 
verksamheten uppmanas all personal vid IT-universi-
tetet att reflektera kring det egna arbetet i relation till 
hållbar utveckling samt hur arbetet kan profileras tyd-
ligare gentemot hållbar utveckling. Utifrån personalens 
respektive skrivningar åtar sig miljörådet att utforma 
en profilbeskrivning för IT-universitetet i frågan. För 
att stärka den undervisande personalens förståelse av 
arbete kring hållbar utveckling, kommer miljörådet 
även att arrangera ett seminarium för att diskutera 
hållbar utveckling i forskning och undervisning. Detta 
seminarium kommer naturligtvis att utformas utefter 
den föregående profilbeskrivningen.

Konstnärliga fakulteten
Miljöarbetet har under 2006 gått in i ett annat tempo 
efter det intensiva arbete som ledde fram till certi-
fiering julen 2005. Under 2006 har arbetet främst 
handlat om att befästa systemet, åtgärda de avvikelser 
som uppkom efter certifieringsrevisionen och ge viss 
utbildning. 

På GOArt genomfördes en allmän grundutbildning 
i miljö den 31 maj. Fokus under halvdagen låg på 
vardagliga miljötips kring energi, konsumtion, gifter 
mm. En annan utbildning genomfördes på en av 
miljörådets träffar, då representanter från RECI resp. 
IL-recycling var inbjudna att föreläsa om sortering och 
återvinning av avfall respektive om omhändertagandet 
av miljöfarligt avfall. En kort utbildning som uppskat-
tades mycket av deltagarna. För övrigt har miljörepre-
sentanter deltagit i några av de centrala arrangemang 
som getts under året. Miljösamordnaren har även 
besökt Miljö och Teknik mässan i Göteborg.

Kemikalihanteringssystemet KLARA är på väg att 
börja användas på de institutioner som hanterar ke-
mikalier. Hittills har inte alla kommit igång, GOArt, 
samt delar av HDK och Valand är på gång.  GOArt 
har under året även arbetat med att utreda frågan om 
farligheten hos blyhaltigt tvättvatten då förnyade prov 
har tagits och analyser sker med hjälp av Institutionen 
för kemi.

En ny ”Design med Omtanke”-kurs har startat på 
HDK och ger studenterna möjlighet att förfina sina 
metoder att arbeta med design i ett hållbarhetsper-
spektiv.

Naturvetenskapliga fakulteten
Det första året som en miljöcertifierad fakultet blev ett 
år med fokus på kemikalier och resor. Miljöorganisa-
tionen med institutionernas miljösamordnare som nav 
känns nu väl etablerad och ger en bra förutsättning för 
gemensamt och övergripande miljöarbete. Under året 
införlivades Institutionen för fysik i miljölednings-
systemet och större delen av institutionens anställda 
deltog i en utbildning om miljöledningssystemet. Vid 
årets externa miljörevision fick fakulteten ett antal 
smärre påpekanden som snart åtgärdades och där-
med känns miljöledningssystemet väl anpassat för vår 
verksamhet.

I maj genomfördes en resvaneundersökning i sam-
arbete med Trafikkontoret, Göteborgs stad. Drygt 
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hälften av fakultetens anställda deltog och resultatet av 
undersökningen var övervägande positivt. Många av 
de anställda på Naturvetenskapliga fakulteten bor nära 
sin arbetsplats. De vanligaste sätten att ta sig till arbe-
tet är att åka bil eller kollektivt och det tredje vanligas-
te är att cykla. I jämförelse med 19 andra arbetsplatser 
i Göteborg som genomfört samma undersökning har 
Naturvetenskapliga fakulteten en låg andel som kör 
egen bil och hög andel som går eller cyklar till arbetet. 
Många av fakultetens medarbetare deltog också i årets 
Cykelutmaning.

