
Göteborgs universitet 
Hållbarhetsredovisning 

2008



Innehåll
 
Rektor har ordet .................................................................................................................................................................. 3
Våra värderingar ................................................................................................................................................................. 4
Vår verksamhet .................................................................................................................................................................... 4
Intressenter .......................................................................................................................................................................... 4
Sociala perspektiv ................................................................................................................................................................ 6
 Åldersstruktur ............................................................................................................................................................... 6
 Manlig och kvinnlig personal ........................................................................................................................................ 6
 Sjukfrånvaro ................................................................................................................................................................. 6
 Anställningsvillkor med mera ....................................................................................................................................... 6
 Personalutbildning ........................................................................................................................................................  6
 Likabehandling ............................................................................................................................................................. 6
 Jämställd rekrytering ..................................................................................................................................................... 6
 Breddad rekrytering och delaktighet ..............................................................................................................................  7
 Studentinflytande .......................................................................................................................................................... 8
 13 miljoner till Nationella sekretariatet för genusforskning ............................................................................................ 8
Ekonomiska perspketiv ....................................................................................................................................................... 9
 Tillväxt bygger på innovationer ..................................................................................................................................... 9
 Ostron istället för bilar? ................................................................................................................................................ 9
 Framtidens företagande ................................................................................................................................................. 9
 Hänsynsfulla placeringar ...............................................................................................................................................  9
 Resurssnålt universitet genom elektronisk inköps- och fakturahantering ....................................................................... 10
 Etik och sociala krav i upphandling ..............................................................................................................................  10
 Universitetets inköp påverkar globalt ............................................................................................................................ 11
 Sidasamarbete för skogs och fattigdomsproblematik ..................................................................................................... 11
Miljöperspektiv ................................................................................................................................................................... 12
 Årets resultat ................................................................................................................................................................. 14
 Mer forskning inom hållbar utveckling ......................................................................................................................... 15
 Utbildning med framtidsutsikter ................................................................................................................................... 17
 Öppet mot omvärlden .................................................................................................................................................. 18
 Klimatet förändras ........................................................................................................................................................ 19
 Handlar med ansvar ...................................................................................................................................................... 20
 Säker kemikaliehantering .............................................................................................................................................. 22
 Kompetensutveckling ................................................................................................................................................... 25
 Fakulteterna berättar ..................................................................................................................................................... 26
Ordlista ............................................................................................................................................................................... 32
Redovisningsprinciper ......................................................................................................................................................... 33
Produktion .......................................................................................................................................................................... 33
Kontakt ................................................................................................................................................................................ 33



Rektor har ordet

Göteborgs universitet arbetar sedan många år systematiskt för 
att bidra till en bärkraftig samhällsutveckling och ett av univer-
sitetets kärnvärden är att verka för det hållbara samhället. 

Fakulteterna har under året aktivt arbetat med integrering av 
hållbar utveckling i utbildningen till exempel genom seminarier 
och diskussioner, kartläggningar av goda exempel och genom 
att hållbar utveckling skrivits in i flera kursplaner. FNs dekad 
för lärande för hållbar utveckling är inne i ett utvecklande 
skede där många universitet aktivt arbetar med frågan. Univer-
sitetet och Chalmers har under 2008 arbetat fram rapporten, 
The Gothenburg Recommendations for Education for Sustainable 
Development, som ska presenteras på nästa internationella möte 
om lärande för hållbar utveckling i Bonn 2009.

Klimatfrågan har under 2008 dominerat diskussionerna inför 
det nya internationella avtalet i klimatfrågan som ska förhandlas 
fram i Köpenhamn 2009.Vi bör komma ihåg att klimatfrågan 
inte är den enda frågan. Forskning vid universitetet visar att fler 
än 400 havsområden i världen är så drabbade av syrebrist att 
djurlivet tar skada. Antalet områden med döda bottnar har för-
dubblats vart tionde år sedan 1960-talet. Detta är djupt oroan-
de. Glädjande är däremot att EU med samarbetspartners delade 
ut nära 200 miljoner kronor till forskningsprojekt om miljön i 
Östersjön. Fem av sexton beviljade projekt leds från Göteborgs 
universitet. Vetenskapsrådet delade under året ut 77,5 miljoner 
kronor till Göteborgs universitet och ett storskaligt evolutionärt 
experiment för att studera hur marina arter anpassar sig till 
miljöförändringar i Östersjön. Projektet Adaptation to changing 
marine environments har initierats som ett samarbetsprojekt 
inom naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. 
Detta stärker Göteborgs universitets marina profil ytterligare 
och ligger helt i linje med det omfattande arbete som genom-
förts inom ramen för det nya nationella havsmiljöinstitutet som 
Göteborgs universitet har fått ansvar för.

Under året blev plastpåsen föremål för mycket diskussion och 
ifrågasättande i media. Attraktiva förpackningar har idag blivit 
ett viktigt marknadsföringsverktyg, men avfallsproblemet ger 
upphov till en ohållbar livsstil. Högskolan för Design och 
Konsthantverk, HDK vid Göteborgs universitet beviljades 5,27 
miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond och 945 000 
kr från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet Den (o)hållbara 
förpackningen.

Göteborgs universitet satsar 20 miljoner kronor på en ny fors-
karskola i miljö och hälsa. Forskarskolan är ett samarbete mellan 
Göteborgs universitet, Chalmers och Västra Götalandsregionen. 
14 forskningsprojekt har fått klartecken under 2008 och totalt 
ska 24 projekt rymmas i forskarskolan, som är inriktad på miljö 
och hälsa ur ett brett perspektiv.

Jag vill slutligen lyfta fram ett par exempel som visar att även 
andra intressenter har uppmärksammat universitetets hållbar-
hetsarbete. För att öka uppmärksamheten kring de många goda 
förebilder som EMAS-registrerade organisationer utgör, utlyser 
EU-kommissionen årligen en tävling, EMAS Awards. Göteborgs 
universitet blev en av de 8 nominerade i kategorin Public Ad-
ministration. Dessutom var Göteborgs universitet en av de tolv 
myndigheter som fick full pott i Naturvårdsverkets rankinglista 
över miljöledningsarbetet i staten, något vi är väldigt stolta över.

Pam Fredman

Rektor, Göteborgs universitet
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Våra värderingar
Universitet tillgodoser bäst omvärldens behov när vår verksamhet är obunden av politiska, ideologiska och ekonomiska intressen och 
präglas av ett kritiskt förhållningssätt. Verksamhetens kvalitet främjas av hög integritet, demokratisk organisation och etiska principer. 
Forskningens och utbildningens kvalitet är vårt mest värdefulla kapital och måste ständigt vårdas och utvecklas.

Göteborgs universitet utvecklas kontinuerligt för att säkerställa en god arbetsmiljö där alla anställda och studenter oavsett kön, et-
nicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionshinder eller sexuell läggning ges bästa möjligheter att utvecklas. En 
ökad mångfald både bland studenter och anställda bidrar till en högre kvalitet i verksamheten. En jämn könsfördelning i alla delar av 
organisationen är en självklarhet. Utmärkande för universitetet är att det finns många olika personal- och studentgrupper. Universite-
tets utgångspunkt är alla gruppers lika värde och möjligheter till delaktighet i verksamheten. Studenternas engagemang i universitetets 
berednings- och beslutsprocesser är viktigt. Alla möts med ömsesidig respekt. Genom ett kontinuerligt arbete med gemensamma vär-
deringar i enlighet med universitetets etiska plattform tar verksamheten vara på erfarenheter och kompetenser för att bidra till visionen 
om det breda och öppna universitetet, öppet mot omvärlden och engagerat i samhällets utveckling. Hållbar utveckling är angeläget för 
Göteborgs universitet, och de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna prövas alltid i ett längre tidsperspektiv. Det gäller 
både människor och naturresurser och utgår från en helhetssyn på samhällets behov, förutsättningar och problem.

Vår verksamhet
Göteborgs universitet är ett av de största universiteten i Nordeuropa och ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till 
många program och kurser. Drygt 200 utbildningsprogram och över 2000 fristående kurser erbjuds varje år. Universitetets huvud-
uppgift är att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet, samt samverka med det omgivande samhället. På universitetet finns 
nio fakulteter, cirka 60 institutioner, med drygt 50 000 studenter och 5 300 anställda. Det rymmer ett brett spektrum av kunskaps-
områden som humaniora, informationsteknologi, ekonomi, juridik, konst, medicin, naturvetenskap, odontologi, samhällsvetenskap, 
utbildningsvetenskap och vårdvetenskap. 

Forskningen vid universitet är på ett antal områden nationellt och internationellt ledande.  Forskarutbildning bedrivs inom drygt 250 
forskarutbildningsämnen fördelade på samtliga vetenskapsområden. Antalet aktiva doktorander uppgår till cirka 2 500. Cirka 240 
personer avlägger årligen doktorsexamen och cirka 50 personer avlägger licentiatexamen.  Universitetet har identifierat fem forsknings- 
och utbildningsprofiler: Hälsa, Kultur, Miljö, Demokrati och samhällsutveckling, Kunskapsbildnings och lärande.

Göteborgs universitet har ett globalt ansvar och ska bidra till att belysa frågor med relevans för både lokala och globala samhällspro-
blem. Universitetet ska följa, men också påverka, samhällsutvecklingen och vara en synlig aktör i samhället.  Det är därför en angelä-
gen uppgift att på olika sätt fördjupa dialogen och samverkan med samhällets olika aktörer. Den kunskap och kompetens som finns 
inom universitetet ska göras mer tillgänglig för alla intresserade.

Intressenter
Universitetets mest betydande intressenter gällande hållbarhetsarbete redovisas i tabellen på nästa sida. Universitetet genomför regel-
bundet undersökningar, samtal och intervjuer som bidrar till att upprätthålla och förbättra våra relationer med viktiga intressenter. 
Hållbarhetsredovisningen utgör ett viktigt kommunikationsverktyg för att visa våra intressenter hur universitetet bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling.



(Universitetets kärnvärderingar)

Intressenter Exempel på kommunikation
Forskare Forskarnätverk i GMV regi, forskningsresultat, www.miljopor-

talen.se

Studenter Kursutbud, utbildningsprogram, representation i olika beslut-
sorgan, Studentbarometer, Hållbarhetsdag, examensarbeten, 
praktik, kursutvärderingar, mm

Medarbetare Medarbetarsamtal, Arbetsmiljöundersökningar, Medarbetarba-
rometer, kompetensutveckling på miljöområdet

EU Uppdrag, rappoter, forskning och forskningsresultat 

Riksdag, regering och utbildningsdepartement Forskare bistår med expertkunskap i olika utredningar, råd, 
delegationer, remisser universitetet rapportering miljöstatistik, 
uppdrag, myndighetsdialog

Högskoleverket Statistik, uppföljning, regleringsbrev

Naturvårdsverket Rapportering miljöstatistik, Samordnar miljöledningsarbetet 
nationellt, Naturvårdsverkets ranking

Miljöstyrningsrådet Miljöanpassad Upphandling, arrangemang, dialog

Västra Götalandsregionen /Länsstyrelsen CSR Väst, uppdrag, delegationer, remisser, Nationella substitu-
tionsgruppen, mm

Göteborgs stad Samverkan med Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, Västtrafik, 
Business Region Göteborg, Göteborg & Co

Forskningsfinansiärer Ansökningar, forskningsmedel

Internationella nätverk European University Association, International Sustainable 
Campus Network, EMSU

Högskolor i Västsverige Samverkan, erfarenhetsutbyte, forskningsansökningar, upphand-
lingar, Västsvenska universitetssamarbetet

Övriga universitet och högskolor Samverkan, erfarenhetsutbyte, forskningsansökningar, upphand-
lingar, Miljöledning i universitet och högskolor,

Allmänheten Universitetets vecka, Fakultetsdagar, Vetenskapsfestival, 

Blivande studenter, gymnasieskolor Öppet hus, studiebesök, kurskatalog med märkta kurser

F d studenter, alumner Seminarier, workshops, nätverk

Media Artiklar, pressmeddelanden, seminarier, workshops

Leverantörer Miljökrav, märkning av produkter , statistik, uppföljningsmöten

SP i Borås Revisioner av miljöledningssystem

Mitt i staden, mitt i debatten

Öppet mot omvärlden och för olika idéer

Många vetenskaper i kreativ samverkan

Forskning och utbildning i samspel

Verkar för det hållbara samhället

Ett av de stora i Europa
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Vid Göteborgs universitet fanns 5 335 personer anställda i okto-
ber 2008 (5 286 oktober 2007), exklusive tjänstlediga och extern-
finansierade adjungerade lärare. Andelen kvinnor var 57 procent. 
Fördelningen mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda är 
också oförändrad: 56 procent respektive 44 procent. Personal- och 
lönekostnaderna uppgår till 59 procent av universitetets totala 
omslutning, en ökning med drygt två procentenheter i förhål-
lande till 2007 på grund av årets lönerevision. 

Åldersstruktur
Medelåldern för de anställda vid universitetet är förhållandevis 
hög och en stor andel av de anställda kommer att gå i pension un-
der de närmaste tio åren. Av de tillsvidareanställda går således 48 
procent i pension till och med 2018, beräknat på en pensionsav-
gång vid 65 års ålder. Drygt 56 procent av universitetets tillsvida-
reanställda professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter 
och övrig undervisande och forskande personal beräknas avgå 
med ålderspension under perioden. Det finns således ett behov av 
personalrekrytering. 

Manlig och kvinnlig personal
Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av antalet män och 
kvinnor inom olika personalkategorier går långsamt. På aggrege-
rad nivå skedde, som framgått ovan, ingen förändring under året. 
Se vidare under avsnittet Jämställd rekrytering. Inom respektive 
befattningskategori finns inga noterbara skillnader mellan kvin-
nors och mäns löner. Däremot finns skillnader mellan mans- och 
kvinnodominerade befattningskategorier till de kvinnodomine-
rade gruppernas nackdel. 

Sjukfrånvaro
Ett trendbrott avseende sjukfrånvaron skedde 2007, då sjukfrån-
varon minskade efter att ha legat på konstant nivå under ett antal 
år. Under 2008 sjönk sjukfrånvaron ytterligare till 2,2 procent att 
jämföra med 2,9 procent 2007. Inom fakulteterna arbetar man 
aktivt med att kartlägga och följa upp sjukskrivningar och genom 
rehabiliteringsinsatser och förebyggande åtgärder minska dessa. 
Under 2008 startade ett arbetsmiljöprojekt som har till syfte att 
effektivisera rehabiliterings- och omställningsarbetet. 

Under 2008 förekom 64 fall av arbetsskada, exklusive färdo-
lycksfall. Skadorna var i allmänhet lindriga och krävde endast i 
undantagsfall sjukskrivning. 

