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REKTOR HAR ORDET

För Göteborgs universitet är det sedan länge självklart 
att målmedvetet arbeta för ett hållbart samhälle. Det 
gör vi med vår forskning, i våra utbildningar och 
genom att påverka samhället runt omkring oss. Vi 
är stolta över att ha hamnat i topp när Naturvårds-
verket rankar 191 svenska myndigheters 
miljöledningsarbete under året. Vi är det enda av 
Sveriges lärosäten som får högsta poäng, och hamnar 
bland de elva bästa myndigheterna. Som ett exempel 
på hur universitetet vill påverka sina medarbetare, 
tog vi under 2011 beslutet att alla tjänsteresor med 
flyg ska klimatkompenseras. 

I juni 2011 var Göteborgs universitet värd för en 
konferens anordnad av International Sustainable 
Campus Network (ISCN). Tillsammans med flera 
av världens främsta universitet är vi medlemmar i 
nätverket, som ska öka vårt engagemang för att 
bygga upp, utveckla och organisera våra campus på 
ett hållbart sätt. 

Korruption är ett stort hinder för hållbar utveckling. 
Quality of Governance (QoG-institutet) blir nu 
centrum för ett stort EU-projekt för forskning om 
åtgärder mot korruption. I projektet Anticorruption 
Policies Revisited, ingår forskare inom en rad olika 
forskningsområden.

Under 2012 går det globala arbetet mot ett mer 
hållbart samhälle vidare. Den 20–22 juni 2012 äger 
FN:s konferens om hållbar utveckling rum i Rio 
de Janeiro, Brasilien, och samtidigt arbetar FN:s 
medlemsländer vidare med Milleniemålen. FN och 
Unesco har slagit fast att utbildning har en nyckel-
roll för en hållbar framtid. Sveriges högskolelag har 
anpassats efter detta, och här står numera:

“Högskolorna skall i sin verksamhet främja en håll-
bar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö, ekonomisk och social välfärd och 
rättvisa.” Det skriver vi definitivt under på. Vi 
arbetar fokuserat vidare mot dessa mål, och för att 
hålla oss bland de bästa universiteten i världen när 
det gäller hållbar utveckling. 

Pam Fredman
Rektor, Göteborgs universitet
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DETTA ÄR GÖTEBORGS UNIVERSITET

Våra värderingar
Göteborgs universitet arbetar kontinuerligt med att 
säkerställa en god arbetsmiljö där alla anställda och 
studenter får bästa möjlighet att utvecklas. En ökad 
mångfald både bland studenter och anställda bidrar 
till högre kvalitet i verksamheten, universitetet 
strävar efter en jämn könsfördelning i alla delar av 
organisationen. Utmärkande för universitetet är att 
det finns många olika personal- och studentgrupper, 
utgångspunkten är allas lika värde och möjligheter 
till delaktighet i verksamheten. Studenternas 
engagemang i universitetets besluts- och berednings-
processer är viktigt, liksom att alla möts med ömse-
sidig respekt. Genom ett kontinuerligt arbete med 
gemensamma värderingar i enlighet med universitetets 
etiska plattform tar verksamheten vara på erfaren-
heter och kompetenser för att bidra till visionen om 
det breda och öppna universitetet, öppet mot om-
världen och engagerat i samhällets utveckling. 
Hållbar utveckling är angeläget för Göteborgs 
universitet, och de sociala, ekonomiska och miljö-
mässiga konsekvenserna av verksamheten prövas 
alltid i ett längre tidsperspektiv. Det gäller såväl 
människor som naturresurser och utgår från en 
helhetssyn på samhällets behov, förutsättningar och 
problem. 

Vår verksamhet
Göteborgs universitet är ett av de största universiteten 
i Nordeuropa och ett av Sveriges populäraste 
universitet, med flest antal sökande till flera av våra 
program och kurser. 179 utbildningsprogram och 
2 130 fristående kurser erbjöds under 2011. 
Universitetets uppgift är att bedriva forskning och 
utbildning av hög kvalitet, samt att samverka med 
det omgivande samhället. Universitetet omfattar 43 
institutioner fördelade på 8 fakulteter, med 38 100 
studenter och 5 900 anställda. Det rymmer ett brett 
spektrum av kunskapsområden som humaniora, 
informationsteknologi, ekonomi, juridik, konst, 

medicin, naturvetenskap, odontologi, samhälls-
vetenskap, utbildningsvetenskap och vårdvetenskap. 
Forskningen vid universitetet är på flera områden 
nationellt och internationellt ledande. Forskar-
utbildning bedrivs inom drygt 250 ämnen fördelade 
på samtliga vetenskapsområden. Antalet aktiva 
forskarstuderande uppgår till drygt 2 000. 

Universitetets styrelse 
Universitetsstyrelsens ansvarsområden är strikt 
reglerade enligt de lagar som styr universitetets 
ansvar och åtaganden. Universitetets styrelse består 
av 14 ledamöter. 7 av 14 företräder allmänna 
intressen, dessa utses av regeringen efter förslag från 
universitetet. Rektor, tre lärare och tre studenter 
ingår som ordinarie ledamöter. Därutöver har tre 
fackliga representanter närvaro- och yttranderätt vid 
styrelsens sammanträden. De ledamöter som utses 
av regeringen ska ha kompetens och erfarenhet från 
verksamhet av betydelse för universitetets 
utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag. 
I årsredovisningen redovisas styrelsens arbete med 
avseende på hur studentinflytande fördelas och 
utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv. I års-
redovisningen redovisas också hur den interna 
resursfördelningen och dess uppföljning ser ut. 
Eftersom universitetet inte är något vinstdrivande 
företag förekommer ingen koppling mellan 
ersättning till styrelsens ledamöter och universitetets 
ekonomiska resultat. I årsredovisningen redovisas 
också ledamöternas andra styrelseuppdrag för att 
förhindra eventuella jävsituationer.

Göteborgs universitet och omvärlden
Universitetet agerar tillsammans med många 
intressenter, nationellt och internationellt. 
Universitetet har anslutit sig till FN Global Compact 
som villkor för att kunna delta i FN:s leverantörs-
kedja för forskningsrapporter, fältarbeten eller annat. 
Global Compact omfattar tio punkter som 

Forskningsprofiler och 
styrkeområden
Göteborgs universitet har ett glo-
balt ansvar och ska bidra till att 
belysa frågor med relevans för 
både lokala och globala samhälls-
problem. Universitetet har 
identifierat fem forskningsprofiler: 
hälsa, kultur, miljö, demokrati och 
samhällsutveckling samt 
kunskapsbildning och lärande. 

Göteborgs universitet har också 
identifierat åtta styrkeområden, 
forskning om: lärande, språk-
teknologi, demokrati och opinion, 
havsmiljö, kulturarv, globalisering,
kultur och hälsa samt den
patientnära forskningen om hjärta 
och kärl inklusive fetma, 
biomaterial och vaccin. 



universitetet förbinder sig att efterleva, bland annat 
att stödja och respektera skydd för internationella 
mänskliga rättigheter, avskaffa diskriminering vid 
anställning och yrkesutövning samt att stödja 
försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. 
Göteborgs universitet är också medlem i två nord-
iska samorganisationer i Asien: Nordic Centre Fudan, 
Kina, och Nordic Centre, Indien. För den förstnämnda 
har universitetet även en representant i styrelsen. 
Universitetet bidrar med visst ekonomiskt stöd till 
dessa organisationer och får i gengäld hjälp med 
exempelvis studentutbyte, kurser och lärarmobilitet. 
Andra exempel på internationella nätverk där 
Göteborgs universitet är aktivt är Santander-
nätverket med medlemmar från hela Europa samt 
Grupo Montevideo, ett latinamerikanskt nätverk som 
ger studenter och personal möjlighet till utbyte med 
prestigefyllda universitet i till exempel Brasilien och 
Mexiko. Universitet har också åtagit sig att följa 
International Sustainable Campus Network Charter 
Principles om ett hållbart universitet med fokus på 
hållbara campus, forskning och utbildning.
Nationellt är universitetet bland annat medlem i 
Public & Private Social Responsibility Initiative – 
CSR Västsverige, som bildades under 2009. 
 
För att belysa satsningar inom internationalisering 
och globalisering och även markera att Göteborgs 
universitet är en internationell aktör arrangerades 
för andra året i rad Global Week vid Göteborgs 
universitet. Ett av huvudarrangemangen för veckan 
var en panel om Sovjetunionens upplösning; 
expresidenter och före detta statsöverhuvud från 
Ukraina, Vitryssland, och Litauen medverkade. 
Ambassadör Thorvald Stoltenberg gav Gothenburg 
Annual Lecture on Global Collaboration och 
programmet innehöll även en mycket uppskattad 
panel inför klimatkonferensen i Durban. 

Översiktligt organisationsschema för Göteborgs universitet.

Styrelsen

Förvaltningschef Prorektorer

Ledningsråd

Sahlgrenska 
akademistyrelsen Lärarutbildnings-

nämnden 

SND, Svensk 
Nationell Datatjänst

GMV, Göteborgs 
Miljövetenskapliga 
centrum

NCM, Nationellt 
Centrum för 
Matematikutbildning

Nationella sekretariatet 
för genusforskning

Havsmiljöinstitutet

Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden

Humanistiska 
fakultetsnämnden

Konstnärliga
fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden

Handelshögskolans
fakultetsnämnd

Utbildningsvetenskap,
fakultetsnämnden

IT-fakultetsnämnden

Gemensamma förvaltningen
(9 avdelningar)

Rektor

Universitetsbiblioteket      7

Centrumbildningar

6

6

6

7

7

5

4

2

ca 30

Antal institutioner

Antal bibliotek 

Fakultetsnämnd

Antal centrumbildningar

Figur. Översiktligt organisationsschema för Göteborgs universitet.
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Internrevisionen
Internrevisionen vid Göteborgs 
universitet bedrivs i enlighet 
med nationell lagstiftning, 
Internrevisionsförordningen 
(SFS 2006:1228). Inriktningen 
på internrevisionens arbete är 
att självständigt granska, 
verifiera och bedöma kvaliteten 
samt bidra till ständiga för-
bättringar i den interna styrningen 
och kontrollen. Revisions-
arbetet bedrivs i enlighet med 
god sed för internrevision, vilket 
innebär ett objektivt, oberoende, 
professionellt arbete med stor 
integritet och enligt vedertagna 
arbetsmetoder. Internrevisionen 
rapporterar direkt till styrelsen.