En ganska stor andel av medarbetarna tror att tjänste-
resor i högre grad skulle kunna ersättas av de väsentligt 
miljövänligare alternativen med möten via telefon, 
webb eller video. Distansmöten blir vanligare men de 
universitetsgemensamma anläggningarna används säl-
lan. Däremot används egna telefonmötesanläggningar, 
ofta i kombination med webbkameror.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten är det inte så van-
ligt med tjänsteresor längre än 10 mil från arbetsplat-
sen. De som ändå reser på långa tjänsteresor använder 
oftast tåg (32 procent) följt av flyg (30 procent) och 
privat bil med milersättning (17 procent). Flera 
institutioner har diskuterat behovet av tjänstecyklar. 
Institutionen för fysik blev först och har införskaffat 
tre stycken!

Sahlgrenska akademin
Miljöarbetet vid Sahlgrenska akademin har under 
2006 framförallt varit inriktat på att bilda ett nytt 
miljöråd och få den nya miljöorganisationen att fung-
era. En annan viktig målsättning var att stimulera till 
miljöarbete och förbereda för revisioner vid Institutio-
nen för neurovetenskap och fysiologi, Institutionen för 
vårdvetenskap samt de delar av Core facilities som inte 
genomgick revision 2005. Andra konkreta åtgärder har 
varit att: 

fortsätta arbetet med att starta en forskarskola 
”Miljö och hälsa”, 
ta fram och introducera ”Miljötänk på arbete och 
kontor”, 
informera studenter och forskarstudenter om 
miljöarbetet vid Sahlgrenska Akademin, 
ha internutbildningar av miljörepresentanterna på 
bland annat Ekocentrum, 
utarbeta en plan för integrering av hållbar utveck-
ling i grundutbildningen, 
börja överföra akademins miljösidor till det nya 
webbsystemet, 

•

•

•

•

•

•

utbilda prefekter, sektionschefer och personal 
inför revisionerna och 
sprida olika sätt att utföra riskanalyser.

 
Sahlgrenska Akademin tar revisorernas i stort mycket 
positiva omdömen som intäkt för att miljöarbetet 
fungerat bra, t.ex. från rapporten efter internrevisio-
nen ”Det är roligt att ta del av organisationens entu-
siasm i att ta tag i miljöfrågorna” och ur rapporten 
från externrevisionen ”Engagemanget bland miljöre-
presentanter och miljösamordnare är stort. Miljörådet 
fungerar mycket bra som en av drivkrafterna bakom 
miljöarbetet. Ordning och reda präglar verksamheten”. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Miljöarbetet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har 
under 2006 i huvudsak varit inriktat på att genomföra 
några av åtgärderna för att uppnå fastställda miljömål 
rörande grundutbildning, resor och avfallshantering. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutade i 
april 2006 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag 
dels att inventera kurser med miljöinslag, dels att ta 
fram ett förslag för hur hållbar utveckling skulle kunna 
integreras i utbildningen. Arbetsgruppens rapport var 
klar i oktober och innehöll tre olika förslag med tre 
olika nivåer av insatser, såväl för undervisande personal 
som för studenter. Rapporten har uppmärksammats 
även utanför fakulteten, bland annat vid ett universi-
tetsseminarium i Vasaparken, i universitetets svar på en 
enkät från utbildningsdepartementet och av Nätver-
ket HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling. 
Fakultetsnämnden beslutade i december att i ett första 
steg anordna en seminarieserie under 2007 riktad till 
undervisande personal och i vissa fall även till studen-
ter och andra intresserade.

Under våren genomfördes Trafikkontorets resvaneun-
dersökning vid fakulteten. Det vanligaste sättet för fa-
kultetens anställda att ta sig till och från arbetet var att 
gå (29 procent). 14 procent körde ensam i bil till och 
från arbetet. De som ofta gör kortare tjänsteärenden 
åker i större utsträckning bil till jobbet. Rapporten 
kommer att användas när nya miljömål och handlings-
planer skall tas fram. Trafikkontoret har lämnat några 
rekommendationer i rapporten, t ex att minska ande-
len bil- och flygresor på långa inrikes tjänsteresor samt 
att utveckla medarbetarnas resor till och från jobbet i 
en mer miljö- och hälsovänlig riktning.