Anställningsvillkor med mera
Två tredjedelar av universitetets anställda är anslutna till en facklig 
organisation. I enlighet med kollektivavtalsförordningen tillämpas 
relevanta kollektivavtal också för dem som inte tillhör en arbets-
tagarorganisation. Lägsta uppsägningstid vid verksamhetsföränd-
ringar är en månad. Detta gäller dock endast för personal med en 
anställningstid understigande ett år. För övriga anställda är upp-
sägningstiderna enligt lag och avtal längre, normalt tolv månader. 

Personalutbildning
Under 2008 deltog 2076 personer (1442 kvinnor och 634 män) 
i universitetets centralt arrangerade interna personalutbildning. 
Därtill kommer deltagande i olika typer av externa kurser. Uppgift 
om omfattningen av denna saknas. 

Likabehandling
Göteborgs universitet har fokus på det förebyggande arbetet mot 
diskriminering och arbetar integrerat med de fem verksamhets-
områdena jämställdhet och genus, etnicitet/religion/trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning och breddad rekrytering. 

Likabehandlingsarbetet innebär bland annat att likabehand-
lings- och jämställdhetsperspektiven ska tillämpas vid varje 
tjänstetillsättning och förutsättningar för en god forskarmiljö 
och arbetsmiljö skapas så att både kvinnor och män stimuleras 
likvärdigt till en fortsatt karriär. Utbildningen vid Göteborgs 
universitet ska vara öppen för alla studenter, oavsett bakgrund och 
utgå från ett helhetsperspektiv. Så långt som möjligt ska personer 
med funktionsnedsättning kunna besöka, studera och arbeta vid 
universitetet med samma möjligheter som personer utan funk-
tionsnedsättning. 

Jämställd rekrytering
Universitetets likabehandlingspolicy för 2007-2010 anger att 
universitetet målmedvetet ska öka andelen av underrepresenterat 
kön så att inget kön ska vara representerat under 40 procent inom 
varje anställnings- och personalkategori. Detta mål har uppnåtts 

Sociala perspektiv

Utmärkande för universitetet är att det finns många olika personal- och studentgrupper. Universitetets 
utgångspunkt är alla gruppers lika värde och att alla ska ges möjligheter till delaktighet i verksamheten 
baserad på ömsesidig respekt mellan individer och grupper.



med två undantag: totalantalet kvinnliga professorer 
respektive antalet män inom kategorin teknisk, adminis-
trativ och bibliotekspersonal. Andelen kvinnliga profes-
sorer totalt har ökat från 20 procent 2005 till 23 procent 
2008. Målet 40 procent är därmed inte uppnått, även om 
andelen nyrekryterade har ökat under perioden. Inom 
kategorin teknisk-, administrativ- och bibliotekspersonal 
utgör kvinnorna alltjämt 70 procent. Göteborgs univer-
sitet har en kvinnlig rektor. Av de två prorektorerna är en 
kvinna. Andelen kvinnor bland akademiska ledare på lägre 
nivåer (dekaner, prefekter, föreståndare och studierektorer) 
har varit förhållandevis stabil under de senaste fyra åren, 
mellan 39 och 41 procent. 

Ett aktivt rekryteringsarbete i syfte att jämna ut den skeva 
könsfördelning pågår både inom fakulteterna och universi-
tetsgemensamt. Sahlgrenska akademin och de humanistis-
ka och samhällsvetenskapliga fakulteterna har en majoritet 
av kvinnliga studenter medan könsfördelningen vid de 
naturvetenskapliga och konstnärliga fakulteterna och 
Handelshögskolan är något jämnare. Fördelningen mellan 
kvinnor och män är fortsatt skev på IT-universitetet med 
en majoritet av manliga studenter på vissa program. Ut-
bildningsvetenskapliga fakulteten har sedan länge diskute-
rat olika möjligheter att mer effektivt rekrytera och behålla 
manliga studenter inom fakultetens grundutbildningar.  

Breddad rekrytering och delaktighet 
Arbetet med breddad rekrytering handlar å ena sidan om 
att på ett mer rättvist sätt ge underrepresenterade grupper 
tillträde till högskolan, å andra sidan om att motivera fler 
personer ur de underrepresenterade grupperna att söka 
till högskolan. Arbetet handlar också om att upparbeta 
beredskap för att ta emot och stödja alla studenter genom 
hela deras utbildning. En samlad erfarenhet kring arbetet 
med breddad rekrytering är att det har präglats av mer el-
ler mindre kortvarig projektverksamhet och ofta i en liten 
skala. Detta gäller såväl lokalt vid Göteborgs universitet 
som nationellt, liksom även internationellt. Det finns dock 
goda exempel på verksamheter som har fungerat väl. 

76

 Personal- och jämställdhetsdata 

Studenter: 50 000

Helårsstudenter: 24 910 

Forskarstuderande (aktiva): 2 045 varav 60 % kvinnor

Anställda: 5 335 varav 57 % kvinnor

Andel visstidsanställningar: 44 %

Professorer: 447 varav 23 % kvinnor

Lektorer: 605 varav 47 % kvinnor

Adjunkter: 373 varav 62 % kvinnor

Forskarassistenter: 86 varav 51 % kvinnor

Forskarstuderande: 634 varav 60 % kvinnor

Total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid: 2,18 % (2,85 % 2007)

Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar) i 
förhållande till total sjukfrånvaro: 

58.7 % (63,0 % 2007)

Personalkostnader: 2 724 mkr (2 524 mkr 2007)



Utifrån målbeskrivningen att Göteborgs universitet ska förstärka 
rekrytering, delaktighet och uppföljning, utveckla alternativa 
rekryterings- och urvalsformer för att öka antalet studenter från 
underrepresenterade grupper och systematiskt och återkom-
mande följa upp studenternas studiearbetsmiljö och etablering på 
arbetsmarknaden har en rad åtgärder genomförts. Förstärkningen 
av rekryteringen kan exemplifieras genom ett brett deltagande i 
utbildningsmässor och genom mottagande av studiebesök och 
praoelever från gymnasieskolan. Förstärkningen av delaktigheten 
och uppföljningen sker bland annat genom en universitetsövergri-
pande satsning på en utvidgad och sammanhållen studentservice 
med bland annat språkhandledning, mentorsprogram och intro-
ducerande seminarieverksamhet. Studentservicen ska vara öppen 
och tillgänglig för samtliga studenter. Alternativa urvalsformer 
har diskuterats och rapporterats av arbetsgrupper. Genom en 
större enkätstudie har studenternas studiearbetsmiljö undersökts 
och utvärderats och kontakterna med representanter för arbets-
marknaderna för de olika utbildningarna har pågått kontinuerligt 
och utvecklats.
 
Studentinflytande
Studenterna finns representerade i berednings- och beslutsorgan 
enligt föreskrifter i Högskoleförordningen. Vid institutioner sker 
även regelbundna möten mellan ledning och studentrepresen-
tanter för att dels förbättra undervisningens kvalitet, dels skapa 
goda förutsättningar för nyantagna att genomföra utbildningen. 
Studentkårernas representanter deltar i olika projekt för att bättre 
kunna anpassa verksamheten till studentens villkor i studiesitua-
tionen. Universitetet har tillsammans med studentorganisationer-
na utarbetat Regler för studier vid Göteborgs universitet – Regelsam-
lingen, som avser grund- och avancerad nivå och i viss mån även 
forskarutbildningsnivån. Regelsamlingen uppdateras regelbundet. 

13 miljoner till Nationella sekretariatet för genus-
forskning
Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs univer-
sitet har fått ett nytt uppdrag från regeringen om att genomföra 
ett program till stöd för statliga myndigheters jämställdhetsinte-
grering. Programmet har fyra utvecklingsområden: vidareutveckla 
metoder för jämställdhetsintegrering, skapa forum för erfaren-
hetsutbyte, informera om jämställdhetsintegrering samt skapa 
förutsättningar för långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering. 
Total satsar regeringen 13 miljoner under en period av två och ett 
halvt år.
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Resultat i korthet

Policy för studentinflytande reviderades •	
under året.

Arbete med att följa upp de problem som •	
observerades i Studentbarometern 2007 starta-
des.

Nya direktiv för förlängning av doktoran-•	
danställning för de forskarstuderande som 
engagerar sig studentfackligt fastställdes. 

Under året fastställde rektor doktorandregler •	
i analogi med de regler som under flera år fun-
nits för grundutbildningsstudenter.
 

Under 2008 utarbetades en doktorandportal •	
där avsikten är att man lätt ska kunna finna 
information rörande forskarutbildningen. 
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Ekonomiska perspektiv

Tillväxt bygger på innovationer
Göteborgs universitet är ett brett universitet och har dessutom 
spetsforskning inom många olika områden, allt från läkemedel 
och havsmiljö till orglar. Forskare lämnar med jämna mellan-
rum forskningsresultat som kan utvecklas kommersiellt. Det 
är dock inte universitetets kärnverksamhet att skapa produkter 
som kan säljas, utan dessa forskningsresultat ska komma sam-
hället i sin helhet till godo. 

För att underlätta överföringen skapade Göteborgs universitet 
redan för tio år sedan en infrastruktur för samverkan och kom-
mersialisering av forskningsresultat. Idag utgörs den av enheten 
Forsknings- och innovationsservice och det helägda dotterbo-
laget GU Holding. En oberoende utvärdering av arbetet med 
nyttiggörande av forskningsresultat på landets universitet och 
högskolor har genomförts. Rapporten pekar på arbetet vid en-
heterna Forsknings- och innovationsservice och GU Holding och 
lyfter fram samverkan mellan dessa båda organisationer som en 
förebild.

Ostron istället för bilar?
GU Holding strävar efter att skapa kommersiellt och miljö-
mässigt hållbara affärer av forskningsresultat från Göteborgs 
universitet. Idag lämnar GU Holding bidrag till omkring 25 
bolag och projekt. Exempel på verksamheter är Ostrea Sverige 
AB, där storskalig ostronodling nu byggs upp på västkusten, 
I-Tech AB som utvecklar miljövänliga båtbottenfärger och Bo-
taniska Analysgruppen som levererar pollenprognoser och säljer 
mykologiska analyser.

Ett annat exempel på forskningsresultat som är på väg att bli 
en hållbar produkt, både kommersiellt och miljömässigt, är 
vågkraftprojektet VIGOR Wave Energy Converter. Tekniken är 
dynamisk, vilket innebär att den tar tillvara på vågornas energi 
på ett sätt som gör att optimal energi utvinns, oavsett vågens 
storlek. Dessutom är konceptet relativt okomplicerat, vilket gör 
att det kommande vågkraftverket kan bli både kostnadseffektivt 
och pålitligt i den utsatta miljön.

 

Framtidens företagande
De senaste åren har debatten om företagens och de statliga 
bolagens roll och ansvar i samhället aktualiserats. Debatten har 
dels handlat om näringslivets miljömässiga och sociala ansvar, 
dels om tveksamma bonussystem i kristider. I praktiken har 
den förändrade synen på företagande kommit att innebära en 
omförhandling av samhällskontraktet mellan näringsliv, stat 
och samhälle. Mot bakgrund av denna utveckling är Handels-
högskolan vid Göteborgs universitet i färd med att systematiskt 
integrera dessa frågor i sin utbildning och forskning. Han-
delshögskolan planerar att bedriva forskning om näringslivets 
förändrade roll och ansvar i samhället, utbilda studenter och 
företagsledare i att hantera denna nya ekonomiska verklighet, 
samt vara ett forum för konstruktiv debatt om nya vägar mot 
hållbar utveckling.

Centre for Business in Society är specialiserat på att studera före-
tagens roll och ansvar i samhällsutvecklingen, samt att utveckla 
nya managementverktyg som svarar mot samtida skiften i eko-
nomin. Exempel på verksamhetsområden är Corporate Social 
Responsibility (CSR) och Socially Responsible Investment (SRI). 
Universitet och högskolor har under senare år kommit att 
tillmätas en ökad betydelse, såväl internationellt som i Sverige, 
för att bidra till hållbar tillväxt och välstånd. 

Hänsynsfulla placeringar 
Universitetet försöker leva som man lär och Socially Responsible 
Investment är därför en ledstjärna även när det gäller det egna 
fondkapitalet. Universitetets sammanlagda fondkapital uppgår 
till 640 miljoner kronor. Huvuddelen kommer från donationer 
från före detta studenter och personer inom näringslivet. 
Avkastningen på kapitalet, cirka 25 miljoner kronor om året, 
finansierar professurer och forskarstipendier. Förutom god 
avkastning, ligger miljö och etiska krav till grund för hur dessa 
pengar förvaltas. Det innebär att kapitalet inte investeras i till-
verkning av alkohol, tobak, vapen eller kommersiell spelverk-
samhet, samt att det ställs miljökrav på företagen. Spekulation 
med pengarna får inte förkomma. 

Allt eftersom samhällets produktion blir mer och mer kunskapsbaserad blir forskning och högre 
utbildning en viktigare bricka i spelet för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Med globalisering och 
utländskt ägande i svenska företag blir landets akademiska forskningsbas en konkurrensfaktor när 
verksamhet ska nyetableras och förmås stanna i Sverige. Genom framväxt av nya universitetsbaserade 
företag bidrar universitetet till förnyelse av näringslivsstrukturen.
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Resurssnålt universitet genom elektronisk inköps- 
och fakturahantering 
Just nu pågår en förstudie vid Göteborgs universitet som ska leda 
till ett nytt projekt, införandet av ett elektroniskt inköpsstöd. 
Arbetet med att kartlägga universitetets interna arbetssätt för 
inköp har påbörjats. Vid införande av ett e-beställningssystem 
kan universitetet nå kostnadsbesparingar, förenklad hantering och 
förbättra kvalitet och service.  

Göteborgs universitet har under våren 2008 infört elektronisk 
fakturahantering. Elektronisk fakturahantering innebär att 
leverantörsfakturor och andra utbetalningar hanteras direkt i 
datorn istället för på papper. Cirka 120 000 fakturor vandrar på 
elektronisk väg mellan medarbetare som gör inköp, konterar och 
attesterar. Elektronisk fakturahantering minskar pappersförbruk-
ning och mängden transporter.

Sedan halvårsskiftet 2008 tillämpar Göteborgs universitet och 
andra myndigheter elektronisk fakturahantering vid köp och 
försäljning mellan varandra. Enligt Ekonomistyrningsverkets be-
räkningar kommer staten att spara cirka 3,9 miljarder kronor när 
alla myndigheter har infört elektronisk fakturering under 2008. 