Framtida utmaningar 
Universitetet ser sitt mål- och strategiarbete som 
det bästa sättet att förutse kommande förändringar.
Göteborgs universitets Handlingsplan för miljö och 
hållbar utveckling 2011–2015 stödjer universitetets
strategiska plan och fokuserar på målet att bli ett av 
de främsta universiteten i Europa inom miljö och
hållbar utveckling. 
Arbetet med miljöpolicyn sker genom att tydliggöra 
strategiska val och prioriteringar avseende forsk-
ning och utbildning inom hållbar utveckling, såväl 
i det strategiska dokumentet Kvalitet och förnyelse 
Göteborgs universitet 2011–2012, som i arbetet med 
framtagandet av Visioner och Vägval 2013–2020. 
Universitetets möjlighet att påverka en hållbar 
utveckling ligger framför allt i de 38 100 studenter 
och den kunskap som de bär med sig ut i arbetslivet. 
Som en vägvisning märker universitetet sitt kurs- 
och programutbud efter i vilken utsträckning som 
kurser och program berör hållbar utveckling.

Ur universitetets perspektiv innebär arbetet/intresset 
för en hållbar samhällsutveckling fler möjligheter 
än risker. Enligt den riskanalys för 2012 som tagits 
fram är de största riskerna: svårighet att konkurrera 
inom forskningen, minskad kvalitet inom utbildning, 
omvärldens minskande förtroende för universitetet, 
samt bristande anpassning till en ökad 
internationalisering. För att klara den växande 
konkurrensen och de krav på profilering som 
universitetsvärlden alltmer präglas av, behöver 
universitetet stärkas, inte bara nationellt utan också 
globalt. I detta syfte har ett antal åtgärder initierats. 
En av dessa är utvärderingen av forskningen 
Research evaluation for development of research 2010 
(RED10). Forskningsutvärderingen ingår som en 
naturlig del av underlaget till Göteborgs universitets 
långsiktiga strategi.

Universitetet satsar på utveckling av högkvalitativa 
utbildningar med tydligt fokus på hållbar utveckling, 
samtidigt som studentinflytandet förstärks på alla 
nivåer: i styrelse, fakultetsnämnder och på 
institutioner. Kursutbudet är framtidsorienterat och 
lätt tillgängligt genom hållbarhetsmärkning. En bred 
marknadsföring av universitetets miljöcertifiering 
enligt ISO 14001 och EMAS är också viktig samtidigt 
som arbetet för att bli högt miljörankade nationellt 
och internationellt fortgår. En rad åtgärder för att 
minska risk för bristande förtroende för universitetet 
gjordes under 2011. Granskningar genomfördes av 
universitetets internrevision utifrån regelefterlevnad 
vid representation, inköp och bisysslor.
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INTRESSENTER

Energimyndigheten, Transportstyrelsen 
och övriga svenska myndigheter

Forskare och studenter

Medarbetare

Riksdag, regering och 
Utbildningsdepartementet

Västra Götalandsregionen/ 
Länsstyrelsen, kommuner

Högskoleverket

Naturvårdsverket

Miljöstyrningsrådet

Göteborgs Stad

Näringslivets organisationer

Forskningsfinansiärer

Internationella nätverk

Högskolor i Västsverige

Allmänheten

Blivande studenter, gymnasieskolor

Före detta studenter, alumner

Media, press

Leverantörer

 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)

Övriga universitet och högskolor

EU

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

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

Uppdrag, rapporter, forskning och forskningsresultat.

Statistik, uppföljning, regleringsbrev.

Miljöanpassad upphandling, dialog.

Ansökningar, forskningsmedel, forskningsresultat.

Samverkan med trafikkontoret, miljöförvaltningen, 
Västtrafik, Business Region Göteborg, miljödriven 
affärsutveckling, Göteborg & Co och social resursnämnd.

Samverkan, erfarenhetsutbyte, forskningsansökningar, 
upphandlingar.

Föreläsningar, fakultetsdagar, Vetenskapsfestivalen.

Seminarier, workshopar, nätverk, nyhetsbrev.

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

Rapportering av miljöstatistik, samordnar miljöledningsarbetet 
nationellt, Naturvårdsverkets rankning, uppdragsutbildning.

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

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

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

Öppet hus, studiebesök, kurskatalog med miljömärkta kurser.

Artiklar, pressmeddelanden, seminarier, workshopar.

Revisioner av miljöledningssystem.

Miljökrav, märkning av produkter, statistik, uppföljningsmöten.

Studentkontakter, miljöutbildning, Miljöbron, praktik, forskning.

Rapportering av statistik

Intressenter Exempel på kommunikation

Universitetet samverkar och kommunicerar med många olika externa intressenter, figuren ovan visar exempel på hur.
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SOCIALA PERSPEKTIV

Antal anställda
2011 var 5 900 personer anställda vid Göteborgs 
universitet. Andelen kvinnor var 58 procent. 59 
procent av de anställda hade tillsvidareanställning.

Åldersstruktur
Medelåldern för de anställda vid universitetet är 
förhållandevis hög. Av de tillsvidareanställda går 42 
procent i pension till och med 2021, beräknat på 
en pensionsavgång vid 65 års ålder. Under samma 
period kommer 49 procent av universitetets tills-
vidareanställda professorer, universitetslektorer, 
universitetsadjunkter och övrig undervisande och 
forskande personal att avgå med ålderspension.

Manlig och kvinnlig personal
Som framgått ovan uppgår andelen kvinnor av de 
anställda till 58 procent. Fördelningen varierar dock 
mellan olika befattningskategorier. Andelen män 
överväger bland professorerna (75 procent) medan 
kvinnor är i stor majoritet inom kategorierna 
administrativ personal och bibliotekspersonal. I 
ledningen för universitetet finns en kvinnlig rektor. 
En av de två prorektorerna är kvinna. Andelen 
kvinnor bland akademiska ledare på lägre nivåer 
(dekaner, prefekter, föreståndare och studierektorer) 
är 45 procent. Universitetets högsta beslutande organ 
består av 14 ledamöter varav hälften är kvinnor. 
Universitetsstyrelsen har en manlig ordförande ut-
sedd bland de ledamöter som företräder allmänna 
intressen. Från samma kategori finns i övrigt tre 
kvinnor och tre män. Av lärarrepresentanterna är två 
män och en kvinna (därutöver en kvinna som er-
sättare). Studentrepresentationen består av två män 
och en kvinna (därutöver en kvinna som ersättare). 
De tre fackliga företrädarna är samtliga män.

Personalpolicy
Universitetets övergripande mål 
i personalfrågor uttrycks i 
Göteborgs universitets 
personalidé. Universitetets 
utgångspunkt är alla gruppers 
lika värde och att alla ska få 
möjligheter till delaktighet i 
verksamheten baserat på 
ömsesidig respekt mellan 
individer och grupper. 

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

Kompetensgrupp 2009 2010 2011

Ledningskompetens 3 4 4

Kärnkompetens 65 64 65

Stödkompetens 32 32 31

Anställda fördelade efter kompetensgrupp (%)

Ålder Kön Nyanställda Återanställda Slutat

< 29 K 180 29 103

M 116 29 72

30–49 K 247 134 300

M 183 97 232

> 50 K 61 34 181

M 70 55 169

Summa 857 378 1 057

Personalomsättning 2011 (antal)

Ledningskompetens omfattar dels ledningsuppdrag som dekan eller 
prefekt/motsvarande, dels chefstjänstemän. Kärnkompetens 
definieras som lärare (professorer, universitetslektorer, universitets-
adjunkter, forskarassistenter), forskare och doktorander. Stöd-
kompetens definieras som tekniska och administrativa befattningar 
samt bibliotekspersonal.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom Göteborgs universitet har hållit 
sig relativt konstant över åren. 
Långtidssjukskrivningen (60 kalenderdagar) har 
haft en nedåtgående trend. Inom fakulteterna 
arbetar man aktivt med att kartlägga och följa upp 
sjukskrivningar och genom rehabiliteringsinsatser 
och förebyggande åtgärder minska dessa. Någon 
effekt av den nya socialförsäkringen kan inte skönjas 
i dagsläget. I enskilda ärenden fick dock den för-
ändrade lagstiftningen konsekvenser för individen.  

Likabehandling
Utmärkande för universitetet är dess många olika 
personal- och studentgrupper. Likabehandling 
handlar om social och demokratisk hållbarhet. 
Göteborgs universitet har fokus på förebyggande 
arbete mot diskriminering och trakasserier på grund 
av kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet, ålder eller funktions-
nedsättning. Vi ökar systematiskt kompetensen hos 
medarbetarna genom utbildning. Under 2011 har 
den årliga universitetsgemensamma utbildningen 
för likabehandlingsombud varit öppen för alla 
intresserade anställda samt studenter. Utbildningen 
omfattar bland annat information om de dokument 
som övergripande styr likabehandlingsarbetet, 
åtgärder vid förekomst av diskriminering och 
trakasserier samt exempel på forskning och praktisk 
tillämpning inom området. Representanter från 
studentkårernas presidier deltog i utbildningen. 
Jämlikhetssekreteraren bistod fakulteter och 
institutioner med rådgivning, föreläsningar och 
seminarier. Flera fakulteter inledde en översyn och 
ett förtydligande av handläggningsrutinerna vid 
förekomst av diskriminering och trakasserier. 

En bred rekrytering av anställda och studenter till 
universitetet är en del av ett långsiktigt arbete för ett 
hållbart samhälle. Arbetet med breddad rekrytering 

handlar dels om att på ett rättvist sätt ge under-
representerade grupper tillträde till universitetet, 
och att motivera fler personer ur de under-
representerade grupperna att söka till universitetet. 
Arbetet handlar också om att upparbeta beredskap 
för att ta emot och stödja alla studenter genom hela 
deras utbildning. 