Under våren 2006 kom källsorteringsmöbler på plats 
i samtliga lunchrum och på vissa större studentytor. 
En källsorteringsguide sändes ut till alla anställda. 

•

•
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Vaktmästare, lokalvårdare och miljörepresentanter fick 
en utbildning i källsortering. Under året genomfördes 
även en utredning för att mot en hyresreducering ta 
över mer av ansvar för avfallshantering från Akademis-
ka Hus. Förhandlingarna slutfördes under hösten. Fa-
kulteten får allt större kontroll över avfallshanteringen 
och därmed även större möjligheter att påverka den.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Fakultetens miljöarbete under årets första månader 
resulterade i förslag på energibesparande åtgärder, en 
inventeringsstart gällande inslag av miljö och hållbar 
utveckling i forskning och utbildning samt idéer till en 
källsorteringskampanj riktad mot fakultetens studenter.

Flytten till centrala Göteborg under sommaren och 
planeringen inför denna tog emellertid fokus från 
miljöarbetet då stora personella resurser krävdes. I 
samband med flytten har källsorteringen setts över och 
utvecklats. Ett stort antal källsorteringsskåp där olika 
avfallsfraktioner slängs har placerats ut på alla vånings-
plan som komplement till övriga källsorteringsmöbler.

Komprimatorer för brännbart avfall och kylda skåp för 
biologiskt avfall har installerats i avfallsrummen.  
Volymen på det brännbara avfallet har minskat avse-
värt vilket påverkar miljön positivt dvs. att hämtning 
med bil sker mera sällan.

Inköp av miljömärkta varor vad gäller allt kontorsmate-
riel och lokalvårdsprodukter har ökat då inköpen görs 
för hela fakulteten av en person på serviceenheten.

Resultatet av Trafikkontorets resvaneundersökning 
gjord på Pedagogen i Mölndal 2005 visade att många 
anställda tänkte byta färdmedel efter flytten till city. 
Detta betyder att många bilister nu reser kollektivt och 
att fler anställda har fått möjlighet att börja cykla eller 
gå till arbetet vilket haft en positiv påverkan på miljön. 
Det finns ingen billig eller subventionerad parkering 
i anslutning till arbetsplatsen. En uppföljning av res-
vaneundersökningen kommer att ske under 2007.

Utbildnings- och forskningsnämnden 
för lärarutbildning
Till Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarut-
bildning (UFL) är knutet ett kansli. Antalet anställda 
vid kansliet är 29. Under året har antalet anställda 
ökat, och kansliet har utökat sina lokaler på Viktoria-
gatan 30 A. I de nya lokalerna pågår en anpassning 
till miljöarbetet, där t.ex. möjlighet till viss avfallshan-
tering införskaffats. Miljöarbetet vid UFL har således 

fortgått under året. Miljöarbetet diskuteras och följs 
upp kontinuerligt vid kanslimöten, och hålls på så sätt 
levande och aktuellt. I kontorsrummen har arbetet 
med att minska energianvändningen fortsatt med att 
bl.a. övergå till tunna klienter och platta bildskärmar. 
Under hösten 2006 har mycket tid också lagts på att 
förnya och uppdatera miljösidorna på UFL:s hemsida, 
detta med anledning av att universitetet centralt över-
gick till andra länkar vilket fick till följd att samtliga av 
UFL:s hänvisningar dit inte längre var brukbara.