Under 2009 kommer ett elektroniskt GU-kort att börja imple-
menteras vid Göteborgs universitet. GU-kortet är ett så kallat 
multifunktionskort och kommer att förenkla vardagen, främst för 
studenter men också minska den resurskrävande hanteringen av 
kontanter. En student vid Göteborgs universitet ska inte behöva 
ha flera kort för att kopiera, legitimera sig som student, låna 
på bibliotek, passera genom dörrar, betala osv. Samtliga dessa 
funktioner kommer att läggas på ett kort, vilket spar resurser. 
Även personalen ska i framtiden kunna nyttja kortet vid passage, 
utskrifter med mera.

Etik och sociala krav i upphandling 
Förhållningssättet till etiska frågor inom offentlig upphandling 
har under lång tid varit föremål för diskussion, och den ökade 
medvetenheten i samhället har ytterligare aktualiserat ämnet. 
Allmänhetens krav och förväntningar har idag skärpts vad gäller 
myndigheters ansvar för hur offentliga medel spenderas: hur kan 
universitetet säkerställa att inköp görs på så sätt att grundläg-
gande mänskliga rättigheter i arbetslivet garanteras?

Näringslivet har gått i bräschen för arbetet med socialt 
ansvarstagande vilket kallas för Corporate Social Responsibility, 
CSR. Stora företag inom textilindustrin, har kommit långt i arbe-
tet och har fungerat som förebilder för den offentliga sektorn. Ett 
flertal kommuner och regioner arbetar numera med etiska krav 
vid upphandling.

Göteborgs universitet ställer sedan flera år frågor om leverantörers 
miljö- och hållbarhetsarbete, jämställdhetsarbete, etiska arbete 
samt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete vid samtliga ramavtals-
upphandlingar. Jämlikhetsfrågor är ett område där Göteborgs 
universitet har möjlighet att ställa krav på leverantörens interna 
arbete, vad gäller exempelvis jämställdhet mellan könen samt 
representation av etniska minoriteter. På universitetet har diskus-
sioner fortlöpande förts kring hur etiska krav ska kunna införlivas 
i upphandlingsarbetet och under 2008 fördjupades det arbete 
som tidigare påbörjats. En intressentgrupp med representanter 
från olika delar av verksamheten bildades, med syfte att verka 
som forum för de olika aspekter som måste beaktas. Målet är att 
utarbeta en policy för Göteborgs universitets framtida förhåll-
ningssätt till etiska krav. Frågan om etiska och sociala krav drivs 
också tillsammans med studenter vid universitetet, vilka visat ett 
stort intresse för hållbar utveckling. Detta resulterade bland annat 
i två stycken examensarbeten som behandlar etiska krav vid of-
fentlig upphandling, Etiska krav i offentlig upphandling– en studie 
av en idé på väg mot institutionalisering av Nina Zita och Hållbar 
utveckling - Etiska krav i offentlig upphandling av Ebba Melchior.  

Ekonomiska data 
 
Totala intäkter:       4 652 mkr
Verksamhetsutfall  
(rörelseresultat):       9,6 mkr
Anslagsmedel:       3 187 mkr
Externa medel och  
övriga intäkter:       1 465 mkr
Lokalkostnader:       603 mkr
Lokalyta:        390 119 kvm
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Universitetets inköp påverkar globalt 
Kan universitetet ta hänsyn till lokala aktörer och kan man ställa 
miljökrav? Det är två frågor som ständigt är aktuella vid upp-
handling. I en upphandling får det inte ställas krav som ger lokala 
aktörer fördel. Men det är fullt möjligt att förbättra möjlighe-
terna för lokala småföretag att lämna anbud. En möjlighet kan 
vara att uppmuntra lokala företag att samarbeta, vilket enligt 
konkurrenslagen (2008:579) är tillåtet. Detta gäller även om 
samarbetet sker mellan konkurrerande företag såvida inte något 
av de berörda företagen ensamt kan vinna en upphandling. Men 
det är viktigt att de fem EG-rättsliga principerna inte åsidosätts 
i strävan att underlätta för lokala småföretag. Vad det gäller 
möjligheterna att ställa miljökrav vid inköp och upphandling 
tydliggjordes detta i och med den nya upphandlingslagen som 
trädde i kraft den 1 januari 2008. Här står det uttryckligen att: 
”En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifika-
tionerna som prestanda- eller funktionskrav”. I dessa krav kan 
miljöegenskaper ingå. Kraven ska vara så utformade att föremålet 
för upphandlingen klart framgår. Miljökrav kan i enlighet med 
ett prejudicerade domslut ställas i följande fall: om det finns ett 
samband med föremålet för upphandlingen, om det inte innebär 
”fri prövningsrätt” för den upphandlande myndigheten, om 
kraven framgår i förfrågningsunderlaget eller i annonsen samt 
om kraven är förenliga med de EG-rättsliga principerna. Utifrån 
det konsumtionsmönster som finns i samhället idag som bygger 
på en ständigt ökande konsumtion, så skapas det ett mönster där 
storskalighet och lägsta pris gynnas. Med detta synsätt premieras 
storskalighet på bekostnad av småskalighet (lokala företag) och 
miljömässigt sämre produkter på bekostnad av miljömässigt 
bättre produkter.

Det är inte bara genom forskning universitetet kan påverka mil-
jön, utan det är också med en genomtänkt upphandlingsstrategi. 
Tillsammans med övriga universitet och högskolor i Sverige är 
Göteborgs universitet en betydande påverkansfaktor. Universi-
tetet strävar därför efter att produkter som är miljömärkta eller 
som uppfyller miljökriterier ska upphandlas där det är möjligt. 
Att ställa miljökrav är ett unikt sätt att kunna påverka utländska 
företag vilka inte omfattas av svensk lagstiftning. Om dessa före-
tag är intresserade av offentliga kontrakt måste de minst uppfylla 
de miljökrav som stipuleras i förfrågningsunderlaget. Därmed 
har miljöhänsyn i svensk offentlig upphandling, till skillnad från 
svensk skatt eller avgift, möjlighet att påverka utländska pro-
ducenter och leverantörer. Resultat för Göteborgs universitets 
miljökrav i upphandlingar och inköp redovisas i kapitlet Handla 
med ansvar.

Sidasamarbete för skogs och fattigdoms-          
problematik
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har under 2008 ut-
vecklat samarbetet med Sida och ett sekretariat för det nystartade 
expertnätverket inom Skogsinitiativet (Föreningen Skogen) är 
upprättat vid Enheten för miljöekonomi vid Nationalekonomiska 
institutionen. Initiativet består hittills av representanter från ett 
antal institutioner vid GU, Chalmers, Linköpings universitet och 
Sveriges Lantbruksuniversitet. Skogsresurser har en central roll 
för klimat- och fattigdomsproblematik, bland annat för reduce-
ring av utsläpp av växthusgaser och för anpassning till följderna 
av växthuseffekten. Den globala avskogningen, som främst sker 
i tropikerna, bidrar med 20-25 procent av världens utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser. Med utgångspunkt från detta har 
Sida gett forskarna i uppdrag att analysera tre områden; Uppfölj-
ning  och analys av hur REDD, Reducing Emissions from Defo-
restation and Degradation, ska utformas för att inte bara minska 
koldioxidutsläpp utan även gynna fattiga människor och utveck-
ling av kriterier för skoglig produktion som är långsiktigt hållbar, 
socioekonomiskt ansvarsfull samt klimateffektiv och genomgång och 
analys av existerande globala instrument för lagring av kol i skogliga 
ekosystem.
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Miljöperspektiv

Verksamhet i utveckling
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) har under 2007 
och 2008 genomfört en utredning om hur stor del av verksamhe-
ten som har integrerat hållbar utveckling. Man har i utredningen 
utgått från Högskolelagens definition och intervjuat dekaner och 
prefekter. Resultatet visar att naturvetenskapliga och utbildnings-
vetenskapliga fakulteterna har kommit längst med integreringen 
av hållbar utveckling, följt av samhällsvetenskapliga fakulteten 
och Handelshögskolan. Totalt har universitetet som helhet 
integrerat hållbar utveckling till 34 procent vilket bland annat 
syns i det stora antal forskare, 279 stycken, som är anslutna till 
Göteborgs miljövetenskapliga centrums forskarnätverk och de 
tusentals studenter på universitetets 641 miljömärkta kurser.

EMAS-Award
En fjäder i hatten för universitetets miljöarbete var nomineringen 
till EMAS-Award 2008. Priset delas ut av EU-kommissionen till 
EMAS-registrerade organisationer som särskilt utmärkt sig i sitt 
arbete med miljöanpassning. Miljöstyrningsrådet nominerade 
Göteborgs universitet som en av de två svenska organisationer 
som fick delta i den prestigefulla tävlingen. Miljöstyrningsrådets 
motivering löd ”För ett mycket ambitiöst hållbarhetsarbete med 
stort fokus på klimataspekterna där man utvecklat en speciell 
modell för att beräkna och följa upp åtgärder för att minska sin 
klimatpåverkan från i första hand uppvärmning och resor”.

Trovärdighet och miljöpåverkan
Att leva som man lär är viktigt för att skapa trovärdighet. Uni-
versitetets mål att vara ett av de ledande universiteten i Europa 
på forskning och utbildning i hållbar utveckling förpliktigar 
också till att ta hänsyn i sin dagliga verksamhet. Universitet har 
samlat sitt arbete och ansträngningar runt sju miljöaspekter. Här 
följer en kort beskrivning av deras koppling till de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen. Redovisningen av hur arbetet med aspek-
terna fortskrider beskrivs ingående i respektive kapitel, sidorna 
15-25.

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

Utbildning: Utbildning inom hållbar utveckling som ges vid uni-
versitetet ger positiva effekter på alla nationella miljökvalitetsmål.
Samverkan med omgivande samhälle: Spridning av forskningsre-

sultat, samverkansprojekt med näringsliv och offentlig verksam-
het samt annan kunskapsspridning ger positiva effekter på alla 
nationella miljökvalitetsmål. 

Klimatpåverkan: Resor, transporter och energianvändning or-
sakar bland annat koldioxidutsläpp, vilket bidrar negativt till det 
nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Även 
flera andra nationella miljömål påverkas av dessa aktiviteter. 

Resursförbrukning: Inköp och användning av produkter, samt 
avfall har negativ påverkan på flera nationella miljökvalitetsmål, 
som Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Begränsad 
klimatpåverkan och Giftfri miljö, men även nyttjande av mark, 
vatten och ändliga resurser. 

Farliga kemikalier: Vid laborativ- och konstnärligverksamhet 
används kemikalier som kan påverka miljön negativt, t.ex. metal-
ler och organiska miljögifter. Universitetets användning av kemi-
kalier påverkar det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Kompetensutveckling: Intern utbilding av universitetets perso-
nal ger positiva effekter på alla nationella miljökvalitetsmål.

Vem har ansvaret?
Ett viktigt verktyg för att organisera miljöarbetet är miljöled-
ningssystemet, som hjälper till att fördela ansvar, prioritera, 
kommunicera och följa upp insatserna för en bättre miljö. Mil-
jöledningssystemet har samlats i en miljöhandbok som beskriver 
hur arbetet ska bedrivas (www.gu.se/miljo). Ansvaret för och 
befogenheter i arbetet med miljö och hållbar utveckling utgår 
från linjeorganisationen. 

Miljöcertifieringen enligt ISO14001 och registreringen enligt EMAS utgör grunden för universite-
tets miljöarbete. Målbilden är att hela universitetet ska genomsyras av miljöhänsyn i det dagliga 
arbetet såväl som i det övergripande visionsarbetet. Hela universitetet ska sträva efter att vara det 
hållbara universitetet.
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Vår miljöpolicy
Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning 
och forskning inom hållbar utveckling och miljö.

Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och 1. 
utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivan-
de samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.
Universitetet skall genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga 2. 
eller minska den samlade miljöbelastningen. Universitetet skall ha ett certifierat 
miljöledningssystem.
Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som adminis-3. 
tration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet.
Universitetets miljöarbete skall fortlöpande förbättras, samt utvärderas genom 4. 
regelbundna miljörevisioner.
Universitetet följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljö-5. 
krav som universitetet berörs av.



Årets resultat

  Indikator åt rätt håll/Uppdrag uppfyllt    Indikator oförändrad/Uppdrag utförs innan 2010     Indikator åt fel håll/Uppdrag utförs ej innan 
2010

Mål till 2010 Indikator Kommentar
Universitetet skall öka 
forskningen inom hållbar 
utveckling.

 Antalet avhandlingar inom området 
har ökat med fem procent.

 Antalet publicerade vetenskapliga 
artiklar inom hållbar utveckling har legat 
konstant runt 3-4 procent de senaste fem 
åren. 

  Antal forskare i GMV:s nätverk ökade 
med 5 procent.

Bedömningen sker av en grupp professorer och doktorandhandledare.

Under året har universitetet för första gången genom analys av Göteborgs 
universitets publikationsdatabas, beräknat hur mycket forskning inom 
hållbar utveckling som publiceras.

-

Universitetet skall inte-
grera hållbar utveckling i 
utbildningen.

 Antalet program och kurser som 
behandlar hållbar utveckling har ökat med 
åtta respektive tre procent jämfört med 
föregående år. 

Antalet kursen ökade med 900 stycken senaste året, på grund av 
att många stora kurser delats i en grund- och en mastersnivå. 

Universitetet ska erbjuda 
det omgivande samhället 
minst en publik aktivitet 
inom hållbar utveckling 
om dagen.

 Under året gavs 518 publika aktivite-
ter inom hållbar utveckling, vilket är en 
ökning med tio procent.

 80 videokonferenser (ökat med 35 
procent) och 1140 datakonferenser (ökat 
med sju procent). 

Indikatorn bygger dels på universitetets kalendarium och dels på inrap-
porterade aktiviteter från fakulteterna.

Endast centrala IT-resurser inkluderade.

Universitetet ska minska 
utsläppen av klimatpå-
verkande gaser med fyra 
procent under tidsperio-
den 2007-2012.

Koldioxidutsläppen från tjänsteresor 
per årsarbetskraft ökar med sju procent, 
till 773 kg.

Andelen tågkilometer av totala mäng-
den inrikeskilometer med tåg och flyg har 
minskat två procent till 77 procent.

Resorna har ökat avsevärt under året, framförallt flyget. Eftersom 
beräkningssättet bytts ut enligt direktiv från regeringen visas inte denna 
förändring fullt ut i siffrorna för koldioxidutsläpp.
-

Minska användningen 
av el, värme och kyla i 
universitetets lokaler.

 Energiförbrukningen per kvadratmeter 
har ökat med 0,3 procent under året.

Den minskade elförbrukningen åts upp av en ökad värmeförbrukning. 
Siffrorna är ej normalårskorrigerade.

Universitetets inköp är en 
förebild för andra orga-
nisationer när det gäller 
ekonomiska, kulturella, 
sociala och miljömässiga 
aspekter.

 I 56 procent av årets upphandlingar 
ställdes miljökrav/-frågor på leverantörens 
interna miljöarbete.