Kompetensförsörjning
Arbetet med att säkerställa målen inom kompetens-
försörjningsområdet har framför allt utgått från 
dokumenten Kvalitet och förnyelse – strategier för 
Göteborgs universitet 2011–2012, verksamhets-
uppdrag 2011 och likabehandlingspolicy. I 
dokumentet Kvalitet och förnyelse 2011-2012 anges 
följande mål/inriktning:

“För att utbildningen och forskningen vid 
Göteborgs universitet ska hålla hög kvalitet krävs 
gynnsamma inre förutsättningar. Det handlar om 
att stärka attraktionskraften hos universitetet som 
arbetsplats för anställda och studenter och att för-
bättra den långsiktiga kompetensförsörjningen.”

Stärkt konkurrenskraft med ökad 
internationalisering
I början av året redovisades en utvärdering av 
universitetets forskning (RED10). Där framhölls 
bland annat vikten av att öka den internationella 
rekryteringen. Rektor fattade vid halvårsskiftet 
beslut om att internationell annonsering ska gälla 
vid framför allt rekrytering av lärare och forskare. 
Personalavdelningen påbörjade under hösten arbetet 
med att ta fram universitetsgemensamma rutiner för 
internationell annonsering. I november inleddes 
implementeringen av universitetets stödsystem för 
e-rekrytering; ett led i att kvalitetssäkra och 
effektivisera rekryteringsprocessen för både lärare 
och administrativ samt teknisk personal. För att öka 
konkurrenskraften och stärka arbetet med 

Jämställda fakulteter?
Projektet Jämställda fakulteter? 
är en del av universitetets lika-
behandlingsarbete som syftar 
till att kartlägga kvinnors och 
mäns förutsättningar inom 
akademin vid tjänstgörings-, 
anslags- och uppdragsfördelning 
för lärare och forskare. Projektet 
genomförs i samverkan mellan 
Naturvetenskapliga fakulteten, 
Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten och Personal-
avdelningen vid 
Gemensamma förvaltningen. 
Slutrapporten visar bland annat 
att fakulteterna är lika varandra 
i det avseendet att de båda har 
en ojämn könsbalans där endast 
ett fåtal anställningskategorier 
består av hälften kvinnor och 
hälften män. 

Jämställda fakulteter? 
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internationalisering genomför Handelshögskolan 
under perioden 2009–2013 ett internationellt gäst-
professorsprogram, Visiting Professors Programme. 
Totalt har avtal tecknats med 28 gästprofessorer och 
programmet är nu i stort sett fullt utbyggt. Under 
2011 har vissa avtal förlängts och i övrigt har fokus 
varit uppföljning, synliggörande och utvärdering. 
Sahlgrenska akademin fortsatte under 2011 sats-
ningen på särskilda rekryteringsanställningar 
(postdok, forskarassistent och forskartjänster), 
amanuens- och doktorandprogram. Bland annat 
gjordes amanuensprogrammet för medicin perma-
nent och programmet för odontologi utökades. En 
plan för strategiska rekryteringar inom de närmaste 
fem åren utarbetades under året.
  
Kompetensutveckling
På universitetsgemensam nivå tillgängliggörs och 
samordnas ett stort utbud av seminarier, kurser 
och andra kompetenshöjande aktiviteter för med-
arbetare inom Göteborgs universitet. Cirka 5 500 
anställda deltog i kompetensutvecklingsaktiviteter 
som universitetet anordnade, varav cirka 850 deltog 
i aktiviteter för att höja den högskolepedagogiska 
kompetensen. 

Ett årligt ledarutvecklingsprogram för chefer vid 
Göteborgs universitet har på rektors uppdrag 
genomförts sedan år 1995/1996. Sedan 2008 har 
ledarutvecklingsprogrammet ersatts av ett chefs-
utvecklingsprogram. Ett femte program pågick 
under 2011 för att avslutas våren 2012. Sedan 2009 
är chefsutvecklingsprogrammet, tillsammans med 
mer specifika, redskapsinriktade utbildningsdagar, 
obligatoriskt för alla chefer vid universitetet. Under 
2009 fattade rektor beslut om en obligatorisk 
introduktionsutbildning för nyanställd personal. 
Denna vidareutvecklades ytterligare under 2011. 
Dock saknas moment i utbildningen om miljö och 
hållbar utveckling. Bland särskilda satsningar 

under 2011 märks bland annat språkutbildning och 
språkhandledning för samtliga medarbetare, stöd 
för grupputveckling, coachning och handledning 
för chefer och utbildningar för arbetsmiljöombud.

Det internutbildningsadministrativa systemstödet 
har uppgraderats och anpassats i syfte att kunna 
lagra data om medarbetares deltagande i 
utbildningar, förenkla de kursadministrativa 
processerna samt förse verksamheten med statistik.

Friskvård
Inför 2012 höjdes friskvårdsbidraget från 1 500 till 
2 000 kronor per heltidsanställd och kalenderår. 
För den som varit anställd kortare än ett år utgår 
bidraget i proportion till anställningstid. Från och 
med 2012 har även sjuk- och föräldralediga rätt 
till bidrag. Under 2011 utnyttjade 2 432 personer 
friskvårdsbidraget, det vill säga cirka 35 procent av 
de anställda, vilket är samma procenttal som under 
2010. Varje anställd har rätt att bedriva friskvårds-
aktiviteter på arbetstid under en timme per vecka. 

Arbetsmiljöarbete
Under 2011 inleddes parallella 
processer med att ta fram ett nytt 
arbetsmiljöavtal respektive ett 
samlat styrdokument för arbets-
miljöområdet. Ett fördjupat sam-
arbete mellan arbetsmiljö-
organisationen, miljöenheten och 
funktionerna för säkerhet respek-
tive likabehandling syftade under 
året till att underlätta det opera-
tiva ansvaret för chefer i verk-
samheten. Detta för att stärka 
det systematiska arbetet med 
att minska risker för olyckor, 
motverka ohälsa och i övrigt 
främja en god arbetsmiljö för 
anställda och studenter.



Arkitektur och design underlättar hjärnans 
återhämtning, det visar ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt inom design och neuro-
forskning vid Göteborgs universitet. 
Foto: Sarah Cooper & Nina Gorfer,
Studio SEEK

Arkitektur och design underlättar hjärnans 
återhämtning
Vad betyder miljön på ett sjukhus för våra möjlig-
heter till rehabilitering? Ny forskning från Göteborgs 
universitet om rummets inverkan på våra hjärnor 
visar att genomtänkt arkitektur, design och sinnes-
stimulans ökar patienters möjligheter att återhämta 
sig både fysiskt och psykiskt. Med digitala textilier 
och rum som påverkar alla sinnen, kan rehab-
iliteringen bli effektivare och vårdtiderna kortas. 
Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), 
Sahlgrenska akademin samt rehabiliteringsavdelning 
623 på Högsbo sjukhus har i ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt inom design och neuroforskning 
tittat på hur sjukvården utifrån kunskaper om hjärnans 
återhämtning kan skapa bättre miljöer för 
rehabilitering.

– Vi vill öka vårdtagarnas deltagande i sin egen 
rehabilitering och som sidoeffekt kan det också ge 
dem ökat självförtroende, säger Kristina Sahlqvist, 
inredningsarkitekt och forskare vid HDK. Det 
handlar om att stimulera till träning och underlätta 
socialt umgänge mellan patienter, anhöriga och  
personal. Att bryta dominansen av slutna sjukhus-
korridorer och forma nya rum med utblickar mot 
natur och ljus i direkt anslutning till avdelningens 
befintliga trädgård.
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EKONOMISKA PERSPEKTIV

Ansvarsfull stiftelseförvaltning
Förvaltning av Göteborgs universitets tillgångar 
ska genomsyras av trygghet, god etik och hänsyn 
till miljön, utan att göra avkall på det övergripande 
målet om hög avkastning. Goda normer, god sed 
och gott omdöme ska styra verksamheten. 
Göteborgs universitet placerar inte i företag som 
bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade 
internationella normer. Framför allt gäller det FN:s 
Global Compact, OECD:s riktlinjer för multi-
nationella företag, FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter, FN:s Barnkonvention, ILO:s kärn-
konventioner samt internationella miljökonventioner. 

GU Holding AB
GU Holding strävar efter att skapa kommersiellt 
och miljömässigt hållbara affärer av forsknings-
resultat från Göteborgs universitet. Bolaget är idag 
delägare i cirka 35 innovativa och forsknings-
baserade företag och affärsprojekt. De utvecklas 
enligt en inkubations- och investeringsprocess där 
hållbarhetsaspekten i bolagen är en viktig utgångs-
punkt. GU Holding identifierar nya affärsidéer, 
startar upp verksamheter samt finansierar, aktivt 
utvecklar och avyttrar dessa i olika former till lämpliga 
köpare. Resultatet hittills är uppstart av drygt 70 
bolag och projekt. 

I GU Holdings portfölj finns i dag ett antal bolag 
inom clean-techsektorn där kärnverksamheten 
fokuseras på miljöförbättrande affärer. Exempel på 
sådana verksamheter är: 

•	 Ostrea Sverige AB, där storskalig ostronodling 
sker på ett hållbart sätt på västkusten,

•	 I-Tech AB som utvecklar miljövänliga sub-
stanser till båtbottenfärger som substitut till 
bland annat koppar och TBT som förgiftar våra 
hav, 

•	 Cewatech AB som utvecklar en ingrediens till 
fiskfoderindustrin genom att utnyttja en rest-
produkt från pappersindustrin som dessutom 
bidrar till mer hållbar fiskodling, samt 

•	 VIGOR Wave Energy AB som tar fram en 
kommersiellt och miljömässigt hållbar energi- 
produkt. Produkten tar tillvara vågornas energi 
på ett optimalt sätt med minimal miljöpåverkan. 