När det gäller arbetet med att integrera miljö och 
hållbar utveckling i lärarutbildningen befinner sig 
lärarutbildningen just nu i ett omställningsskede med 
anledning av Bolognaprocessen. UFL har inväntat 
beslut vad gäller Bolognaprocessens utformning, 
eftersom lärarutbildningens innehåll kan komma 
att förändras med anledning av detta. Nämnas bör 
att lärarutbildningen genomförs inom de med UFL 
samverkande institutionerna, ca 40 st, tillhörande 
följande fakulteter; Handelshögskolan, Humanistiska 
fakulteten, IT-universitetet, Konstnärliga fakulteten, 
Naturvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin 
(Vårdvetenskapliga fakulteten), Samhällsvetenskapliga 
fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. 
Dock har UFL, utifrån verksamhetsuppdraget 2006, 
tillsatt en arbetsgrupp som har i uppgift att utarbeta 
en plan för hur integreringen av hållbar utveckling i 
lärarutbildningen kan öka. I denna grupp ingår bl.a. 
Sverker Jagers (Samhällsvetenskapliga fakulteten), 
Mikael Olsson och Johan Boman (Naturvetenskapliga 
fakulteten) samt miljösamordnare från UFL. UFL har 
också utsett två personer, Mikael Olsson och Sverker 
Jagers, för att delta i en nationell seminarieserie för 
lärarutbildare om lärande i hållbar utveckling och 
globala frågor. Seminarieserien pågår under H06 och 
V07, och arrangeras av Den Globala skolan (Sida och 
Myndigheten för skolutveckling) i samarbete med 
Centrum för lärande i hållbar utveckling vid Lärarhög-
skolan i Stockholm. 

Universitetsbiblioteket
Vid Universitetsbiblioteket/Centralbiblioteket byggdes 
under hösten 2006 ett rum för mellanförvaring av 
sorterade källsorteringsfraktioner. Alla återvinningskärl 
finns nu samlade på ett ställe och utgör inte längre 
hinder i utrymningsvägar och liknande. En miljöbil 
anskaffades också under hösten 2006. Bilen kommer 
huvudsakligen att användas för dagliga transporter 
mellan biblioteksenheterna.
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Bedömning av måluppfyllnad       = Uppfyllt mål         = Delvis uppfyllt mål (positiv tendens)         = Ej uppfyllt mål    DS=Data saknas

Brundtlandkommissionen 1987 presenterade Brundtlandkommissionen sin rapport “Vår gemensamma framtid”. Kommissionen hade 
funnit att vår nuvarande samhällsutveckling inte är långsiktigt hållbar. Hållbar utveckling definierades av kom-
missionen, se nedan under Hållbar utveckling. 

Certifikat ISO-14001 certifikat (se nedan)

Core facilities Core Facilities inom Sahlgrenska akademin är en samordnad resurs inom det biovetenskapliga området. Core 
Facilities tillhandahåller avancerad teknisk utrustning  och kvalificerad kompetens samt genomför utbildningar 
inom de olika ämnesområdena.

Cykelutmaningen En tävling i Göteborg som syftar till att få fler människor att ställa bilen och ta cykeln till jobbet och/eller 
inom jobbet

Distansmöten Elektroniska möten, videokonferenser, nätkonferenser används som synonyma begrepp i denna redovisning.

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

EPSD EPSD, European Panel for Sustainable Development, är ett nätverk av universitet och andra forskningsorgani-
sationer. Göteborgs universitet och Chalmers, tillsammans med Lunds universitet och individuella forskare på 
Charles University i Prag och London School of Economics, har etablerat EPSD.

Farligt avfall Avfall som regleras i Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) I universitetets Avfallsplan 2006 innefattar termen: 
Kemikalier, Batterier, Lysrör, Lågenergilampor, Glödlampor, Elektronikskrot, Kyl- och frysskåp och kemikalie-
avfall. Skall ej sammanblandas med termen Riskavfall (biologiskt, smittförande, skärande/stickande, radioak-
tivt och läkemedelsrester).

GAME Göteborg Action for Management of the Environment” (GAME) är ett västsvenskt samarbetsprojekt mellan 
olika samhällsaktörer. Det gemensamma temat är hållbar utveckling. GAME initierar projekt och aktiviteter 
som kräver samverkan mellan flera aktörer.

GMV GMV, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisa-
tion för arbete med miljö och hållbar utveckling. 

GU Göteborgs universitet

Hållbar utveckling Definitionen av hållbar utveckling är enligt Brundtlandkommissionen: ”att utvecklingen tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

HU Hållbar utveckling, se ovan

Indikatorer Används synonymt med nyckeltal, mäts för att följa utvecklingen av en viss miljöaspekt.