 I 19 procent av årets upphandlingar 
ställdes miljökrav på varor/tjänster. Det är 
en minskning från förgående år.

Miljöinformation om leverantörens miljöarbete har tydliggjorts genom 
att under rubriken ”ytterligare uppgifter” på avtalet i avtalsdatabasen 
framhålla miljöinformation när sådan är aktuell.

Andelen avfall som mate-
rialåtervinns, komposteras 
eller tas om hand som 
farligt avfall, skall sam-
mantaget vara 75 % av 
den totala mängden avfall.

 32 procent av andelen avfall till gick 
till materialåtervinning, kompost och 
farligt avfall. 

 En person vid universitetet (helårsstu-
denter och heltidspersonal) genererade i 
genomsnitt 0,28 kg avfall per arbetsdag.

Mängden årligt avfall har minskat med 600 ton jämfört med 2005. 
2005 fungerade som basår för avfallsstatistiken. 2006 bytte universitetet 
avfallsentreprenör under året och det statistiska underlaget för 2006 är 
bristfälligt.

Universitetet skall substi-
tuera och minska använd-
ningen av farliga kemiska 
produkter.

 En total siffra för substituerade ke-
mikalier och metodbyten kan ej anges. I 
denna redovisning tas dock fem exempel 
upp.

Då det ej går att erhålla en siffra på substituerade kemikalier och antal 
metodbyten kommer detta nyckeltal att ändras. Från och med 2009 mäts 
istället antal förekomster på universitetet av kemiska produkter som finns 
i PRIO databasen.

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

 Nästan 600 personer deltog i något el-
ler några av de 13 utbildningar, seminarier 
eller arrangemang om miljö och hållbar 
utveckling som arrangerades vid 17 tillfäl-
len under 2008. Det motsvarar cirka tolv 
procent av våra cirka 5200 anställda.

Varje år arrangeras miljöutbildningar dels i Miljöenhetens regi, dels 
tillsammans med upphandlingsenheten vid universitetet. Dessutom ges 
utbildningar och seminarier på en rad olika teman med anknytning till 
miljö och hållbar utveckling.

14



15

Mer forskning inom hållbar utveckling

Havsmiljö - starkt profilområde
Ett nationellt havsmiljöinstitut inrättades i 
juli 2008 med Göteborgs universitet som värd 
för dess kansli. Ett viktigt steg för att stödja 
Havsmiljöinstitutets arbete har varit att univer-
sitetets infrastruktur för marin verksamhet från 
den 1 januari 2008 samlads till en organisation, 
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper. 

Tillväxt i miljöekonomin
Många av världens ledande miljö- och natur-
resursekonomer träffades i Göteborg den 25 
– 28 juni 2008 då Europas största konferens i 
miljöekonomi, European Association of Envi-
ronmental and Resource Economists, EAERE, 
arrangerades på Handelshögskolan. Konferensen 
behandlade i huvudsak två teman; klimat-
förändringar och miljöproblematik i utveck-
lingsländer. 600 forskare från 49 länder deltog 
och presenterade 450 vetenskapliga artiklar 
som representerade de flesta miljöekonomiska 
ämnesområdena. Dessutom deltog svenska och 
europeiska beslutsfattare och tjänstemän inom 
miljöområdet.

Fakulteterna arbetar aktivt
Fakulteter arbetar aktivt med att öka mängden 
forskning inom hållbar utveckling. En upp-
skattning gjord vid från naturvetenskapliga 
fakulteten anger att en majoritet av forskarna 
bedriver projekt som på något sätt involverar 
frågeställningar om hållbar utveckling. Huma-
nistiska fakulteten anger att 6-7 personer arbetar 
med hållbar utveckling inom sin forskning. En 
rapport Forskning om hållbar utveckling, etik och 
ansvarstagande för miljö, samhälle och människor 
inom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
- En översiktlig kartläggning redovisades i januari 
2008. 

Fyra procent av publikationerna
Under året har universitetet för första gången, 
genom analys av Göteborgs universitets publika-
tionsdatabas, GUP, beräknat hur mycket forskn-
ing inom hållbar utveckling som publiceras 
under de senaste fem åren. Två sökdefinitioner 
kring begreppet hållbar utveckling har använts. 
Med en smalare definition som endast tar 
hänsyn till den direkta användningen av själva 
begreppet hållbar utveckling blir resultatet cirka 
en procent av allt publicerat material. En an-
nan vidare definition, där även andra begrepp, 
som global uppvärmning och biologisk mångfald 
används, ger resultatet tre till fyra procent.

18 procent av avhandlingarna 
Antalet avhandlingar som behandlar hållbar ut-
veckling har ökat med fem procent jämfört med 
2007. Det är många gånger svårt att i avhan-
dlingens text se om man arbetat med hållbar 
utveckling. Först när avhandlingsarbetet sätts i 
sitt sammanhang, i forskningsprojektet framgår 
detta. Ett exempel är en avhandling om en 
kemikalies inverkan på vissa organismer i havet. 
Det är inte direkt självklart att avhandlingen 
ingår i ett större projekt som handlar om mer 
miljöanpassade båtbottenfärger. Bedömningen 
av vilka avhandlingar som ligger inom ramen 
för hållbar utveckling genomfördes av en grupp 
professorer som handleder forskarstuderande.

FORSKNING

Mål: 
Universitetet skall öka forsk-
ningen inom hållbar utveckling 

Resultat i korthet:
• Antalet publicerade veten-
skapliga artiklar inom hållbar 
utveckling har legat konstant 
runt 3-4 procent de senaste 
fem åren. 
• Antalet avhandlingar inom 
området har ökat med fem 
procent.
• Antalet forskare i GMV:s 
nätverket har ökat med fem 
procent till 279.

År Avhandlingar med HU

2008 44 av 239, 18,4 %

2007 40 av 295, 13,6 %

2006 32 av 265, 12,1%

2005 17 av 285, 6,0 %

2004 16 av 313, 5,1 %

Tabell 1. Avhandlingar inom hållbar 
utveckling (HU) 

Antalet avhandlingar inom området hållbar utveckling ökar under året med ytterliga-
re fem procent, vilket innebär att de utgör 18 procent av alla avhandlingar. Betydande 
framsteg har också gjorts inom universitetets styrkeområden havsmiljö, demokrati 
och globalisering.

Diagram 1. Forskare/lärare/doktorander 
från Göteborgs universitet som är anslutna 
till GMVs nätverk för hållbar utveckling.
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Utbildning med framtidsutsikter

Miljömärkta kurser och program
Under 2008 har hållbarhetsmärkningen av kur-
ser och program fortsatt. Märkningen har som 
syfte dels att underlätta för studenter att hitta det 
hållbara kursutbudet och dels att fungera som en 
självutvärdering för de kursansvariga. Totalt 30 
procent av utbildningsprogrammen och 29 pro-
cent av kurserna hade inslag av hållbar utveck-
ling läsåret 08/09. Detta är en ökning med åtta 
respektive tre procent jämfört med läsåret 07/08. 
Som ett resultat av den så kallade Bolognapro-
cessen har universitetet 2008 omkring 900 fler 
kurser än föregående läsår. Detta beror på att 
många större kurser delats i en kurs på grundläg-
gande respektive mastersnivå.

Utbildning med nya perspektiv
Samtliga fakulteter vid universitetet har fått 
i uppdrag att integrera hållbar utveckling i 
utbildningen. Som ett led i detta bjöd GMV i 
juni in fakultetsrepresentanter till ett halvdags-
seminarium där de redovisade hur integreringen 
fortlöpt vid fakulteterna.  Sahlgrenska akademin 
har börjat integrera hållbar utveckling i sina 
utbildningsprogram enligt plan upprättad år 
2006-2007. Det är dock ännu stora skillnader 
i hur långt institutionerna kommit. Under året 
har Samhällsvetenskapliga fakulteten arrangerat 
ett seminarium om perspektiv i utbildningen 
samt ett seminarium om hållbar utveckling som 
perspektiv i undervisningen. Där diskuterades 
vilken roll de olika dimensionerna av hållbar ut-
veckling bör ha i fakultetens undervisning. Inom 

Konstnärliga fakulteten kartläggs just nu goda 
exempel gällande integreringen i utbildning och 
från 2009 kommer dessa texter även att ingå i 
institutionernas så kallade Levande dokument och 
bli uppdaterade årligen.Utbildningsvetenskap-
liga fakulteten har tagit fram en ny kurs inom 
lärande för hållbar utveckling samt integrerat 
perspektiven i ett flertal kurser. Till exempel läser 
alla lärarstudenter kursen Kunskapens villkor och 
hållbar utveckling, 15 hp. Humanistiska fakulte-
ten har genomfört olika åtgärder för att integrera 
hållbar utveckling i utbildningen. Till exempel 
har många kurser nu detta inskrivet i kurspla-
nerna. 

På seminariet presenterades också boken Global 
hållbar utveckling, skriven av ett antal lärare/fors-
kare vid universitetet, samt Hållbar utveckling och 
lärande – inspirationsskrift för universitetslärare.

Motor för hållbart lärande
Göteborgs universitet har tillsammans med 
Chalmers varit en drivande kraft i FNs arbete 
med lärande för hållbar utveckling. I novem-
ber arrangerades en avslutande workshop som 
sammanfattade fyra tidigare workshopar och en 
stor konferens som alla hållits i Göteborg. Den 
inledande konferensen hölls 2004 med temat 
Learning to change our world på initiativ av 
statsminister Göran Persson. GMV tog initiativ 
till de följande fyra workshoparna som handlade 
om lärande för hållbar utveckling i olika stadier 
i det livslånga lärandet. Den avslutande och 
sammanfattande workshopen hade som inbju-
dande värdar två Unesco-professorer i lärande 
för hållbar utveckling: Ingrid Pramling Samuels-
son, Göteborgs universitet och John Holmberg, 
Chalmers. 50 delegater i form av forskare, lärare, 
experter och beslutsfattare från mer än 15 länder 
deltog i mötet som ledde fram till skriften The 
Gothenburg Recommendations on Education for 
Sustainable Development. Rapporten ger rekom-
mendationer för hur myndigheter och utbildare 
kan utveckla och stärka lärandet för hållbar 
utveckling.

UTBILDNING

Mål: 
Universitetet skall integrera 
hållbar utveckling i utbild-
ningen.

Resultaten i korthet:
• Antalet program och kur-
ser som behandlar hållbar 
utveckling har ökat med åtta 
respektive tre procent jämfört 
med föregående år. 

Universitet har under flera år arbetat hårt med integrering av hållbar utveckling i 
utbildning. I dagsläget uppger de kursansvariga själva att trettio procent av kurser och 
program innehåller inslag av hållbar utveckling. Detta är ett stort steg i rätt riktning 
även om många kvalitativa frågor återstår att arbeta med.

År                       Kriterie 
I

Kriterie     
II

Totalt antal 
program/kurser

Program 08/09 (%) 18 (8,5) 45 (21,1) 213

Program 07/08 (%)   16 (7,5)          32 (15,0)  214

Program 06/07 (%)   12 (9,7)            26 (21,0) 124

Kurser 08/09 (%) 151 (6,9) 490 (22,4) 2189

Kurser 07/08 (%)       105 (8,2)  224 (17,4 1287

Kurser 06/07 (%)         103 (7,6) 215 (16,0) 1346

Tabell 2. Program och kurser med frågeställningar inom miljö och 
hållbar utveckling. Kriterie I: kurs/program som huvudsakligen 
behandlar miljö och hållbar utveckling. Kriterie II: kurs/program som 
delvis behandlar miljö och hållbar utveckling. 

Studenter vann grön 
uppsatstävling

Göteborgsstudenten 
Charlotte Ekwall har skrivit 
den vinnande uppsatsen 
i en tävling anordnad av 
den gröna idéverkstaden 
Cogito, Kooperation utan 
gränser och Ekobanken. 
Hennes uppsats handlar om 
global problematik kring 
matförsörjning, då tillgång 
till mat både är en mänsklig 
rättighet och en handels-
vara. Oscar Josefsson tog 
hem andraplatsen i samma 
tävling med sin uppsats om 
ekologiska sanitetssystem 
och drivkrafter och hinder 
kring att införa dem, i såväl 
fattiga som rika länder.

För att visa vilka kurser som innehåller 
miljö och hållbar utveckling används 
symboler ovan.
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Samhällsvetenskapens dag
En lördag i oktober gav 18 samhällsvetenskapliga 
forskare sin syn på temat Hållbar utveckling – 
verklighet och vision. Årets Samhällsvetenskapens 
dag lockade mer än 200 personer, som förutom 
föreläsningar, även fick ta del av en paneldebatt 
och en stadsvandring. Rubriken för paneldebat-
ten var Tekniska innovationer och hållbar utveck-
ling. Stadsvandring gjordes i Linnéstaden och 
fokuserade på närvaron av natur i stadsdelen.

Leve klotet
I januari mottog Al Gore Göteborgspriset för 
hållbar utveckling på galan Leve Klotet i ett full-
satt Scandinavium. 6000 personer fick uppleva 
en oförglömlig kväll. ”Ingen annan har som han 
väckt världen för klimatfrågan” sade juryn i sin 
motivering. Prisutdelare var hennes kungliga 
höghet Kronprinsessan Victoria. I samband med 
galan arrangerade Handelshögskolan, tillsammans 
med MISTRA, ett seminarium med titeln Håll-
bara investeringar - är miljö och etik lönsam

Bert Bolins stipendier
Professor Bert Bolin, en välrenommerad me-
teorolog som, förutom egen spetsforskning om 
klimatpåverkan, var med och startade FN:s kli-
matpanel IPCC. Han blev också dess första ord-
förande. I Bert Bolins anda delade universitetet 
ut sju stipendier på vardera 75 000 kronor, med 
syfte att främja kunskapsspridning om klimat-
frågan till samhällsgrupper som normalt inte tar 
del av nya forskningsrön.

Forskarfredag
Fredagen den 26 september 2008 var det återigen 
dags för Forskarfredag, en kväll då Europas 
forskare gör gemensam sak och sprider nya 
forskningsrön till den breda allmänheten. Dagen 
är årligen återkommande och runt om i hela 
Europa erbjöds hundratals aktiviteter som visar 
hur spännande, kul och vardagsnära forskning är. 
I Göteborg var temat för dagen Estetik och hållbar 
form för framtiden och forskare, lärare, studenter 
och intresserad allmänhet diskuterade hur håll-
barhet hänger ihop med design, stadsplanering, 
produktutveckling och arkitektur.