Under 2011 sökte GU Holding aktivt affärsidéer 
som bidrar till ett mer hållbart samhälle ur främst 
miljömässig synvinkel. Parallellt har ett arbete 
bedrivits för miljöförbättrande åtgärder över hela 
portföljen. Bolaget drev ett EU-finansierat projekt 
med detta som syfte, som medfinansierades av 
Göteborgs universitet och Västra Götalands-
regionen. Det har även resulterat i att flera nya håll-
bara affärsidéer har identifierats hos forskare vid 
Göteborgs universitet, vilka nu utvärderas. Investering 
i, och utveckling av, några av dessa affärsidéer planeras 
under 2012. Två av dem är transportrelaterade idéer 
med hållbarhetsfokus. En nyinvestering har som 
mål att helt ersätta allergitester på djur av 
kosmetiska produkter och kemikalier.

Resurssnålt universitet genom elektronisk 
inköps- och fakturahantering 
Göteborgs universitet driver projektet Elektroniskt 
inköps- och avropssystem (ELIAS). Vid införande av 
ett e-handelssystem kan universitetet nå kostnads-
besparingar, förenklad hantering och förbättrad 
kvalitet och service samt öka styrningen mot fler 
miljömässiga inköp. I ett e-handelssystem kan 
beställaren tydligt se vilka artiklar som är miljö-
märkta. Systemet kan även tillhandahålla statistik 
över inköp av miljömärkta produkter. Göteborgs 
universitet tillämpar sedan ett par år elektronisk 
fakturahantering. Elektronisk fakturahantering 

Ekonomiska data
Totala intäkter: 5 317 mnkr

Anslagsmedel: 3 557 mnkr

Externa medel och övriga 
intäkter: 1 760 mnkr

Verksamhetsutfall: 46 mnkr

Lokalkostnader: 630 mnkr

Lokalyta: 381 100 m2

Markanvändning: Cirka 
400 000 m2.

Ny inköpspolicy
Göteborgs universitet ställer 
sedan flertalet år allmänna 
frågor om leverantörers miljö- 
och hållbarhetsarbete, 
jämställdhetsarbete, etiska 
arbete, arbetsmiljö och säker-
het i samtliga ramavtals-
upphandlingar. 

Under året antogs en ny inköps-
policy för universitetet. 
Agerande vad gäller inköp har 
stor påverkan och därför är det 
av största vikt att hållbarhet och 
etiska hänsyn tydligt framgår i 
policyn. Ett av de mål som 
policyn behandlar fastställer att 
universitetets inköp ska vara 
kvalitetssäkrade med hänsyn 
tagen till miljömässiga och 
etiska aspekter.



innebär att leverantörsfakturor och andra ut-
betalningar skannas in och hanteras direkt i datorn 
istället för på papper. Cirka 120 000 fakturor 
vandrar årligen på elektronisk väg mellan medarbetare 
som gör inköp, konterar och attesterar. Att sköta 
fakturahanteringen elektroniskt minskar pappers-
förbrukning och utsläpp från transporter.
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Sociala influenser styr vår vilja
Nationalekonomen Nam Pham Khanh har i sin 
doktorsavhandling Prosocial Behavior, Social Interaction 
and Development: Experimental Evidence from Vietnam 
vid Enheten för miljöekonomi, studerat mänskligt 
samarbete och hur olika sociala influenser påverkar 
individens beteende och vilja att bidra till en 
gemensam resurs. Enligt traditionell national-
ekonomisk teori tenderar människor att åka snål-
skjuts på andras ansträngningar för att det är bättre 
för dem som individer. Därför antas ingen vilja 
bidra till kollektiva nyttigheter. I studien erbjöds 
bönder i en vietnamesisk by att tillsammans och 
frivilligt bidra till en bro som alla skulle få använda. 
Traditionell ekonomisk teori förutspår att ingen bro 
blir byggd i det läget. Men i verkligheten byggdes 
bron. Nam Pham Khanh och byborna i Giong Trom 
visar med sitt experiment att människor vill sam-
arbeta och att sociala influenser starkt påverkar hur 
mycket individer väljer att bidra till en gemensam 
resurs.

Högre bensinskatt drabbar inte de fattiga
Högre skatt på bensin är en effektiv klimatpolitik 
som avsevärt kan minska utsläppen av växthusgaser. 
Ett vanligt argument mot höjda bensinskatter är 
föreställningen att de främst drabbar redan fattiga.
Men nu visar forskare vid Handelshögskolan att 
det inte är låginkomsttagare utan medel- och 
höginkomsttagare som påverkas mest. Särskilt tydlig 
är effekten i fattiga länder.  

– Bensinbeskattning är en effektiv klimatpolitik och 
har inte någon oproportionerligt negativ effekt på 
fattiga människor. Mäktiga lobbyister har motarbetat 
höjningar av bensinskatten och fått människor att tro 
att en sådan klimatpolitik framför allt skulle drabba 
de fattiga. Våra forskningsresultat motsäger detta, 
och särskilt tydligt är det i utvecklingsländer, säger 
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid 

Handelshögskolan och “lead author” i arbets-
gruppen om Mitigation of climate change i FN:s 
klimatpanel (IPCC). 

– Svaret på frågan varför världens klimatförhandlingar 
går så trögt handlar om synen på global rättvisa. 
Fattiga länder släpper ut betydligt mindre växthus-
gaser per person. Vår forskning visar att om priset på 
fossila bränslen höjs går det att samtidigt nå hållbar 
ekonomisk tillväxt, minskad fattigdom och ett för-
bättrat klimat, säger Thomas Sterner som är med-
författare och redaktör till boken Fuel Taxes and the 
Poor där resultaten beskrivs ytterligare.

Optimal skatt på utländskt fiske i Afrika värnar 
bestånden och inhemskt fiske
Afrikanska kustländer kan sällan utnyttja hela sin 
fiskezon eftersom man med enkla båtar bara kan 
fiska nära kusten. Enligt FN:s havsrättskonvention 
får istället utländska fiskeflottor utnyttja zonen 
långt ute till havs, med motiveringen att där finns 
ett överskott av fisk. Men Kofi Vondolia, national-
ekonom vid institutionen för nationalekonomi med 
statistik, visar dock i sin forskning att det för håll-
bar förvaltning av fisk spelar roll att fiskbestånden 
vandrar. En skatt som tar hänsyn till ekologiska och 
socioekonomiska faktorer kan reglera fisket, bevara 
bestånden på hållbar nivå och styra mer av in-
komsterna till det land som äger fiskevattnen.

– Att bevilja tekniskt avancerade fiskeflottor fiske 
långt ute till havs inom Ghanas ekonomiska zon 
innebär att de kustnära fiskbestånden, som är till-
gängliga för landets eget småskaliga fiske, också 
minskar, säger Kofi Vondolia. 

Centrum för forskning 
om korruption
Under året stod det klart att QoG-
institutet (Quality of Governance) 
vid Göteborgs universitet blir 
centrum för ett stort EU-projekt 
för forskning om åtgärder mot 
korruption. Institutet kommer 
under fem år att tillsammans 
med 20 andra forskargrupper i 
15 europeiska länder forska om 
orsaker och effekter av korruption 
samt undersöka vilka faktorer 
som kan bidra till att främja 
utvecklingen av effektiva 
antikorruptionsinsatser. 

QoG-institutet grundades 2004 
av professor Bo Rothstein och 
professor Sören Holmberg. 
Institutet är en del av stats-
vetenskapliga institutionen.



Avgrunden
Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Jan Jörnmark, docent i eko-
nomisk historia och Annika von Hausswolff, bildkonstnär och professor 
vid Högskolan för fotografi, har genomfört en expedition i kapitalets 
fotspår, med dess kontinuerliga strävan efter billigare arbetskraft och 
nya produktionsmöjligheter. Genom USA, Östasien och Kroatien, 
via IT-branschens och bostadssektorns bubblor, spåras globaliseringens 
rötter: Arbetskraften och kapitalet. Expeditionen resulterade i boken 
Avgrunden som är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, 
skenande statsskulder och öde platser. 

Boken skildrar platser som kapitalismen glömde, där endast ruinerna 
vittnar om vad som en gång varit. 

– Vi var inne i en handfull olika skolmiljöer. Det var väldigt berörande 
och gripande. Där fanns stolar, skolbänkar och klädskåp, lite kladd 
fanns kvar på tavlan. Allt var ganska vandaliserat men påfallande 
många saker fanns kvar. Det finns en tung symbolik hos en övergiven 
skolbyggnad. Det är som om samhällets fundament rasat på något 
sätt, säger Annika von Hausswolff. 

Övergiven skola i Detroit. Foto: Annika von Hausswolff
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Vår miljöpolicy

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

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

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

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

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

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

Vi blir ständigt bättre
Universitetet strävar efter att vara ett av de ledande 
universiteten i Europa inom hållbar utveckling. Ett 
krav på ett ISO-certifierat miljöledningssystem är att 
miljöarbetet ständigt förbättras. En drivkraft i för-
bättringsarbetet är de regelbundna miljörevisionerna 
vilka fungerar som kontrollfunktion och resulterar 
i att avvikelser upptäcks och åtgärdas. Den externa 
miljörevisionen i april 2011 uppdagade till exempel 
avvikelser gällande bristande implementering av 
miljöledningssystemet på Handelshögskolan. 
Handelshögskolans ledning tog tag i den uppkomna 
situationen och organiserade om miljölednings-
arbetet. Handelshögskolans ledning vill dessutom 
stärka integreringen av hållbar utveckling i samtliga 
programutbildningar, därför tillsattes en arbetsgrupp 
med uppdrag att ta fram förslag för hur detta ska 
kunna genomföras.

Universitetet får behålla sitt certifikat 
Hösten 2011 genomförde SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut en omcertifieringsrevision på 
universitetet, en procedur som genomförs vart tredje 
år och fokuserar på huruvida organisationen har 
åstadkommit några faktiska miljöförbättringar under 
den gångna perioden. Resultatet var att Göteborgs 
universitet med god marginal får behålla sitt ISO 
14001-certifikat i ytterligare tre år. Revisorerna 
berömde bland annat universitetets fördjupade 
arbete med hållbar utveckling i kärnverksamheten. 