IPCC International panel of climate change är FN:s forskarpanel för frågor om klimatförändringar. Den består av ett 
stort antal forskare från alla relevanta discipliner som har till uppgift att rådgiva FN i dessa frågor. 

ISO 14001 International Standard of Organisation = ISO. Den internationella standarden för miljöledningssystem. Stan-
dardens huvudsyfte är att vara ett stöd i arbetet med miljöskydd och att förebygga miljöföroreningar samtidigt 
som erforderlig hänsyn tas till socioekono¬miska 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. 

Marratech En programvara som används vid elektroniska möten.

Miljöhandbok Innehåller all dokumentation inom universitetets miljöledningssystem.

Miljöledningssystem Övergripande ledningssystem som omfattar ett systematiskt införande av den egna miljöpolicyn

Miljörepresentant Driver miljöarbetet ute på institutioner eller avdelningar

Miljörevision Ett ledningsinstrument som innebär en granskning och bedömning av hur miljöorganisationen, ledningsru-
tiner och utrustning fungerar med syfte att skydda miljön.

Miljösamordnare Fakultetens samordnare i miljöarbetet.

Nationella miljömål Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska gälla för hela Sverige. Se http://miljomal.nu 

NCM Nationellt centrum för matematik

NMR-centrum NMR centrum är en nationell facilitet för Nuclear Magnetic Resonance (NMR-) spektrometri. Den är lokalis-
erad till Medicinareberget och tillhör organisatoriskt Naturvetenskpaliga fakulteten. 

Rättvisemärkt Märkning som garanterar att de som producerar produkten har justa arbets- och levnadsvillkor.

Unika besök Ett mått som används för att mäta attraktiviteten av en webbplats. Termen unik innebär att personer som 
klickar runt mellan sidor på samma webbplats inte dubbelräknas

Ordlista och begrepp
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Miljöenheten
Miljöenheten driver och samordnar universitetets miljöarbete. 

Kontakta oss

Humanistiska fakulteten
Carina Fägersten 
tfn: 031-786 1036 
carina.fagersten@hum.gu.se 

Miljösamordnare på fakulteter eller motsvarande 

Eddi Omrcen
Miljöchef 
tfn: 031-786 1545
eddi.omrcen@gu.se 

Anette Gustafsson 
Miljösamordnare
tfn: 031-772 4962 
anette.l.gustafsson@gu.se 

Jens Mentzer
Miljöcontroller
tfn: 031-772 4957 
jens.mentzer@gu.se 

Ulf Andersson
Miljösamordnare
tfn: 031-772 4966
ulf.andersson@gu.se 

Ullika Lundgren
Miljösamordnare
tfn: 0526-686 80
ullika.lundgren@gu.se 

Handelshögskolan
Tomas Sterner 
tfn: 031-786 1377 
tomas.sterner@economics.gu.se 

IT-universitetet
Michael Morin 
tfn: 031-772 2496 
morin@ituniv.se 

Konstnärliga fakulteten
H-P Dahlgren 
tfn: 0708-177 106
hp.dahlgren@konst.gu.se

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

NCM
Birgit Eriksson 
031-786 2206
Birgit.Eriksson@ncm.gu.se 

UFL
Jennie Corneskog 
031-786 5957 
Jennie.Corneskog@ufl.gu.se 

Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten
Barbro Bejke 
031-786 2307 
barbro.bejke@ped.gu.se 

Sahlgrenska akademin
Mats Sandberg 
031-786 3395 
mats.sandberg@anatcell.gu.se 

Universitetsbiblioteket
Torbjörn Treier 
tfn: 031-786 1763
torbjorn.treier@ub.gu.se 

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

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Lena Kindborg 
tfn: 031-786 1268 
lena.kindborg@samfak.gu.se 
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GMV
Jens Mentzer 
tfn: 031-772 4957 
jens.mentzer@gu.se



Göteborgs universitet
Box 100 

405 30 Göteborg

Telefon: 031-786 0000 
E-post: mls@gu.se

Läs mer om universitetets miljöarbete på  

www.gu.se/miljo