Rättvisare handel
I oktober arrangerades under två dagar Rättvis 
handelsforum på Pedagogen där 2000 besökare 
från universitetet och allmänheten deltog. 
Det är ett årligt återkommande arrangemang; 
en mötesplats för etisk och rättvis handel där 
Göteborgs universitet 2008 var en av flera 
samarbetspartners. Dagarna arrangerades av 
Röda Korsets Folkhögskola och nätverket Rättvis 
handel. Programmet innehöll ett fyrtiotal semi-
narier, filmer, workshops med mera och det fanns 
möjlighet att botanisera bland rättvisemärkt-
certifierade produkter. Ett föreläsningsspår, Etik 
vid upphandling och inköp inom offentlig sektor 
riktade sig speciellt till upphandlare och inköpare 
vid universitetet.

Öppet mot omvärlden
En mötesplats och ingen examensmaskin som Grundtvig uttryckte det, inför bildan-
det av Göteborgs högskola. Dessa tankar står fortfarande i centrum för univer-
sitetet och manifesterar sig i universitetets många publika arrangemang.

SAMVERKAN

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

Resultaten i korthet:
• Universitetet gav under året 
518 publika arrangemang  inom 
hållbar utveckling, en ökning 
med tio procent.
• HållBarHet, universitetets 
stora studentdag, var även i år 
mycket välbesökt.
• Samhällsvetenskapens dag 
hade ett tema om hållbar ut-
veckling och besöktes av mer 
än 200 personer.

Världens 
mötesplats

Under året skapades 
Världens mötesplats vid 
Institutionen för globala 
studier. Här möts studen-
ter, forskare, myndigheter, 
föreningar, företag, gymna-
sier och annan intresserad 
allmänhet för samtal kring 
angelägna frågor, såsom 
demokrati, rättvisa och 
globalisering. 



Substitut för utrikesflyg
Inrikes är tåg ett alternativ till det koldioxidtunga 
flyget men för utrikesresor är det endast elektron-
iska möten som fungerar som substitut. E-möten 
är ett område som växer inom universitetet, både 
de högkvalitativa videokonferenserna i special-
studio och de enkla webbkonferenserna som bara 
kräver webbkamera och headset vid den egna 
datorn. För att stödja denna utveckling produc-
erades två filmer under året. En inspirationsfilm 
om varför digitala möten bör väljas framför resa 
och en instruktionsfilm om hur man gör för att 
hålla ett e-möte. För att ytterligare skapa incita-
ment för minskat resandet gjordes användningen 
av videokonferensutrustningen på Konferenscen-
trum Wallenberg helt gratis för all personal.

Satsning på energieffektivisering
En gemensam ansökan från miljöenheten och 
fastighetsavdelningen, i samband med höstens 
budgetprocess, ledde till att Göteborgs univer-
sitet under 2009 och 2010 kommer att driva ett 
energieffektiviseringsprojekt. Projektet ska främst 
inriktas på att skapa goda energivanor hos person-
alen genom olika slag av information, tävlingar 
och kampanjer i samarbete med fastighetsägarna.

Stäng av datorn vid arbetsdagen slut!
Universitetet fick också nya riktlinjer för grönare 
datoranvändning under året som gick. En arbets-
grupp tog fram riktlinjerna som fastställdes under 
hösten 2008. Riktlinjerna talar om vilka förin-
ställningar som bör finnas på alla universitetets 
datorer. Som exempel kan nämnas att skärmen 
ställs om till energisparläge efter tio minuter och 
datorn efter 30 minuters inaktivitet. Dessutom 
ska datorn stängas av när den inte används för 
att inte dra ström i stand by-läge. Under året 
arbetade IT-ledning och IT-service också med att 
minska antalet servrar inom Göteborgs univer-
sitet och därmed också behovet av serverrum och 
kylning.

Sundare resvanor
Under den europeiska mobilitetsveckan, 16-22 
september, anmälde 17 434 Göteborgare sig till 
trafikkontorets utmaning att ta sig till arbetet 
utan bil minst en dag. Från Göteborgs univer-
sitet medverkade 623 personer i trafikkontorets 
utmaning. I samband med detta delades cirka 
500 provåkarkort ut från Västtrafik till univer-
sitetets personal i syfte att testa kollektivtrafiken 
under två veckor. Under året arrangerades också 
två cykelkampanjer, en på Medicinarberget och 
en vid Näckrosdammen. Cykelreparatörer servade 
cyklar, Västtrafik informerade om kollektivtrafik-
en och Trafikkontoret berättade om sitt arbete 
med miljövänligare transporter i Göteborg.

Resor & energi
Mål: 
Minska utsläppen av klimat-
påverkande gaser med fyra 
procent under tidsperioden 
2007-2012. 

Minska användningen av el, 
värme och kyla i universitetets 
lokaler.

Resultaten i korthet:
• Koldioxidutsläppen per årsar-
betskraft ökar med sju procent 
från tjänsteresorna.
• Den positiva trenden med 
minskade resor med egen bil i 
tjänsten håller i sig.
• Elförbrukningen minskade 
med drygt två procent medan 
värmeförbrukningen ökade 
med ungefär lika mycket.
• Vattenförbrukning uppgick till 
151 905 kubikmeter vatten.
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Klimatet förändras
Elanvändningen minskade med drygt två procent jämfört med föregående år, vilket är 
glädjande då trenden de senaste åren har varit den motsatta. Dessvärre ökade värme-
förbrukningen något vilket resulterar i en oförändrad energianvändning totalt. Detsam-
ma gäller transporterna, där de positiva effekterna av fler digitala möten och minskning 
av bilresor äts upp av en kraftig ökning i flygresorna. Främst de internationella flygnin-
garna ökar men även inrikes ökar flyget mer än tåget.
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Diagram 2. Koldioxidutsläpp räknat per utsläpptkälla.

Diagram 3. Energianvändningen per år 
uppdelat på el och värme.

Diagram 4. Antal kilometer per års-
arbeten uppdelat på transportsätt.

El; 2 722 000

Värme; 
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Handlar med ansvar

Krav vid upphandlingar
Vid mer än hälften av upphandlingarna 2008 
ställdes krav på leverantörens eget miljöarbete. 
Miljökrav ställdes på produkter eller tjänster vid 
elva upphandlingar vilket motsvarar 19 procent 
av samtliga. Upphandlingarna av till exempel 
kontorsutrustning och tågresor hör till dessa. 

Under 2008 initierade universitetet en grupp som 
ska diskutera och driva frågorna om sociala och 
etiska aspekter i upphandling och inköp. Under 
året genomfördes två examensarbeten inom 
området. Dessa var Etiska krav i offentlig upphan-
dling– en studie av en idé på väg mot institutionali-
sering av Nina Zita och Hållbar utveckling - Etiska 
krav i offentlig upphandling av Ebba Melchior. 
Utifrån de rekommendationer som båda förfat-
tarna gav i sina respektive arbeten diskuteras nu 
möjligheterna att i kommande upphandlingar 
ställa sociala och etiska krav. 

Ökad medvetenhet
Samarbetet mellan upphandlingsenheten och 
miljöenheten ledde under året till en gemensam 
utbildningsinsats, Inköp med miljöhänsyn. 
Utbildningen gavs vid två tillfällen med 35 
deltagare. Medvetenheten om vikten av att ställa 
miljökrav vid inköp har ökat hos medarbetarna 
vid universitetet. Förutom inköpsinformation på 
den centrala miljöhemsidan och miljöinforma-
tion i avtalsdatabasen har flera fakulteter lagt ut 
inköpsinformation på sina egna hemsidor. Flera 
fakulteter vid universitet köper konsekvent till 
exempel kaffe, kontorsmaterial och toners som är 
miljömärkta. Många medarbetare får också kon-
tinuerlig miljöinformation via arbetsplatsträffar. 
På flertalet institutioner finns ett bra erfarenhets-
utbyte mellan inköpare och miljörepresentanter.

Märkta produkter
Konferensverksamhetens restaurang använde 
sig under 2008 av 26 olika ekologiska och 
rättvisemärkt-certifierade livsmedel och de 
erbjuder alltid ekologiska lunch- och caterin-
galternativ. Ekologiskt te och kaffe är standard. 

Även restaurangerna vid Sven Lovén centrum på 
Kristineberg respektive Tjärnö ska framhållas. I 
stor utsträckning handlar de KRAV-märkta och 
närproducerade livsmedel och hel-, halvfabrikat 
samt portionsförpackningar undviks helt.

Minskande volymer
Jämför med 2005 har den totala årliga av-
fallsmängden vid universitetet minskat med 600 
ton. Det betyder en minskning per person och 
arbetsdag från 0,40 kilo till cirka 0,28 kilo. Däre-
mot har universitetet svårt att nå upp till målet 
om en kraftigt ökande andel avfall till material-
återvinning även om 383 ton av totalt 1840 ton 
gick till nya produkter.

Vart tar skräpet vägen?
IL Recycling höll uppskattade seminarier om vart 
skräpet tar vägen vid minimässan Det miljöan-
passade kontoret. Beskrivningen av hur återvin-
ning och konvertering av glas, metall, plast och 
elektronik går till, var informativ och gav nytt 
ljus över denna viktiga del av avfallshanteringen. 
Universitetet är en stor leverantör av elektron-
ikskrot; totalt 60 ton årligen vilket utgör ungefär 
hälften av den totala mängden farligt avfall under 
2008. Elektronikskrotet återvinns i Sverige av 
certifierade elektronikåtervinnare. Metallerna blir 
ny råvara och plasten bränns till energiutvinning.

Källsortering vid alla fakulteter
För att öka möjligheterna till källsortering 
gjorde flera fakulteter instruktionsskyltar på 
engelska och på många håll utökades mängden 
avfallsmöbler i pentryn och studentutrymmen. På 
flera håll har containrar för blandat brännbart av-
fall bytts ut mot mindre enheter som uppmuntrar 
sortering av förpackningsmaterial. På några håll 
blev möjligheterna till fullständig sortering större 
sedan fastighetsägare gav tillgång till utökade 
avfallsutrymmen. Vid några institutioner sker 
fullständig kompostering av allt matavfall i egna 
komposteringsanläggningar.

Universitetet är en stor inköpare av varor och tjänster och ställer krav både på leve-
rantörernas miljöarbete och produkternas innehåll och miljöpåverkan.
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Inköp och avfall

Mål: 
Universitetets inköp ska vara 
en förebild för andra universi-
tet när det gäller ekonomiska, 
kulturella, sociala och miljö-
mässiga aspekter. 
Andelen avfall som materialå-
tervinns, komposteras eller tas 
om hand som farligt avfall skall 
sammantaget vara 75 procent 
av den totala mängden avfall. 

Resultaten i korthet:
• Vid 56 procent av upphand-
lingarna ställdes miljökrav/-
frågor på leverantörens interna 
miljöarbete
• Vid 19 procent av upphand-
lingarna ställdes miljökrav på 
varor/tjänster.
• 32 procent av totala mängden 
avfall gick till materialåtervin-
ning, kompost och farligt avfall 
• 0,28 kg avfall genereras per 
person och arbetsdag vid 
universitetet

Materialåtervinning
21%

Energiutvinning
67%

Kompost
5%

Deponi
1%

Elektronik
3%

Farligt avfall
3%

Osorterat
0%

Total mängd avfall 2008

Diagram 3. Avfall uppdelat i procent per fraktion



Handlar med ansvar



Säker kemikaliehantering

Mindre mängder i lokalvården
Lokalvården på Göteborgs universitet arbetar 
medvetet med att hålla nere kemikaliemängden. 
Doseringspumpar har installerats till tvättmaski-
nerna, vilket leder till minskad tvättmedelsför-
brukning då det inte går att överdosera. Grovrent 
och Stentvål är två andra produkter som minskat 
under året beroende på städmetoder och ändrade 
underhållsintervall. Totalt har mängden städkemi-
kalier minskat med 22 procent från 2007.

KLARA håller ordning
KLARA är namnet på det kemikaliehanterings-
system som universitet valt att använda för att 
hålla ordning på sina kemikalier. Vid årsskiftet 
2008/2009 slutförde universitetet implemente-
ringen av KLARA och alla kemiska och biologiska 
laboratorier använder sig idag av systemet. Här 
kan medarbetarna se vilka kemikalier och vilka 
mängder som finns, göra riskbedömningar och 
hämta säkerhetsdatablad med mera.

Inga farliga kemikalier i avloppet
Sahlgrenska akademin genomförde under våren 
2008 en stor informationskampanj om hur 
kemikalier ska hanteras på laboratorierna. Kam-
panjen hade till syfte att säkerställa att inga farliga 
kemikalier hälls ut i avloppen. Alla avdelnings-
chefer gick igenom kemikalierutinerna med sina 
medarbetare och redovisade detta till prefekt och 
dekanus. Andra åtgärder var att sätta upp nya 
varningsskyltar vid alla vaskar och att tydliggöra 
kemikalieinformationen på Sahlgrenska akade-
mins miljöhemsida. En viktig del av arbetet med 
hemsidan var att göra all information tillgänglig 
även på engelska. 

Utökat samarbete 
Arbetet med kemikaliesubstitutioner har under 
året fortsatt och en referensgrupp för kemika-
liesubstitutioner har bildats inom universitetet. 
Gruppens syfte är att sprida information om 
substitutioner inom den egna verksamheten fung-
era som kanal mellan institutionerna för att öka 
den interna informationsspridningen samt vara 
sakkunniga inom kemikaliefrågor för universite-
tets miljösamordnare. Till exempel finns numera 
substitutionstips med jämna mellanrum med i 
universitetets nyhetsbrev om miljö, Grönheter. 
Det nationella samarbetet som startades under 
2007 har under 2008 intensifierats. Den natio-
nella substitutionsgruppen bestående av landsting, 
universitet och högskolor anordnar flera träffar 
för erfarenhetsutbyte och vidareutvecklande av 
metoder varje termin. Bland annat har en tydlig 
lista för möjliga kemikaliesubstitutioner arbetats 
fram. Denna sprids nu inom de deltagande verk-
samheterna.

Ordning på paletten
Konstnärsmateriel består ofta av farliga kemikalier 
även om det inte är det första man tänker på. Un-
der 2008 fastslogs en särskild kemikalierutin för 
konstnärlig verksamhet, Regler för kemikaliehan-
tering inom konstnärlig verksamhet vid Göteborgs 
universitet – en fråga om ansvar. Rutinen behand-
lar allt från lagkrav om symbolmärkning och 
hanteringen av avfall, till vad varje medarbetare 
och student som arbetar med materielen bör veta.

Under 2008 har implementeringen av kemikaliehanteringssystemet KLARA avslutats 
och samtidigt genomfördes en stor informationskampanj om kemikalieregler på Sahl-
grenska akademin. På Konstnärliga fakulteten har regler för kemikaliehantering införts.
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KEMIKALIER

Mål: 
Universitetet skall substituera 
och minska användningen av 
farliga kemiska produkter.