Miljöpåverkan i särskilt skyddsvärda områden
Göteborgs universitet bedriver marin forskning och 
utbildning i särskilt skyddsvärda områden: I Koster-
havets nationalpark och i Natura 2000-området 
Gullmarsfjorden i Bohuslän. Tillsammans utgör de 
500 km2, där större delen är vattenområden med 
mycket hög biodiversitet. Bara i Kosterhavet finns 
6 000 olika arter, av vilka 300 inte påträffats någon 
annanstans i Sverige. Vid provtagning måste 

särskilda hänsyn tas och detta är reglerat dels av läns-
styrelsen, dels av egna rutiner inom universitetets 
miljöledningssystem. 

Nationella och internationella uppdrag inom 
miljöledning
Liksom tidigare år genomförde Miljöenheten vid 
Göteborgs universitet under 2011 utbildningar på 
uppdrag av Naturvårdsverket. Utbildningarna 
riktade sig till statliga myndigheter som nyss har 
startat arbetet med att införa miljöledningssystem. 
Ullika Lundgren, miljöcontroller vid universitetet, 
medverkar i den svenska kommitté som deltar i 
arbetet med att revidera standarden för ISO 14001. 

Miljölagar som styr 
universitetets 
verksamhet 
Miljöbalken som år 1999 ersatte 
15 andra miljölagar styr 
universitetets verksamhet ur 
miljöperspektiv. Utöver miljö-
balken regleras verksamheten 
av specifika förordningar för 
till exempel avfallshantering, 
kemikalieanvändning och djur-
hållning. Det finns också för-
ordningar som direkt riktar sig 
till statliga myndigheter och 
som avser miljölednings-
system, tjänstebilar och energi-
effektivitet. Varje år utförs vid 
alla fakulteter en grundlig 
utvärdering av lagefterlevnad 
inom alla verksamhetsområden. 

Universitetets samlade miljö-
laglista finns att ladda ner på 
http://www.mls.adm.gu.se/mil-
joarbete/lagstiftning/.

Miljöhandboken samlar 
alla dokument
På universitetet har alla 
dokument som rör miljö-
ledningssystemet samlats i en 
miljöhandbok där anställda kan 
hitta till exempel handlings-
planer och konkreta väg-
ledningar för hur bland annat 
avfall, inköp och kemikalier ska 
hanteras. 

Miljöhandboken finns på 
www.gu.se/miljo.

Miljörepresentanter/-samordnare

Fakultetens miljösamordnare

Rektor

Miljöenheten/miljöchef

Prefekt (institution)

Dekanus (fakultet)

En hörnsten i miljöledningsarbetet är att organisation och ansvar 
kring miljöarbetet är väldefinierat och tydligt. Ansvar och 
befogenheter följer linjeorganisationen vilket innebär att rektor, 
dekaner och prefekter ansvarar för miljöledningsarbetet.
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Hur påverkar vi miljön?
Göteborgs universitets arbete med miljö och hållbar 
utveckling utgår ifrån de nio aspekter i verk-
samheten som har identifierats som de mest 
betydande. En mer utförlig beskrivning av arbetet inom 
varje aspekt inklusive universitetets målsättning och 
årets resultat följer på sidorna 21–31. Nedan följer 
en beskrivning av hur de betydande aspekterna är 
kopplade till Sveriges miljökvalitetsmål. 

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

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

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

Studentmedverkan: 
När studenter medverkar i aktiviteter kring hållbar 
utveckling har det positiv påverkan på samtliga 
nationella miljökvalitetsmål.

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

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

Resursförbrukning: 
Inköp och använding av produkter samt avfalls-
hantering påverkar miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Bara naturlig för-
surning och Ingen övergödning.

Farliga kemikalier: 
Verksamheten vid universitetets laboratorier och 
konstnärliga verkstäder hanterar stora mängder 
kemikalier vilket påverkar miljökvalitetsmålet Gift-
fri miljö.

Miljörisker: 
Om en olycka såsom kemikalieutsläpp eller brand 
skulle inträffa kan detta ha negativa effekter på 
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Frisk luft och Hav 
i balans samt Levande kust och skärgård.

Kärnindikatorer för 
miljöprestanda
Eco Management and Audit
Scheme (EMAS) är EU:s 
miljölednings- och miljörevisions-
ordning. Universitetet skall enligt 
EMAS redovisa indikatorer för att 
visa resultatet av vår miljö-
prestanda inom följande om-
råden: energieffektivitet, vatten-
förbrukning, avfallsproduktion 
och markanvändning.

Resultaten finns i denna redo-
visning i miljöaspekternas olika 
kapitel men kan också laddas 
ner på http://www.mls.adm.
gu.se/miljoarbete/Uppfoljning/
hallbarhetsredovisning-/.

Miljöledningsguide för 
statliga myndigheter
Miljöenheten genomförde på 
uppdrag av Naturvårdsverket 
en uppdatering och anpassning
av ”Miljöledningsguide för 
statliga myndigheter”. 
Guiden anpassades till för-
ordningen om miljöledning 
i statliga myndigheter. 

Universitetet skall öka mängden 
forskning inom hållbar utveckling
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FORSKNING

Mål 
Universitetet skall öka mängden 
forskning inom hållbar utveckling.
 
Resultat i korthet
141 vetenskapligt publicerade 
artiklar berörde hållbar utveckling 
under 2011.

Nystartat centrum för havsforskning
Göteborgs universitet hör till de främsta i Europa 
när det gäller marin forskning. För att ytterligare 
stärka området bildades Centrum för Havsforskning. 
Denna fakultetsöverskridande centrumbildning ska 
erbjuda mötesplatser för samverkan och aktiviteter 
för forskare och grupperingar som syftar till att 
stärka den marina forskningsmiljön samt stimulera 
till nytänkande i gränsområdena mellan traditionella 
discipliner. Målet för Centrum för Havsforskning är 
att inkludera en multidisciplinär dimension i all 
forskning, i en strävan att stärka Göteborgs universitets 
position som ett av de ledande akademiska instituten 
inom marin forskning i Europa.

Forskningsprogram om miljökvalitetsnormer
Havsmiljöinstitutet är ett nationellt centrum med 
uppdrag från regeringen att ge en samlad bild av 
miljötillståndet i havet. Institutet är ett samarbete 
mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, 
Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Ett gemen-
samt kansli finns i Göteborg. Under 2011 fick Havs-
miljöinstitutet anslag på 15 miljoner kronor från 
Naturvårdsverket för att under tre år samordna och 
driva ett forskningsprogram som ska ta fram ny 
kunskap om det svenska systemet för miljö-
kvalitetsnormer. Det nya forskningsprogrammet, 
som går under namnet A Systems Perspective on 
Environmental Quality Standards (SPEQS) ska under-
söka hur systemet för miljökvalitetsnormer är upp-
byggt, hur det uppfattas av olika intressenter 
och vilka följderna blir av att det råder oklarhet 
kring hur reglerna ska tillämpas. Forskarna kommer 
också att studera hur andra länders system för 
miljökvalitetsnormer fungerar.

Adlerbertskas jubileumskonferens
Adlerbertska forskningsstiftelsens jubileums-
konferens Creating Successful and Sustainable Societies – 
Capabilities, Resources and Trust gick av stapeln den 22 

november 2011. Konferensen arrangerades av 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) i 
samarbete med Adlerbertska Forskningsstiftelsen 
för att fira att stiftelsen delat ut stipendier till forskare i 
Göteborg i 50 år. Sedan 1997 har stipendier delats ut 
inom forskningsområdet hållbar utveckling. 
Konferensens huvudtalare kom från Harvard, 
Cambridge, universitetet i Pretoria och Samsö Energi 
Akademi. De representerade olika discipliner och 
belyste de globala utmaningar vi står inför utifrån 
olika perspektiv. Social resiliens, tillit, gemensamt 
ansvar och gemensam kraft att förändra var några av 
de nyckelfaktorer som lyftes fram för hållbar 
utveckling.
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Publicerade vetenskapliga artiklar 
inom hållbar utveckling 2007–2011

Forskare och fakultet Antal  
artiklar

Handelshögskolan
Thomas Sterner 33

Humanistiska 
fakulteten
Christian Munthe

17

IT-fakulteten
Mikael Jensen 3

Konstnärliga 
fakulteten
Bryndis Snaebjörnsdóttir

3

Naturvetenskapliga 
fakulteten
Leif Klemedtsson

35

Sahlgrenska akademin
Lars Barregård 14

Samhälls-
vetenskapliga 
fakulteten
Sverker C. Jagers

23

Utbildnings-
vetenskapliga 
fakulteten
Ingrid Pramling 
Samuelsson

10

Forskare med flest antal 
publikationer inom hållbar 
utveckling 2007–2011 per fakultet.

Toppforskare inom 
hållbar utveckling 

Universitetsbiblioteket analyserade hur många vetenskapliga 
artiklar som publicerats inom hållbar utveckling genom att 
använda en lista med sökord och göra sökningar i universitetets 
publikationsdatabas (GUP). 
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Forskarskola i marin miljövetenskap
Centrum för Havsforskning i Göteborg påbörjade 
under året arbetet med att organisera en ny tvär-
vetenskaplig forskarskola i marin miljövetenskap. 
Med finansiering från Göteborgs universitet ska 
doktorander och deras handledare arbeta i 14 tvär-
disciplinära parprojekt. De ska studera ett framtida 
hållbart nyttjande och förvaltning av marina 
resurser. 

Fallstudie i hållbar utveckling 
I tio veckor under våren arbetade masterstudenter 
vid Göteborgs universitet och studenter från Högskolan 
Väst med frågeställningen hur Trollhättan kan 
utvecklas mot ett mer hållbart samhälle. Tre olika 
scenarier – Trädgårdsstaden, Den Återvunna Staden 
och Compact City – togs fram för hur Trollhättan 
kan utvecklas på ett hållbart sätt med tanke på fram-
tida befolkningsökning.