Resultaten i korthet:
Lokalvården minskade an-•	
vändningen av städkemikalier 
med 22 procent under året
Stor informationskampanj •	
genomfördes för att motverka 
utsläpp av kemikalier i avlopp 
Referensgrupp för kemika-•	
liesubstitution startades på 
universitetet

Miljögifter i vattenmiljö
Utsläpp av en mångfald giftiga ke-
mikalier sker till våra vattendrag, 
sjöar och havsområden. Vad vet vi 
idag om miljögifter och dess effek-
ter i våra kustområden och sjöar? 
Ökar eller minskar halterna av 
metaller och organiska miljögifter, 
och vilka gifteffekter kan vi idag se 
hos vattenlevande djur? Professor 
Åke Larsson, Institutionen för 
Växt- och Miljövetenskaper vid 
Göteborgs universitet, och profes-
sor Björn Brunström, Ekotoxiko-
logiska avdelningen vid Uppsala 
universitet, har på uppdrag av 
regeringen och Naturvårdsverket 
kartlagt nuvarande kunskapsläge 
om miljögiftsbelastningen och 
vilka effekter som miljögifter orsa-
kar hos fiskar, fåglar och däggdjur 
i vår marina miljö och i våra sjöar. 
I rapporten redovisas även kun-
skapsluckor och forskningsbehov 
inom området. Rapporten utgör 
ett underlag för regeringens beslut 
om insatser i form av forskning, 
miljöövervakning eller andra åt-
gärder avseende miljögifter i våra 
vattenmiljöer. Rapporten finns att 
ladda ner på Naturvårdsverkets 
hemsida.

Kemikaliesubstitutioner - exempel
•		Kurslaborationer	för	studenter	har	ersatt	cyklohexan	
med hexan. Cyklohexan är en mycket miljöfarlig kemika-
lie med långtidseffekter.
•		Wallenberglaboratoriet	har	bytt	ut	radioaktiva	metoder	
mot icke radioaktiva metoder. (ElectrophoneticMobility-
ShiftAssay).
•		På	DaCapo	är	spraylim	utbytt	mot	dubbelhäftande	tejp	
vid modell-bygge. 

•		Institutionen	för	marin	ekologi	filtrerar	buffert	som	
innehåller ethidium bromid som ska slängas vilket medför 
minskad mängd riskavfall, ett litet filter istället för tio liter 
vätska
•		På	Institutionen	för	fysik	sker	rengöring	av	vakuumde-
taljer numera till största delen i diskmaskin. Det reducerar 
användningen av lösningsmedel.
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Det miljöanpassade kontoret
Under två dagar arrangerade upphandling-
senheten och miljöenheten temamässan Det 
miljöanpassade kontoret. Detta är en mässa där 
universitetets avtalsleverantörer presenterade sina 
utbud av produkter och sina tankar om en bra 
kontorsmiljö. Mässan varvades med föreläsnin-
gar och seminarier inom ergonomi, elektroniska 
möten och hållbar design. Cirka 170 personer 
deltog arrangemanget.

Fakulteterna går före
Utbildningsvetenskapliga fakulteten genom-
förde under året en miljöutbildning för samtliga 
chefer. Programmet innehöll frågor som rörde 
fakultetens interna miljöarbete, till exempel hur 
man kan arbeta med att öka förståelsen för att 
få in hållbar utveckling i grundutbildning och 
forskning. 

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarut-
bildning har många bilåkande medarbetare och 
gav därför en kurs i ecodriving (sparsam körning) 
till ett 70-tal VFU-ledare. Man överväga också 
alternativ till resor och demonstrerade för person-
alen hur Marratech och video- och telefonkonfer-
enser fungerar.

Miljörådet vid Sahlgrenska Akademin anordnade 
en temaeftermiddag om klimat och resor där alla 
akademins anställda var inbjudna. Trafikkontoret 

som inbjudits diskuterade diesel visavi etanol 
som bränsle.  Det gavs en föreläsning via Mar-
ratech från Berlin om koldioxidkompensation för 
flygresor. Stefan Edman, välkänd debattör och bi-
olog, rundade av eftermiddagen med att diskutera 
visioner om ett framtida hållbart transportsystem. 

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten anordnade 
pedagogiska utvecklingskommittén seminarier 
kring begreppet perspektiv i utbildningen där ett 
av perspektiven var hållbar utveckling. Till semi-
narierna inbjöds lärare och studentrepresentanter.

Kompetens-
utveckling

Mål: 

All personal skall veta hur 
de kan bidra till en håll-
bar utveckling inom sitt 
ansvarsområde.

Resultaten i korthet:
• Närmare 600 personer har 
deltagit i något eller några av 
de 13 utbildningar, seminarier 
eller arrangemang om miljö 
och hållbar utveckling som ar-
rangerats vid 17 tillfällen under 
2008. Det motsvarar cirka tolv 
procent av våra cirka 5 200 
anställda.
• Antal personutbildningstim-
mar med inriktning mot hållbar 
utveckling per år
• 69 timmar under samman-
lagt 17 tillfällen ger snitt på 
fyra timmar vilket ger 2 400 
personutbildningstimmar.

Kompetensutveckling
Ett mångfacetterat utbud av seminarier, utbildningar och andra arrangemang präglade 
kompetensutvecklingen inom milöj och hållbar utveckling för medarbetarna under året. 
Närmare 600 personer deltog i något av arrangemangen. Institutionen för mat hälsa 
och miljö bjöd på en ekologisk försommarbuffé, där man gav smakprov på hur ekonomi, 
estetik och ekologi kan förenas.

Tre ess i leken
En färgsprakande försommar-
buffé med vårens primörer 
bidrog Institutionen för mat, 
hälsa och miljö med. Femtio 
finsmakare fick uppleva hur 
ekologi och estetik kan för-
enas med god ekonomi och 
hälsofrämjande smaker.
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Introduktion för nyanställda•	
Ledarskap i ett hållbarhetsperspektiv•	
Miljö och hållbar utveckling på GU •	

       – vad kan du bidra med?
Inköp med miljöhänsyn•	
Det miljöanpassade kontoret•	

Rättvis Handelsforum•	
Resedagen på Sahlgrenska Akademin•	
Fish banks – spel om hållbart resursutnyt-•	
tjande
Ekologi, ekonomi och estetik – tre ess i •	
den hållbara måltiden

Utdrag ur seminarieutbudet under året

Kompetensutveck-
ling åt alla

Sedan 1998 då miljöled-
ningsarbetet inleddes 
har fler än 9000 anställd 
och studenter deltagit i 
någon form av utbildning 
inom miljö och hållbar 
utveckling. 



Fakulteterna berättar

De nio fakulteterna och universitetsbiblioteket vid Göteborgs 
universitet har av rektor fått i verksamhetsuppdrag att utar-
beta en handlingsplan för miljö och hållbar utveckling samt 
följa upp handlingsplanen, miljöaspekter och efterlevnad av 
miljölagstiftning. Med utgångspunkt från verksamhetsupp-
draget arbetar sedan fakulteterna vidare med egna miljömål 
och aktiviteter. Här följer fakulteternas egna berättelser om 
arbete med miljö och hållbar utveckling under 2008. 

Handelshögskolan
Det som utmärker verksamhe-
ten som helhet är att miljöre-
laterade frågor under året har 
fått och tagit allt större plats 
inom redan etablerade forsk-
nings- och utbildningsområ-
den. Därtill har det skett en 
framväxt av nya områden av 
miljörelaterad forskning och 
utbildning. Det åskådliggörs 
medelst begreppen hållbar 
utveckling och Corporate So-
cial Responsibility (CSR). De 
har under senare år på allvar 
tagit plats som beståndsdelar 
respektive som övergripande 
policybegrepp i den miljö-
relaterade forskningen och 
utbildningen inom Handels-
högskolan. 

Det har åstadkommits en mångfald aktiviteter och åtgärder inom 
miljöområdet under året. Ett antal forskarstudenter doktorerade 
eller avlade licentiat examen i miljövetenskap, miljöekonomi eller 
företagsekonomi. Forskare vid Handelshögskolan har även publi-
cerat många artiklar kring miljöfrågor med inriktning på miljöju-
ridik, miljöekonomi, miljögeografi och CSR. Handelshögskolan 
arbetar ständigt för att återföra forskningen till undervisning och 
till tredje uppgiften.

Inom Handelshögskolan finns det en undervisningsmiljö av kur-
ser som kännetecknas av tydlig miljöprofil som miljöekonomi, 
miljöjuridik, samhällsgeografi, ekonomisk miljöhistoria, hållbar 
marknadsföring och hållbart företagande. Under året har arbete 
lagts ner på att förbättra kurser och andra pedagogiska moment i 
såväl SMIL, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, som andra 
kurser på olika nivåer inom Handelshögskolan. Kurser har hållits 
på grund-, masters- och doktorandnivå. Dessutom har forskning-
en samt rådgivning och annan extern verksamhet utökats. Under 

hösten 2008 startades en unik masterutbildning inom SMIL-pro-
grammet med inriktningarna miljömanagement, miljöekonomi, 
miljögeografi, ekonomisk miljöhistoria. 

Under året påbörjades arbetet med ny EQUIS-ackreditering. 
Miljörelaterade frågor och CSR har fått ökat utrymme i den 
nya EQUIS-standarden, vilket möjliggör för en integration med 
Handelshögskolans miljöledningssystem. Handelshögskolan har 
under året reformerat handlingsplanen för miljöarbetet. Handels-
högskolans huvudsakliga påverkan sker genom bra forskning och 
undervisning som inkluderar miljö- och resursfrågor i ekono-
miskt beslutsfattande bland företag och myndigheter, tvärve-
tenskaplighet är ett viktigt element. Handelshögskolan utbildar 
studenter med bredd. Handelshögskolan förser studenter med 
kunskap som ger perspektiv på ekonomi bortom förenklande 
modeller och verktyg. Utöver detta har, i samarbete med fastig-
hetsservice och fastighetsägare, under året nödvändiga åtgärder 
vidtagits för att uppnå uppsatta miljömål. Insatser har gjorts för 
att förbättra verksamhetens miljöprestanda inom flera områden. 
Nya källsorteringsmöbler har införskaffats och en antiskräpkam-
panj har genomförts. Vidare har insatser gjorts inom områdena 
energi och klimat. 

 
Humanistiska 
fakulteten
Humanistiska  
fakulteten beslutade i februari 
2008 om att genomföra en 
omorganisation. Beslutet 
innebar att 16 institutioner 
skulle bli sex. Omorganisa-
tionen har engagerat många 
anställda under året. I den 
nya organisationen har 
man förordnat en särskild 
studierektor med uppdrag 
rörande både kvalitetssäkring 
och miljöarbete. Man hoppas 
därigenom få ett mer samlat 
grepp på hållbar utveckling. 

Exempel från institutionerna 
- Mikael Jensen, Kollegium 
SSKKII, avslutade 2008 ett tre år långt samarbete med miljöför-
valtningen i Stockholms stad som under denna tid har bedrivit 
ett pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att förändra 
levnadsvanor som leder till lägre utsläpp av koldioxid. Två rap-
porter finns framtagna utifrån studier som man har bedrivit 
inom ramen för projektet. Mikael Jensen publicerade under 
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året en artikel som tar upp möjligheterna att använda artefakter 
som hjälp i undervisning för att lättare kunna förklara komplexa 
miljörelaterade fenomen. Ingela Wiman på Institutionen för 
arkeologi genomför en kurs tillsammans med Museion om natur 
och kultur i antiken. Kursen har moment som behandlar hållbar 
utveckling.

Miljörevisionen i april lämnade två mindre avvikelser och tre 
noteringar och personalen inom fakulteten är delaktig i miljöar-
betet och miljöfrågorna är integrerade i många seminarier/diskus-
sioner. På vissa håll har man fått in miljöarbetet i sina kurser och 
kommer att kunna miljömärka allt fler kurser. Information till 
studenter ges i samband med introduktionstillfällena. På insti-
tutionerna arbetar man som tidigare med insatser för att få ner 
pappersförbrukningen, kopiera dubbelsidigt, minska elförbruk-
ningen och att minska antal resor och transporter. All personal är 
delaktig och engagerad i miljöarbetet genom att källsortering och 
återvinning, att ställa krav på miljöprestanda vid inköp av olika 
slag. Många institutioner köper rättvisemärkt kaffe. Det finns en 
stor medvetenhet och vilja. Många anställda strävar efter att resa 
med tåg inom landet, istället för att flyga. Alltfler cyklar och åker 
kollektivt till arbetet. Fakulteten har under året tillsammans med 
hyresvärd byggt om i garaget och gjort ordentliga platser för cyk-
lar. Man har samtidigt minskat antal parkeringsplatser för bilar. 

Personalen vid Kollegium SSKKII har i ökad utsträckning til-
lämpat samåkning mellan Lindholmen, där undervisningen på 
grundnivå sker, och fakulteten. 

IT-universitet
Forskning på Institutionen för tillämpad IT (ITIT) - Mycket av 
forskningen på ITIT kan relateras direkt eller indirekt till hållbar 
utveckling. IT användningen i företag syftar till exempel generellt 
till resursbesparingar. En stor del av forskningen fokuserar på 
konsekvenser av IT-användning och hur en innovativ IT-använd-
ning med positiva effekter ska uppnås. Forskning om modeller 
för hur nyttan av IT-investeringar kan beräknas är ett forsknings-
exempel. Ett annat exempel på aspekter av hållbar utveckling är 
forskning kring etiska perspektiv på IT-användning.

Slutligen kan forskningsområdet Öppen innovation framhållas 
vad gäller aspekter av hållbar utveckling. Här studeras IT och 
IT-infrastrukturers roll som möjliggörare av öppenhet i innova-
tions processer. Öppenheten underlättar återanvändning både av 
kunskap och dataprogram och möjliggör demokratiska arbets-
sätt där många olika intressenter kan medverka. Sammantaget 
syftar forskningsområdet Öppen innovation till ett långsiktigt 
angreppssätt för hur IT kan bidra till hållbar utveckling på både 
samhälls-, företags- och individnivå. ITIT planerar tillsammans 
med Volvo IT en workshop om grön IT under hösten 2009.

Examensarbeten - exempel - I kursen Ubiquitous Computing 
på utbildningsprogrammen Interaction Design och Intelligent 
System Design utvecklar studenter på mastersnivå grupprojekt 
där datorer blir en mer naturlig del i vardagsmiljöer och där nya 
användningar uppstår. Varje år har kursen ett nytt huvudtema 
och avslutas med en offentlig interaktivutställning av studenter-
nas arbete. I två år har kursens tema mer eller mindre kretsat runt 
hållbarhet. Under 2007 genom att koppla begreppet till interak-
tivitet i offentliga miljöer. I år har studenterna utforskat frågan i 
samband med temat hemmet, till exempel interaktiva hemmil-
jöer, möbler och prylar. Avsikten är att få individen att reflektera 
över sin egen användning av energi och teknologi. Samt att få in 
lite elektronisk glädje i hemmet.
 
Tre studentprojekt i årets kurs har direkt utforskat frågor om 
energiförbrukning och hållbarhet i hemmet: hur teknologi kan 
göra individen mer medveten om sina egna vanor samt försöka 
påverka det: 

The Power Plant är en dekorativ växt för hemmiljöer som lyser 
beroende på hur mycket el konsumeras i ett hushåll. Ju mindre 
energi man förbrukar desto finare lyser den. 

AQUATICHue  är ett duschhuvud som kräver att man anstränger 
sig för att få vatten genom att trycka olika hårt på handtaget och 
som visar hur mycket energi man använt i att värma upp vatten 
genom att färgbelysa vattnet i olika färger. 

EcoTap utmanar till kompromiss i energianvändning: ju mer 
vatten man använder desto mindre ljus får man i rummet. 
Projektet deltar just nu i den internationella designtävlingen 
”Aspen Design Challenge about Designing Water’s Future” som 
uppmuntrar studenter att hitta nya innovativa lösningar till vat-
tenbristkrisen. 

På Ubicompkursen har studenterna inte bara fått tänka på håll-
barhet i samband designen av teknologi, utan även kommit fram 
till egna idéer och tekniska lösningar som gynnar den frågan i 
människors vardag.

 
Konstnärliga fakulteten
Inom konstnärliga fakulteten be-
drivs ett aktivt arbete för en god 
miljö och hållbar utveckling som 
även inkluderar forskning. Forsk-
ningen inom dessa områden be-
drivs främst inom Högskolan för 
Design och Konsthantverk, HDK 
där miljömedvetenhet och idéer 
om hållbar utveckling genomsyrar 
utbildningen på grundläggande-, 
masters- och forskarnivå. Forsk-
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ning med nämnda inriktning sker framförallt inom två projekt, 
det tvärkonstnärliga och tvärvetenskapliga projektet Ingrepp, som 
handlar om konstens roll för att åstadkomma en hållbar stad och 
Kim Jeong-Ahs eko-keramiska post doc-projekt som utvecklar nya 
typer av keramiska material som bygger på återvinning av oorga-
niskt och organiskt material. 

Inom fälten Kultur och hälsa och Design med omtanke pågår 
forskning på designområdet. Inom flera doktorandprojekt foku-
seras direkt eller indirekt på dessa frågor. Det gäller framförallt 
den forskning som bedrivs av bland annat Kajsa Eriksson (textil 
HDK), Otto von Busch (design HDK), Mike Bode och Staf-
fan Schmidt (fri konst, Valand). I denna forskning finns starka 
element av recycling, traditioner från land art, såsom Land Art 
2008, en kurs med inslag av naturvård och ekologi och idéer om 
motstånd utgör organiska delar.

Från och med 1 januari 2009 påbörjas vid HDK ett större forsk-
ningsprojekt med tydligt fokus på hållbar utveckling. Projektet 
som heter Den (o)hållbara förpackningen behandlar förpackning-
ar ur samtliga aspekter av hållbarhet: socialt genom studier av till-
gänglighet och genus, ekologiskt genom undersökningar av vilka 
strategier som används för att förmedla det ekologiska budskapet 
till konsumenten, ekonomiskt genom analys av utvecklingen mot 
smarta förpackningar, kulturellt genom synliggörandet av ett till 
stora delar bortglömt kulturarv. Vid Högskolan för scen och mu-
sik har ljudmiljöprojektet Transmission genomförts. Ett pågående 
projekt på temat är Into Noice Art based architectonic, musical and 
acoustic investigations of contemporary urban sonic space.

Under oktober 2008 stod fakulteten värd för en internationell 
konferens inom ramen för den europeiska medlemsorganisationen 
gällande högre konstutbildningar, European League of Institutes 
of the Arts, ELIA. Flera av konferensens symposier omfattade per-
spektivet hållbar utveckling tillsammans med samtidsfrågor såsom 
klimatförändring, social integration, intolerans och terrorism. 
Vidare lades stor vikt vid att välja miljövänliga lösningar under 
konferensens gång. Till exempel byggde konferenstältets inredning 
helt och hållet på ölbackar som efter konferensen lämnades åter.

Naturvetenskapliga fakulteten
Marina vetenskaper - Under 2008 bildades Sven Lovén centrum 
för marina vetenskaper och därmed kom ytterligare en marin 
forsknings- och utbildningsstation att bli införlivad i fakultetens 
miljöledningssystem. Under sommaren och hösten 2008 inten-
sifierades miljöledningsarbetet vid Sven Lovén centrum- Kris-
tineberg. En miljöinventering har gjorts och miljöaspekterna 
för verksamheten identifierats. Under hösten påbörjades arbetet 
med att registrera alla kemikalier vid stationen i kemikaliehante-
ringssystemet KLARA och organisationen kring laboratoriean-
svar har setts över.

Ny nationalpark - Den nya nationalparken Kosterhavet ska invigas 
2009 och många medarbetare vid Sven Lovén centrum, Tjärnö 
har deltagit i den omfattande marinbiologiska inventeringen av 
Kosterfjordens artrikedom. Redan idag finns rutiner för bot-
tenskrap med båt i avsikt att i största möjliga mån skona vissa 
bottnar. I och med bildandet av nationalparken har det arbetats 
fram ett förslag på regelverk för var och hur forskning och insam-
ling kan ske utan att störa känsliga bottenmiljöer. Syftet är att 
forskning och undervisning ska kunna fortgå och utvecklas utan 
att bryta mot bevarandemålen för nationalparken.

Publik och populär - Fakulteten arrangerade under 2008 många 
publika tillställningar utanför universitetet. Lunchföreläsningar, 
inslag i TV och tidningar samt öppna seminarier har dragit många 
åhörare. Här är några exempel:

•	En	forskare	vid	matematiska	vetenskaper	höll	flera	föredrag	om	
global uppvärmning och samhällsekonomiska kalkyler, national-
ekonomiska och etiska aspekter.

•	Forskare	vid	Institutionen	för	kemi	har	deltagit	vid	en	lunch-
föreläsning om havets försurning och ett seminarium på temat 
Kommer Golfströmmen att stoppas

•	Sven	Lovén	centrum	på	Tjärnö	hade	visningar,	ledde	havsexkur-
sioner, visade akvarier, guidade barn i sommarlabb och arrang-
erade öppna föreläsningar för fler än 5000 personer.

•	Forskare	vid	Institutionen	för	växt-	och	miljövetenskaper	har	
stått för populärvetenskapliga inslag om klimatfrågan och om 
miljögifters effekter på fisk, fåglar och däggdjur.

•	Dacapo	i	Mariestad	deltog	i	skördefestarrangemang	i	samarbete	
med det lokala näringslivet samt guidade och informerade om 
ekologisk grönsaksodling.
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Sahlgrenska 
akademin
Den 29 oktober anordnade 
miljörådet en temaeftermid-
dag om klimat och resor 
där alla akademins anställda 
var inbjudna. Dekanus 
inledde och betonade allas 
ansvar för ett miljövänligare 
resande. Bland föredragen 
kan nämnas Mats-Ola Lars-
son från Trafikkontoret som 
diskuterade diesel vs etanol 
som bränsle och Stefan 
Gössling från Lunds uni-
versitet som föreläste direkt 
från Berlin, via Marratech, 
och pratade om koldioxidkompensation från flygresor. Stefan Ed-
man, välkänd debattör och biolog, rundade av eftermiddagen med 
att diskutera visioner om ett framtida hållbart transportsystem. 

Integreringen av hållbar utveckling i akademins samtliga utbild-
ningsprogram har under året fortskridit. I december hade 15 av 
18 program sett över sina kurser och lämnat förslag till konkreta 
kursinslag. Några program har redan ett etablerat kursinnehåll, 
lärandemål och planer för hela programmet. En rapport har sam-
manställts till ansvarigt grundutbildningsråd och arbetet fortsätter.

I december genomgick hela Göteborgs universitet extern mil-
jörevision och omcertifiering av miljöledningssystemet. Den 
externa miljörevisorn besökte under en eftermiddag Sahlgrenska 
akademins miljöråd och diskuterade hur miljöledningssystemet 
utvecklats de senaste tre åren och vilka miljöförbättringar det 
har lett till. Omcertifieringen avlöpte väl och revisorerna ansåg 
att Sahlgrenska akademin ”gjort förbättringar på merparten av 
målområdena”. Vid den interna miljörevisionen fick Sahlgrenska 
akademin omdömet att ”personalen har god kunskap om delar 
av miljöledningssystemet såsom verksamhetsrutiner vad avser den 
egna verksamheten”.

Andra miljöaktiviteter under 2008 i korthet:

•	Personalen	fick	under	ett	tillfälle	i	september	möjlighet	att	få	
sina cyklar servade gratis med anledning av Trafikkontorets kam-
panj Nya vägvanor som Sahlgrenska akademin deltog i.

•	Många	anställda	svarade	på	Västtrafiks	enkät	där	potentiella	kol-
lektivresenärer fick ett tvåveckors provåkarkort som gällde i hela 
Västra Götalandsregionen

•	Det	omfattande	arbetet	med	att	informera	alla	nya	studenter	
inom akademins utbildningsprogram har under året fortsatt. Gen-
svaret från studenterna är överlag positivt enligt kursutvärderingar.

•	Efter	tidigare	incidenter	med	stark	lukt	av	lösningsmedel	i	vissa	
lokaler på Medinaregatan gjordes under 2008 en informations-
kampanj för att stoppa att farliga kemikalier hälls ut i avloppet. 

Skyltar sattes också vid vaskarna i alla laboratorier på Medicinare-
gatan.

•	Under	2008	startade	ett	samarbete	med	Akademiska	hus	med	
avsikten att starta en energisparkampanj under 2009.

•	Sahlgrenska	akademins	miljörepresentanter	var	i	april	på	studie-
besök på Gryaab med rundvandring och information om avlopps-
systemet och vattenreningsprocesser.

•	Dietistprogrammet	anordnade	ett	seminarium	på	temat	Miljös-
mart mat. 

•	Inom	Institutionen	för	vårdvetenskap	och	hälsa	har	det	under	
året pågått ett pilotprojekt med inköp av miljömärkta kontorsva-
ror.

•	Under	hösten	har	Veckans	miljötips	funnits	med	i	vartannat	
nummer av akademins nyhetsbrev E-nytt.

•	Akademins	hemsida	med	miljöinformation	har	omarbetats	och	
utvidgats med mer resultatinriktad information.

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskaplig forskning är nödvändig för att lösa och han-
tera samtidens stora problem gällande till exempel klimat, miljö, 
hälsa, krig och fattigdom. De flesta av fakultetens institutioner 
och enheter bedriver med utgångspunkt i sina ämnen forskning 
inom miljö och hållbar utveckling. Under 2008 har 74 forskare 
vid fakulteten arbetat med olika samhällsvetenskapliga fråge-
ställningar inom området miljö och hållbar utveckling. Delar av 
forskningen sker inom stora program i samverkan med ämnen vid 
andra fakulteter och lärosäten. Fakulteten har under året arrang-
erat två seminarier om miljöforskning. Vid seminariet Den felande 
länken medverkade representanter från SIDA och Fiskeriverket. I 
samhällsvetenskapliga miljöforskningsseminariet deltog forskare 
och doktorander från samtliga av fakultetens institutioner. Yt-
terligare seminarier planeras i anslutning till ansökningsomgångar 
hos de större forskningsfinansiärerna. Fakultetsnämnden beslutade 
vid sitt sista sammanträde i december att utlysa 200 000 kronor 
som planeringsbidrag för samhällsvetenskaplig miljöforskning för 
att kunna skriva en större forskningsansökan. Bidraget kommer 
att utlysas i början av 2009 och kan förhoppningsvis ge goda 
återverkningar under flera år framåt. 

Våren 2008 anordnade pedagogiska utvecklingskommittén 
seminarier kring perspektiv i utbildningen. Ett av perspektiven var 
hållbar utveckling. Till seminarierna bjöds lärare och studentre-
presentanter in. Under hösten har det förts fortsatta diskussioner 
om hur fakulteten ska gå vidare. Det har även gjorts en invente-
ring av kurser som har miljömärkning i universitetets kurskatalog. 
Betydligt fler kurser är miljömärkta i kurskatalogen jämfört med 
en inventering som gjordes två år tidigare, före Bolognareformen.

Samverkan med det omgivande samhället är omfattande vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten. Det ligger så att säga i ämnenas 
natur. Institutionerna redovisar olika former av samverkan som 
konferenser, paneldebatter och föreläsningar inom området miljö 
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och hållbar utveckling. Statsvetare medverkade, i universitetets 
regi, vid Almedalsveckan i Visby med föredrag om miljöopinio-
nen i Sverige och samhällsvetenskapernas roll inom den svenska 
havsmiljöforskningen. En forskare från Institutionen för journa-
listik och masskommunikation deltog i jury och som prisutdelare 
för Årets miljöjournalist 2008. Nordicoms föreståndare har sedan 
våren 2008 samordningsansvar för de nationella UNESCO-
kommissionerna i de nordiska länderna vad gäller medie- och 
kommunikationsfrågor utifrån den globala målsättningen rörande 
ett hållbart samhälle. Fakulteten anordnar varje höst Samhälls-
vetenskapens dag där samhällsvetenskaplig forskning presenteras 
för allmänheten. Årets tema var Hållbar utveckling – vision och 
verklighet. Under dagen medverkade 18 av fakultetens forskare. 
Det hölls tolv föredrag, en paneldebatt och stadsvandringen  
Staden ligger i naturen.

Universitets biblioteket
Universitets biblioteket (UB) har under året arbetat inom två om-
råden som är betydande. Det första gäller grön IT vid UB. Den 
andra satsningen gäller redovisning av hållbar utveckling inom 
forskningen vid GU samt redovisning av resurser för forskning 
inom hållbar utveckling.

Grön IT vid UB – en energianalys av UB:s IT-drift

I samband med att UB:s serverpark behövde byggas ut sommaren 
2007, upphandlade UB ett system för virtuella servrar med hjälp 
av teknik från HP och VMware, det så kallade ESX-systemet. 
Samtidigt byggdes också fil-lagringssystemet och backup-systemet 
ut. Virtuella servrar innebär att man skapar ett kluster av större 
servrar (i UB:s fall tre), värddatorer, som med en särskild pro-
gramvara samtidigt kan se ut att vara ett antal servrar med alla 
de funktioner dessa hade då de var och en var en egen dator. 
ESX-systemet innebär en ökad säkerhet i och med att systemet 
sprider ut dessa virtuella servrar, så att lasten och kapaciteten 
utnyttjas bäst. Om en av de i klustret ingående värddatorerna 
slutar att fungera, kan systemet köra vidare på endast två värdda-
torer. Förutom den extra säkerheten, kommer man också att spara 
energi och pengar, eftersom man kan utnyttja maskinvaran på ett 
effektivare sätt. Behovet av servrar har dock ökat sedan ESX-sys-
temet togs i bruk, varför energibesparingen inte är så tydlig, som 
den annars skulle ha varit (se tabell). Som jämförelse kan man ta 

en eluppvärmd mindre villa som förbrukar cirka 15 000 kWh per 
år. UB:s servrar förbrukar sålunda mer än fem elvärmda villor!