SMIL firade 10 år
Höstterminen 2001 antogs de första studenterna till 
det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet 
(SMIL). Programmet är unikt genom sin integration 
av samhälls- och miljövetenskap. Utbildningen har 
under tio år gett studenter gedigen specialist-
kunskap och miljökompetens som spänner över 
flera vetenskapliga områden. Tioårsjubileet firades 
med alumner, studenter, anställda och inbjudna 
gäster. Under dagen hölls en paneldebatt med olika 
representanter för hållbarhetsfrågor. Publiken fick 
även smakprov på hur karriären för utexaminerade 
”smilare” har sett ut sedan starten av programmet. 

Hållbar utveckling i undervisningen problematiskt
I samhällsdebatten är alla positiva till hållbar ut-
veckling, men i takt med att begreppet blivit allt-
mer generellt har frågan också blivit allt mindre 
kontroversiell. De grundläggande motsättningarna 
i begreppet märks inte längre, det menar Beniamin 

Knutsson vid institutionen för pedagogik och special-
pedagogik. Detta blir problematiskt i skolan där 
undervisning om globala utvecklingsfrågor ramas in 
av debatten om hållbar utveckling. 

Ingela Bursjöö är doktorand i naturvetenskap med 
inriktning mot utbildningsvetenskap på institutionen 
för fysik. Hennes forskning beskriver och analyserar 
utvecklingen av lärares yrkesidentitet i förhållande 
till det i skolan numera obligatoriska innehållet av 
hållbar utveckling. Undervisning relaterad till håll-
bar utveckling innefattar komplexa begrepp, den 
innebär ett engagemang i kontroversiella värderingar 
och berör frågor om bland annat kunskap, läro-
planer, politik, bildning och moral. 

– Alla lärare och lärarstudenter i studien anser att 
det är svårt att arbeta med hållbar utveckling. De 
har reflekterat över sin yrkesidentitet relaterad till 
hållbarhetsundervisningen och anser att det kan 
vara problematiskt att vara en förebild, säger Ingela 
Bursjöö.

Mål
Universitetet skall öka inte-
greringen av hållbar utveckling 
i utbildningen.

Resultat i korthet
23 procent av kurserna vid     
universitetet är hållbarhets-
märkta, vilket är en minskning 
med 2 procentenheter.

44 procent av programmen är 
hållbarhetsmärkta, vilket är det-
samma som föregående år.

6,3 procent av examensarbetena 
vid universitetet berörde hållbar 
utveckling. 

53 doktorsavhandlingar berörde 
hållbar utveckling.

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

Kriterium I (%) Kriterium II (%) Totalt 
antal

Kurser

2011/2012 6 17 2295

2010/2011 7 18 2139

2009/2010 7 19 2127

Program

2011/2012 7 37 147

2010/2011 7 37 133

2009/2010 8 24 134

Kurser och program som berör hållbar 
utveckling

Ny utformning på hållbarhets-
märkningen av kurser och program 
från och med 2011. Kriterium I 
(vänster): Program/kurs som 
huvudsakligen behandlar miljö 
och hållbar utveckling, Kriterium 
II (höger): Program/kurs som del-
vis behandlar miljö och hållbar 
utveckling.
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SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET

Global Week
Göteborgs universitet anordnade för andra gången 
Global Week för att diskutera och debattera viktiga 
globala frågor som berör högskolevärlden. Under 
årets Global Week var universitetet värd för en 
TEDx-konferens med tema vatten. Nio innovativa 
talare som på något sätt arbetar med, utnyttjar eller 
forskar om vatten höll korta tal om ämnet. Före 
detta utrikesminister Jan Eliasson var en av de med-
verkande. De områden som diskuterades under dagen 
var bland annat vatten i rymden, nya krig på vatten, 
risken för spridning av resistenta bakterier i vatten, 
kopplingen mellan vatten och religion och tankar 
från en iskonstnär. Medverkade under Global Week 
gjorde även Thomas Sterner, Ulf Molau och Deliang 
Chen, samtliga verksamma forskare inom klimat-
området vid universitetet och i FN:s internationella 
klimatpanel (IPCC). 

Morgondagens mat från havet
Fiskare, forskare, kockar och produktutvecklare höll 
korta föredrag om sina verksamheter vid ett seminarium 
på temat Morgonadagens mat från havet som arrangerades 
av universitetet. Representanter från universitetet, 
restaurangvärlden och beredningsindustrin bjöd in 
till dialog med allmänheten om vilka möjligheter 
det finns att ta vara på och utveckla Bohusläns unika 
råvaror. Hälsa, kvalitet, nytänkande och miljö stod 
i centrum även i den efterföljande debatten. Odling 
och produktion av fisk och skaldjur är en av de mest 
snabbväxande livsmedelssektorerna i världen och 
tack vare den ökade efterfrågan på marina råvaror 
så finns det utrymme för innovativa idéer inom om-
rådet. 

Affärsdriven hållbar stadsutveckling
Göteborg Action for Management of the Environment 
(GAME) och Näringslivets Miljöchefer arrangerade ett 
seminarium om framtidens städer. År 2050 kommer 
70 procent av världens befolkning att bo i städer. 

Staden och dess utveckling blir en allt viktigare del 
i bemötandet av miljö- och klimatutmaningarna. 
Kan en stad utvecklas i en hållbar riktning och sam-
tidigt gynna utveckling av nya produkter, tjänster, 
innovationer, affärsmöjligheter, arbetstillfällen och 
tillväxt för hållbara företag? 

Seminarium om hållbart ledarskap och 
medarbetarskap
När Handelshögskolan bjöd in sina partnerföretag 
till executive seminar på temat hållbart ledarskap och 
medarbetarskap var det två helt olika perspektiv som 
presenterades. Rowlands Kaotcha, landsansvarig för 
Hungerprojektet i Malawi, och Freddy Hällsten, docent 
i Human Resource Management vid Handels-
högskolan, talade om hur egen drivkraft skapar 
förändring för människor och organisationer. 
Hungerprojektet är en världsomspännande ideell 
organisation som arbetar med ett underifrån-
perspektiv. Idén är att göra det möjligt för människor 
att själva skapa ett bättre liv genom visioner, självtillit 
och entreprenörskap. Metoden är lika användbar 
inom organisationer. En tydlig vision och utrymme 
för egen kreativitet bland medarbetarna är ett recept 
för framgång. Freddy Hällsten har utifrån sitt 
forskningsprojekt om medarbetarskap kunnat 
belysa betydelsen av de anställdas egna engagemang 
i förändringsprocesser.

Framkomliga vägar tema på konferens
I juni arrangerade Göteborgs universitet den årliga 
konferensen för International Sustainable Campus 
Network (ISCN) i Göteborg. 85 deltagare från 21 
länder träffades i tre dagar över diskussioner om hur 
arbetet med hållbara universitet drivs i olika delar 
av världen.  

Mål
Universitetet skall stärka sin 
samverkan med det omgivande 
samhället inom hållbar 
utveckling.

Universitetet skall erbjuda det 
omgivande samhället i genom-
snitt två publika aktiviteter inom 
hållbar utveckling per dag. 

Resultat i korthet
Universitetet gav under året 
900 publika aktiviteter inom 
hållbar utveckling, en ökning 
med 50 procent. Detta kan 
bero på att fakulteterna i större 
utsträckning rapporterar sina 
samverkansinsatser. 

Samverkanspris 2011
Göteborgs universitets sam-
verkanspris 2011 tilldelades 
Enheten för miljöekonomi vid 
institutionen för nationalekonomi 
med statistik, Handelshögskolan. 
Samverkanspriset instiftades 
för att uppmärksamma goda 
insatser vad gäller samverkan 
mellan universitetet och dess 
omvärld.

Forskningspolitiska 
seminarier och 
forskningsanslag
Genom Göteborgs miljö-
vetenskapliga centrum (GMV) 
anordnar universitetet varje år 
seminarier, forskarluncher och 
möten med forsknings-
finansiärer för att samla forskare 
och forskarstuderande kring 
frågeställningar om det hållbara 
samhället. 



STUDENTMEDVERKAN

Miljöinspiration på Utblick
Under flera år har studenter från samhälls-
vetenskapliga miljövetarprogrammet (SMIL) och 
naturvetenskapliga miljövetarprogrammet (NMIL) 
genomfört miljöinspirationsdagen Utblick på 
Handelshögskolan. Utblick riktar sig till studenter 
som är intresserade av miljö. Vid årets Utblick med-
verkade bland andra Maria Wetterstrand och 
Gustav Fridolin. SMIL och NMIL anordnade även 
en arbetsmarknadsdag då företag med miljö-
koppling bjöds in. 

Studenter blev miljöprofiler
I april gick utmärkelsen Månadens miljöprofil till 
en grupp lärarstudenter från Göteborgs universitet 
som bygger en gymnasieskola i slumområdet Kibera 
i Nairobi, Kenya. Målet är att skolan ska stå klar 
för att ta emot 200 elever år 2015. Skolan ska arbeta 
för jämställdhet, alla människors lika värde och 
hållbar utveckling. I oktober utsågs Sofie Granlöf 
till Månadens miljöprofil för sitt examensarbete vid 
geografiprogrammet. Sofies sarbete syftade till att 
möjliggöra bostadsnära odlingar för hyresgäster på 

studentområden i Göteborg samt att skapa gröna 
ytor i staden och samtidigt bidra till social hållbarhet i 
form av delaktighet och gemenskap. 

– Stadsodling påverkar alla tre aspekterna av hållbar 
utveckling, menar Sofie Granlöf. Det är viktigt med 
grönska i städer, det bidrar bland annat till bättre 
vattenhållning och renare luft samtidigt som grön-
ytor skapar möjligheter för gemenskap och del-
aktighet. 

Samverkan med Miljöbron
Universitetet samarbetar med Miljöbron för att 
öka samverkan med studenter. Miljöbron är en 
ideell förening som fungerar som en länk mellan 
näringslivet och den akademiska världen genom 
att förmedla projekt mellan företag och studenter. 
Projekten har miljö och hållbar utveckling gemen-
samt och behandlar allt från miljöledning, avfall och 
energiteknik till ekonomi, psykologi och produkt-
utveckling. Genom Miljöbron får studenter arbets-
livserfarenhet och kontakter i näringslivet redan 
under studietiden.

Mål
Universitetet skall öka antalet 
aktiviteter och samverkans-
projekt inom hållbar utveckling 
tillsammans med studenterna.

Resultat i korthet
Under våren bjöds studenter in 
till en workshop för att bli klimat-
ambassadörer. Syftet med 
projektet var att öka student-
medverkan genom att studenter 
skulle driva ett eget projekt med 
anknytning  till Göteborgs 
universitets klimatstrategi. 

Vem kan pendla 
grönast?
Studenter och medarbetare vid 
institutionen för tillämpad IT 
utmanade företag på Lindholmen 
att pendla mer klimatsmart. 
I utmaningen avändes mobil-
telefonapplikationen Commute 
greener! som skapats av 
studenter, näringsliv och 
forskare tillsammans. 

Vem kan pendla grönast? Studenter och medarbetare vid institutionen för tillämpad IT arrangerade en tävling om klimatsmart pendling.
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KOMPETENSUTVECKLING

Utbildningar i Göteborgs universitets miljöarbete
Under flera tillfällen under året genomförde 
universitetets miljöenhet utbildning för miljö-
samordnare och miljörepresentanter, där deras roll 
och ansvar i miljöarbetet behandlades. Under en 
förmiddag hölls en utbildning för Lokalvårds-
enheten om universitets miljöarbete och miljö-
ledningssystem där man bland annat gick igenom 
hur man ska sortera och vart alla sopor tar vägen. 
Inbjudna föreläsare var Mats Landin från Hans 
Andersson Recycling och Fredrik Björcke från 
SEKA Miljöteknik.      

Miljöenheten anordnade under året en chefs-
utbildning om Göteborgs universitets miljöarbete 
med målet att tydliggöra dekaners, prefekters och 
övriga chefers ansvar i miljöledningsarbetet. 

Underkastelsen av Stefan Jarl 
Filmen Underkastelsen har under 2011 visats flera 
gånger på universitetet. Filmen handlar om dagens 
kemisamhälle, där vi ständigt utsätts för tusentals 
kemikalier, och hur dessa påverkar vår hälsa. I sam-
band med visningarna har regissören Stefan Jarl 
medverkat och diskuterat filmens innehåll. Vid ett 
tillfälle deltog forskarna Åsa Arrhenius, Lars 
Barregård och Joakim Larsson i diskussionen, 
samtliga är aktiva inom ledande kemikalieforskning.

Mål
Universitetet skall säkerställa 
att alla i ledande befattning med 
personalansvar har genomgått 
en miljöledningsutbildning.

Universitetet skall säkerställa 
att 10 procent av totala an-
talet anställda årligen deltar i                   
kompetensutveckling inom håll-
bar utveckling.

Resultat i korthet
10 chefer deltog i utbildning 
om miljöledningsarbetet under 
2011.

1 615 personer (32 procent av de 
anställda) deltog i utbildningar, 
seminarier och arrangemang 
om miljö och hållbar utveckling 
som anordnades under året. En 
ökning med 148 procent jämfört 
med föregående år. 

Antal personutbildningstimmar                                               
inom miljö och hållbar utveckling 
var 4283, en ökning med 204 
procent. 

Ovanstående stora ökningar 
kan bero på att fler använder 
universitetets gemensamma 
digitala bokningssystem. På så 
vis är det lättare att följa upp 
antalet deltagare.

Utbildningar under 2011
Utbildning för lokalvårdsenheten i GU:s miljöarbete

Utbildningar i KLARA

Inblick i forskningen: Hälsa och miljö

Klimatseminarieserie 

Sommarbuffé med ekologisk mat

Farligt avfall

Studiebesök på Hans Andersson Recycling

Chefsutbildning i GU:s miljöarbete

Utbildning för miljörepresentanter

Filmvisningar

Vart tar alla sopor vägen? Om detta och mycket mer handlade 
flera av de utbildningar som arrangerades under året.
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KLIMATPÅVERKAN

Samarbete med fastighetsägare
Eftersom Göteborgs universitet inte äger sina 
byggnader krävs nära samverkan med fastighets-
ägarna för ett verkningsfullt energieffektiviserings-
arbete. Tillsammans med en av universitetets större 
fastighetsägare, Higabgruppen, togs ett steg mot 
närmre samverkan på energiområdet i ett så kallat 
Energy Performance Contracting (EPC), ett projekt 
som syftar till att identifiera och genomföra lön-
samma energieffektiviseringsåtgärder.

Ett lyckat energiprojekt
På Laboratoriet för Experimentell Biomedicin 
(EBM) vid Sahlgrenska akademin ställs mycket 
specifika krav på ventilation, temperatur och fuktighet. 
Byggnaden är den mest energikrävande på universitetet 
med 1 400kWh/m2 (2010).  Sahlgrenska akademin 
och Akademiska Hus genomförde i ett gemensamt 
projekt flera större energieffektiviserande åtgärder. 
Jämfört med 2010 minskade energianvändningen 
vid EBM med 15 procent, vilket motsvarar 2,4 
mnkr. Genom minskad användning av fossil natur-
gas minskade dessutom koldioxidutsläppen från 
EBM med drygt 300 ton under året.

Seminarier med klimattema
Under 2011 inleddes en klimatseminarieserie med 
syftet att synliggöra klimatproblematiken och 
forskningens betydelse för en hållbar utveckling. 
Universitetsaulan var fullsatt när studenter och an-
ställda kommit för att lyssna på Johan Rockström 
och Anders Wijkman under seminariet Hur bemöter 
vi klimatskeptikerna? Övriga klimatseminarier be-
handlade politiseringen av klimatfrågan och de 
internationella klimatförhandlingarna som hölls i 
Durban i december. 

Mål
Universitetet skall minska ut-
släppen av koldioxid från resor 
och transporter med 20 procent 
till 2015 jämfört med 2008.

Universitetet skall minska        
energianvändningen med 10 
procent per kvadratmeter till 
2015 jämfört med 2008.

Universitetet skall år 2015 
enbart använda el och värme 
från förnybara energikällor.

Resultat i korthet
El- och värmeförbrukningen
var sammanlagt 238 kWh/m2,
en minskning med 5 procent.

Universitetets totala koldioxid-
utsläpp uppgick under 2011 till 
7 869 ton. Detta motsvarar en 
minskning på 5 procent jämfört 
med 2010. 

Koldioxidutsläppen från el- och 
värmeanvändningen minskade 
med 12,3 procent.

Koldioxidutsläppen från tjänste-
resor ökade med 3,8 procent.

Antalet enkelresor med flyg 
mellan Göteborg och Stock-
holm ökade från 1 335 stycken 
2010 till 1 525 stycken 2011, 
en ökning med 14 procent.

Genomsnittlig energiförbrukning (kWh/m2)

Koldioxidutsläpp per utsläppskälla (ton)
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Figuren till höger visar universitetets totala koldioxidutsläpp under 
2011: 7 869 ton. Under 2011 klimatkompenserade universitetet för 
motsvarande 3 750 ton koldioxidekvivalenter.



Klimatkompensation
I juli 2011 började universitetet 
klimatkompensera för flygresor 
i tjänst. Totalt klimat-
kompenserades för flygresor 
motsvarande 3 750 ton kol-
dioxid. Klimatkompensationen 
finansierar ett FN-godkänt Clean 
Development Mechanism-projekt 
(CDM) i den Indiska delstaten 
Andra Pradesh. Där används 
restprodukter från jordbruket 
för att generera förnybar el. 
Restprodukterna, exempelvis 
risskal, kan säljas till kraft-
verket av bönder i närområdet 
och blir då en extra inkomstkälla 
för lokalbefolkningen. Projektet 
uppfyller kraven i Gold Standard 
som är en kvalitetsmärkning för 
klimatprojekt initierad av bland 
andra WWF och Greenpeace.

Hållbara resor och resfria möten
Under året öppnades universitetets miljöbilpool för 
samtliga institutioner. Syftet är att ersätta 
användningen av egen bil i tjänst med trafiksäkra 
miljöbilar. Under mässan Hållbara möten erbjöds 
anställda möjlighet att testa sparsam körning i en 
simulator samt spännande föredrag om resfria 
möten och cykelvanor. 

Resande i arbetet
Många människor reser mycket i arbetet. Är 
resandet stressande och en hälsorisk eller är det bara 
stimulerande? Vad innebär det för familjelivet och 
för förankringen på hemorten? Om detta handlar 
ett forskningsprojekt som startade under året och 
som leds av professor Bengt Furåker vid 
sociologiska institutionen.

Klimatavtalet
Hösten 2011 lanserades Klimatavtalet där studenter 
och anställda vid Göteborgs universitet kan göra 
åtaganden för att minska sin klimatpåverkan. 313 
anställda och 351 studenter skrev på Klimatavtalet 
under 2011.  

Brasilianskt kött har större klimatpåverkan 
Ökad export av brasilianskt nötkött leder indirekt 
till avskogning i Amazonas. Exportköttets klimat-
påverkan är mycket större än vad som idag anges, 
visar ny forskning från Göteborgs universitet, 
Chalmers och institutet för Livsmedel och 
Bioteknik AB (SIK) som publicerats i tidsskriften
Environmental Science & Technology. Koldioxid-
utsläpp i samband med avskogning står idag för 
10 procent av de totala utsläppen globalt. 

– En allt större efterfrågan på mer foder, biobränsle 
och mat, framför allt kött, skapar behov av ytterligare 
jordbruksmark vilket leder till avskogning och ännu 
större utsläpp, säger en av forskarna bakom artikeln, 
Martin Persson.