Klientdatorer - När det gäller klientdatorer (vanliga PC), har UB 
lagt om strategi för hur dessa ska hanteras över dygnet. UB:s 
närmare 900 persondatorer behöver ibland uppdateras med nya 
program och felrättningar och detta görs via nätverket genom att 
skjuta ut programpaket. Normalt sett görs det tidigt på morgonen 
innan personal och besökare anlänt till biblioteken. Tidigare lät 
UB därför personalens datorer vara på under vardagsnätterna, 
medan strömförsörjningen till de offentliga datorerna till stor del 
styrdes av kontakt-ur, som satte på dessa tidigt på morgonen och 
stängde av dem sent på kvällen. Ny datorteknik har nu gjort att 
datanätet kan stänga av och sätta på samtliga datorer efter behov. 
Det innebär följande:

1. Offentliga datorer stängs av strax efter stängning av respektive 
bibliotek och sätts sedan på klockan 06.00

2. Personaldatorer stängs av under dagen om de står utloggade en 
kvart efter varje heltimme. Oberoende av detta stängs samtliga 
datorer av ovillkorligt klockan 22.30. På vardagsmorgnar är de på 
från 06.30, men stängs av enligt ovan klockan 09.15, om ingen 
loggat in.

3. Samtliga skärmar är på men går automatiskt ner i energispar-
läge om datorn inte används.

En standarddator drar idag cirka 70 watt igång och tio watt i 
standby-läge. En 19 tums platt skärm som är standard mått för 
personaldatorerna drar 30 respektive fem watt. Om man räknar 
på att datorerna i genomsnitt är på tolv timmar per dag (egentli-
gen längre för offentliga datorer och kortare för personaldatorer), 
så blir den totala energiåtgången cirka 500 000 kWh per år för 
UB:s cirka 900 datorer. UB-datorernas elförbrukning motsvarar 
förbrukningen hos 33 st. eluppvärmda mindre villor, vilket i sin 
tur i grova drag motsvarar 20 procent av hela UB:s elförbrukning 
Ovanstående är den rena förbrukningen av el, men eftersom det 
mesta av el blir värme, som i vissa fall måste kylas ner och i andra 
fall kan användas för uppvärmning, är det mycket svårt att räkna 
ut den rena nettoförbrukningen av energi på grund av UB:s da-
torer. Det är svårt att kvantifiera energibesparingen när det gäller 
persondatorerna, men tre områden bör man ändå satsa på:

1. IT-avdelningen köper in datorutrustning som är mindre energi-
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Januari 2007 Oktober 2008 Förändring

Effektåtgång 
(VA) 

9890 9430 -4,65 %

Energiåtgång/år 
(kWh)

86636 82607

Antal fysiska 
servrar

37 20

Antal virtuella 
servrar

0 39

Totalt antal 
servrar

37 59 +59 %

Tabell 3. UB:s förändring av servrar



krävande både i påslaget och avslaget (standby) läge.

2. IT-avdelningen skulle, via skript som bättre anpassade till bib-
liotekens öppettider, kunna minska tiden som datorerna är på.

3. Den största vinsten skulle förmodligen ändå uppnås om man 
kunde förmå personalen att logga ut och stänga av sina datorer vid 
längre bortovaro från arbetsplatsen. Varje timme man kan minska 
tiden som samtliga våra datorer är på per dygn, skulle innebära 
en besparing på närmare 28 000 kWh per år det vill säga elenergi 
som motsvarar 2 stycken eluppvärmda villor.  
(Se:  http://www.ub.gu.se/info/miljores/)

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Utbildningsvetenskapliga fakultetens miljöarbete fungerade under 
året mycket bra. Arbetet med att få in hållbar utveckling i kurser 
och program har gett resultat och som exempel kan nämnas att 
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) har tagit fram en 
kurs i Lärande för hållbar utveckling, 15 hp. Målet med kursen är 
att utveckla kompetens för läraruppdraget när det gäller att under-
visa i hållbar utveckling från förskolan till och med grundskolan. 

Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM har utvecklat och 
startat en unik kurs om 15 högskolepoäng på mastersnivå som 
behandlar matkonsumtion i storhushåll.  I MHMs utbildnings-
program ingår hållbar utveckling som ett viktigt perspektiv i 
programmen för Restaurangmanager, Kost och friskvård, Kos-
tekonom och i inriktningarna Hem- och konsumentkunskap och 
Slöjd. 

Under året har antalet publika och populärvetenskapliga föreläs-
ningar och seminarier, med inslag av hållbar utveckling ökat, till 
exempel har Institutionen för mat, hälsa och miljö genomfört 
dubbelt så många arrangemang som under föregående år. En 
miljöutbildning för samtliga chefer på fakulteten har genomförts. 
Programmet innehöll frågor som rörde fakultetens interna miljö-
arbete, till exempel hur man kan arbeta med att öka förståelsen 
för att få in hållbar utveckling i grundutbildning och forskning. 
En uppföljning i seminarieform kommer att ske under 2009. 
Fakultetsnämnden beslutade om utvidgning av Miljöberedningen 
(motsvarande Miljöråd) vilket innebar att samtliga chefer blev 
ledamöter i Miljöberedningen. Detta för att främja aktiviteten i 
det operativa miljöarbetet. Ledningen uppmuntrade alla anställda 
att delta i Cykelutmaningen och sponsrade samtliga deltagare med 
ett startpaket. Rektorsutbildningen har börjat förlägga internaten 
så att de kan nås med kollektiva färdmedel.

I oktober arrangerades under två dagar Rättvis handels forum på 
Pedagogen med ett stort antal besökare. Det är ett årligt återkom-
mande arrangemang som arrangeras av Röda Korsets folkhögskola 
och nätverket Rättvis handel och fungerar som en mötesplats 
för etisk och rättvis handel. Göteborgs universitet var en av flera 
samarbetspartner och fakulteten stod för sponsring av lokalhyran. 
Programmet innehöll ett stort antal seminarier, filmer, workshops 
mm och det fanns möjlighet att botanisera i rättvisemärkt-certi-
fierade. I november hölls en internationell workshop med namnet 

Visions and preparation for a common blueprint on Education 
for Sustainable Development på Pedagogen. Workshopen var den 
femte och sista i en rad på temat utbildning för hållbar utveckling. 
Syftet med workshopen var, att med tidigare arbeten som grund, 
ta fram rekommendationer som deltagarna kunde enas kring. 
Resultatet, The Gothenburg Recommendations on Education 
for Sustainable Development, anger vad regeringar, det civila 
samhället och utbildare bör prioritera i arbetet med att utveckla 
och uppnå ett lärande för hållbar utveckling inom förskola, skola, 
högre utbildning och informellt lärande. Rekommendationerna 
planeras som ett inspel till UNESCO-konferensen om lärande 
för hållbar utveckling i Bonn 2009. Workshopen anordnades av 
Chalmers, Göteborgs universitet, Svenska UNESCO-rådet med 
flera. Inledningstalare var bland andra UNESCO-professor Ingrid 
Pramling Samuelsson, professor på Institutionen för pedagogik 
och didaktik. 

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarut-
bildningen – UFL
UFL är en fakultet vars verksamhet medför att de anställda reser 
mycket i tjänsten. Till exempel kräver den verksamhetsförlagda 
utbildningen, VFU, att VFU-ledare besöker studenter placerade i 
hela Göteborgsregionen. I många fall medför det mycket bilåkan-
de, därför har ett 70-tal VFU-ledare deltagit i en kurs i Ecodri-
ving/Sparsam körning. Alternativ till resor övervägs också när så är 
möjligt, och genom visningar av videokonferens, telefonkonferens 
och Marratech har information om dessa alternativ spritts till 
personalen. 

Miljöarbetet har under året diskuterats kontinuerligt bland 
personalen. Kanslimötena är ett exempel på tillfälle då samtal 
kring miljöfrågor förs, vilket gör att miljöarbetet uppfattas som 
angeläget och är levande i verksamheten. Under året har persona-
len vid kansliet aktivt deltagit i framtagande av handlingsplanen 
miljö och hållbar utveckling, och vid en kansliresa i augusti gavs 
möjligheter för diskussion om det fortsatta miljöarbetet. Vid detta 
tillfälle fick kanslipersonalen även se Al Gores film En obekväm 
sanning.

UFL arbetar för en fortsatt minskning av kontorspappersavfallet. 
Detta sker genom att kopiera dubbelsidigt i så stor utsträckning 
som möjligt och genom att försöka utnyttja alternativ till stora 
pappersutskick. UFL har ett väl fungerande källsorteringssys-
tem, och fortsätter sortera inom de avfallsfraktioner som finns 
vid kansliet. Allt källsorterat avfall skickas vidare från UFL för 
återvinning och/eller miljöriktigt omhändertagande. Inköpsansva-
riga har deltagit i utbildning för inköp. Under året har på kansliet 
genomförts byte av utrustning till en mer miljöanpassad kopiator 
och färgskrivare. Vid inköp av kaffe och te har UFL under år 
2008 fortsatt att inhandla krav- och rättvisemärkt te och kaffe.

Under år 2008 har ett omfattande arbete utförts för att bygga om 
och förnya UFL:s miljöhandbok på webben. Den har nu blivit be-
tydligt mer överskådlig och strukturerad samtidigt som den gjorts 
mer lättillgänglig för läsaren.

31



EMAS Eco Management and Audit Scheme, EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. EU:s standard för miljöled-
ningssystem, som är nästan identisk med ISO 14001. Skiljer sig dock på vissa punkter, t ex kravet på offentlig 
miljöredovisning. www.miljostyrning.se

EMSU Environmental Management for Sustainable Universities, är ett nätverk som syftar till att sprida erfarenheter om 
hur universitet kan bidra till hållbar utveckling genom forskning, utbildning, kontakter med samhället och egen 
verksamhet.

EPSD European Panel for Sustainable Development (EPSD) 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.

EQUIS-ackreditering EQUIS är ett internationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildningar inom ekonomi- och ledarskap. 
EQUIS drivs av Efmd (European Foundation for Management Development) med avsikt att höja standarden på 
ekonomutbildningar i hela världen. Efmd är en oberoende, icke vinstdrivande nätverksorganisation öppen för både 
företag och universitet.

GMV Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation 
för arbete med miljö och hållbar utveckling. 

GU Göteborgs universitet
GRI The Global Reporting Initiative (GRI) har utvecklat världens mest använda ramverk för hållbarhetsrapportering. 

Ramverket tillhandahåller principer och indikatorer som organisationer kan använda för att mäta sin ekonomiska, 
sociala och ekologiska prestanda. 

Gruntvig Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, grundare av folkhögskolan, för bildning av de breda folklagren, särskilt 
bönderna. (1783-1872)

Hållbar utveckling Definitionen av hållbar utveckling är enligt Brundtlandkommissionen: ”att utvecklingen tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Omfattar ekonomisk, social och 
ekologisk utveckling.

Indikatorer Används synonymt med nyckeltal, mäts för att följa utvecklingen av en viss miljöaspekt.
IPCC Intergovernmental Panel on 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 Organization for Standardization (ISO) är den internationella organisationen för olika typer av 

standarder där 14001 är 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 ett systematiskt miljöarbete, att man arbetar med de områden där 
organisationen har störst miljöpåverkan samt att ständiga förbättringar på miljöområdet påvisas.

KLARA Ett IT-baserat kemikaliehanteringssystem, som ger uppdaterad risk och avfallsinformation.
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, ledningsrutiner 

och utrustning fungerar med syfte att skydda miljön.
Miljösamordnare Fakultetens samordnare i miljöarbetet.
MISTRA Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Nationella miljömål Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska gälla för hela Sverige.  www.miljomal.se

PRIO-databasen PRIO är ett webbaserat verktyg för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier. Verktyget är 
framtaget av Kemikalieinspektionen. www.kemi.se

Rättvisemärkt Märkning som garanterar att de som producerar produkten har justa arbets- och levnadsvillkor.
Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization är ett av FN:s underorgan. Dess syfte är 

att verka till fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom områdena utbildning, 
vetenskap och kultur utan åtskillnad med avseende av ras, kön, språk eller religion i syfte att främja den 
universella respekten för rättvisa, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt 
FN-stadgan.
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2008 års redovisning är en hållbarhetsredovisning som tillsammans med Göteborgs universitets årsredovisning uppfyller riktlinjerna 
i Global Reporting Initiative version 3.0 (GRI) nivå C. Som bilaga till hållbarhetsredovisingen finns en korsreferenstabell. Den finns 
endast i elektronisk form och laddas ner på www.mls.adm.gu.se/miljoarbete/uppfoljning/. I korsreferenstabellen redogörs för de hållbar-
hetsindikatorer som Göteborgs universitet redovisar 2008. Hållbarhetsredovisningen tar upp Göteborgs universitets arbete inom alla 
tre dimensioner av hållbar utveckling, social, ekonomisk och ekologisk även om tyngdpunkten ligger på miljöarbetet. De sociala och 
ekonomiska perspektiven finns beskrivna i respektive kapitel men även i redovisningen av kärnverksamheten (forskning, utbildning och 
samverkan med omgivande samhälle), samt i kapitlet Kompetensutveckling. Miljöarbetet redovisas på ett adekvat sätt som uppfyller 
kraven för en EMAS-godkänd miljöredovisning. Redovisningen är en uppföljning av den universitetsgemensamma handlingsplanen 
för miljö och hållbar utveckling år 2007-2010 och fakulteternas verksamhetsuppdrag, men sammanfattar också andra viktiga resul-
tat från året som gått. I kapitlet Fakulteterna berättar beskriver fakulteterna själva sina insatser under året. Fakulteterna gör också en 
mer omfattande uppföljning av sina mål och handlingsplaner som ej redovisas i detta dokument. Hållbarhetsredovisningen är årligen 
återkommande och information presenteras så att den är jämförbar från år till år. Den senaste redovisningen publicerades i februari 
2008. Tidigare redovisningar finns att beställa eller ladda ner digitalt på www.gu.se/miljo.

Redovisningen är granskad mot kraven i EMAS 2009-03-24
av den ackrediterade miljökontrollanten Sveriges tekniska 
forskningsinstitut (SP), nr 1002, Box 857, 501 14 Borås
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