Forskare möts för att diskutera klimatfrågan
Göteborgs universitets klimatråd är en grupp forskare 
som är verksamma inom klimatområdet. Klimat-
rådet träffades för första gången under 2011 med 
det främsta syftet att skapa tvärvetenskapliga möten 
och diskussioner inom klimatområdet.
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RESURSFÖRBRUKNING

Stora inköpare – stor påverkan
De senaste årtiondena har visat prov på privata och 
offentliga konsumenters makt att skapa marknader 
för miljöanpassade varor och tjänster. Universitetet 
är en stor inköpare av varor och tjänster och en viktig 
kund för många företag. Universitetet arrangerar 
årligen utbildning och kompetensutveckling för 
inköpare om att göra inköp som tar hänsyn till 
människa och miljö.

Hållbara textilier
Under året genomfördes en upphandling av hållbara 
textilier för universitetets profilprodukter. I det nya 
avtalet ingår luvtröjor, t-shirtar och tygkassar. Alla 
produkter är helt ekologiska och rättvist producerade. 
Leverantör är det Göteborgsbaserade företaget Dem 
Collective. De som är anställda i Dem Collectives 
produktion ska ha ett utvecklande arbete med en 
trygg och jämställd arbetsmiljö samt en lön som det 
går att försörja en familj på, med tre mål mat om 
dagen, hälsovård och skolgång. 

Svårt att vara miljömässig inom matsektorn
En avhandling som Anna Post vid institutionen för 
kost- och idrottsvetenskap har gjort visar att inköpare 
och upphandlare inom matsektorn i Sverige upp-
lever motstridiga signaler från myndigheter. Att öka 
andelen ekologiska produkter kolliderar med krav 
på ekonomisk återhållsamhet. En annan svårighet är 
att det inte råder enighet inom matsektorn om vad 
”hållbar mat” innebär. 

Avfall i Centralamerika
María José Zapata Campos vid Gothenburg Research 
Institute (GRI) och Patrik Zapata vid Förvaltnings-
högskolan har gjort en fallstudie i Managua, Nica-
ragua, som behandlar problematiken runt avfall. 
Studien är baserad på en granskning av policy-
dokument, intervjuer och observationer. Syftet med 
studien var att utforska några av de olika globala 

uppfattningar som finns om avfallshantering för att 
se hur dessa åsikter genomsyrar det lokala sättet att 
styra hållbar avfallshantering i Managua. Betydelsen 
av begreppet avfall varierar mellan platser och sam-
hällen samt vilket ansvar samhället tar. Detta leder 
till en mångfald av uppfattningar och diskurser om 
vad hållbar avfallshantering innebär i praktiken. 
Resultatet av studien visar att den globala diskussionen 
har stor inverkan på det lokala handlandet och att 
det i Managua har inneburit att avfallshantering 
och hållbar utveckling är starkt sammankopplade 
begrepp. 

Mål
Universitetet skall öka andelen 
inköp och upphandlingar (mätt 
i ekonomiskt värde) där det 
ställs sociala, etiska och miljö-
mässiga krav.

Universitetet skall minska den 
totala mängden avfall med 10 
procent till 2015 jämfört med 
2009.

Universitetet skall öka andelen 
avfall som materialåtervinns 
eller komposteras med 10 
procent till 2015 jämfört med 
2009.

Resultat i korthet
Vid 53 procent av ramavtals-
upphandlingarna ställdes miljö-                                        
mässiga och etiska krav på 
varan.
Vid alla ramavtalsupphandlingar 
har frågor  ställts om leveran-
törens interna miljöarbete.
Den totala mängden avfall var 
1 096 ton, en minskning med    
9 procent sedan 2010. 
46 procent av den totala mäng-
den avfall gick till kompostering, 
materialåtervinning, elektronik 
och farligt avfall, vilket är en 
ökning med 1 procentenhet.
0,15 kg avfall genereras per 
person och arbetsdag vid 
universitetet, en minskning          
med 12 procent.
Vattenförbrukningen var        
138 170 m3, en minskning med 
0,5 procent. 

Avfall uppdelat per fraktion (%) 

Materialåtervinning (35)

Energiåtervinning (50)

Kompost (1)

Deponi (1)

Elektronik (4)

Osorterat (3)

Farligt avfall (6)



Maritha Svensson, chef för lokalvården och universitetets övergripande avfallshandläggare, är en viktig tillgång för universitetets miljöarbete. Foto: Johan Wingborg

Avfallsarbete i praktiken
Under 2011 togs nya skyltar fram för avfallsfraktioner, käll-
sorteringsmallar och sorteringslistor. Två gånger under året träffades 
de ansvariga för farligt avfall från respektive fakultet för att 
diskutera rutiner runt farligt avfall. 

Uppskattningsvis 20 procent av det avfall som sorteras i lunchrum 
och uppehållsrum hamnar fel. Det visar ett stickprov som genom-
fördes på Sahlgrenska akademin under 2011. Pappmuggar och 
tidningar är exempel på saker som ofta hamnar i fel fraktion.            
Pappersmuggar utan innehåll ska sorteras som pappersförpackning 
och tidningar sorteras som returpapper.

Avfallshandläggare viktig för miljöarbetet
Maritha Svensson är chef för lokalvården och universitetets över-
gripande avfallshandläggare. Varje år anordnar hon utbildningar 
för lokalvårdarna i miljövänliga städmetoder och grundläggande 
miljökunskap. Maritha Svensson är mycket drivande i universitetets 
miljöarbete och har fått till stånd många förbättringar inom 
universitetet. Under 2011 utsågs hon till Månadens miljöprofil för 
sitt engagerade arbete.



FARLIGA KEMIKALIER

Kemikaliehantering
I universitetets kemikaliehanteringssystem KLARA 
inventeras och registreras befintliga kemikalier och 
produkter. Universitetet mäter antalet förekomster 
av farliga kemikalier, som finns upptagna i 
Kemikalieinspektionens PRIO-databas. 

Mindre giftig båtbottenfärg
Hans-Björne Elwings forskargrupp på 
Laboratoriet för ytbiofysik har konstaterat att det 
går att byta ut miljöfarlig koppar mot molekyler 
kallade makrocykliska laktoner i båtbottenfärg. När 
dessa molekyler blandas i båtbottenfärgen lyckas 
inte havstulpanerna etablera en fast kontakt med 
skrovet. Fältförsök har visat att tillsatsen av makro-
cykliska laktoner helt kan ersätta koppar i båt-
bottenfärger.

Ett aktivt substitutionsarbete
Göteborgs universitet arbetar för att minska 
användandet av farliga kemikalier. En referensgrupp 
för kemikaliehantering finns inom universitetet. 

Universitetet deltog aktivt i Nationella 
substitutionsgruppen (NSG) under året. NSG är ett 
nationellt nätverk av universitet och landsting som 
utbyter erfarenheter om genomförda substitutioner 
och underlättar på så sätt verksamheternas ut-
fasningsarbete av hälso- och miljöfarliga kemikalier. 
Detta arbete har bland annat resulterat i en lista där 
förslag på substitutioner finns sammanställda.

Forskningsfynd ställer krav i sjukvården
Forskningsprogrammet MistraPharma beviljades 52 
miljoner kronor av Mistra. Joakim Larsson, docent 
i fysiologi vid Sahlgrenska akademin, leder en av 
programmets åtta forskargrupper. Under fyra års tid 
kommer gruppen att fokusera på antibiotikaresistens, 
som enligt Joakim Larsson är ett av de största hoten 
mot folkhälsan globalt. Tidigare forskningsfynd från 
denna grupp har bland annat resulterat i att svenska 
landsting, inklusive Västra Götalandsregionen, nu är 
först ut i världen med att ställa krav kring utsläpp 
från produktion när de upphandlar läkemedel till 
sjukvården.

Mål
Universitetet skall minska antalet 
förekomster på universitetet av 
kemiska produkter som finns 
upptagna i PRIO-databasen 
med minst 15 procent till 2015 
jämfört med 2009 års resultat. 
PRIO-databasen listar farliga 
kemikalier som bör bytas ut mot 
mindre farliga kemikalier.

Resultat i korthet
Antal förekomster vid universitetet 
av kemiska produkter som finns 
upptagna i PRIO-databasen var 
1669 stycken, vilket är en ökning 
med cirka 2 procent.
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MILJÖRISKER

Rapportering av incidenter
På universitetet finns en grupp med representanter 
från fastighetsavdelningen, personalavdelningen och 
Miljöenheten som arbetar för att ta fram ett 
universitetsgemensamt system för incident-
rapportering och riskbedömning. Ett sådant system 
skulle bland annat kunna användas för att lära av 
incidenter som sker och på så sätt förebygga dem i 
framtiden.

Säkrare hantering av flytande kväve 
Vid Svenskt NMR Centrum planeras installation 
av en påfyllnadsstation för flytande kväve. Stationen 
reducerar risken för incidenter vid hantering av detta 
köldmedium. På Sahlgrenska akademin genom-
fördes en riskanalys för hantering och transport av 
flytande kväve.

Nanopartiklars miljöpåverkan
Caroline Jonsson vid institutionen för kemi och 
molekylärbiologi forskar inom miljönanokemi och 
försöker kartlägga nanopartiklars miljörisker. I takt 
med att nanoteknologin möjliggör tillverkning av 
nya material och avancerade tekniska produkter, 
frigörs allt fler industriellt framställda nanopartiklar 
till miljön. Det råder stor osäkerhet om vilka effekter 
dessa nanopartiklar har på miljön och människors 

hälsa. Caroline Jonsson har fått en miljon kronor till 
sin forskning om nanopartiklar, när Erna och Victor 
Hasselblads Stiftelse för första gången delat ut ett 
nytt anslag riktat till kvinnliga forskare inom natur-
vetenskap och livsvetenskap.

Kartläggning av miljörisker
Universitetets kemikaliehanteringssystem KLARA 
används för att göra riskbedömningar. Detta för att 
skydda personal samt för att minimera risken för 
oönskade incidenter som kan ge negativa effekter på 
människa och miljö. Säkerheten i KLARA har upp-
daterats för att ge en bättre överblick på hur 
behörigheter hanteras i systemet. Eventuella 
miljörisker som finns på universitetet identifieras 
och kartläggs med hjälp av kontinuerliga risk-
analyser. 

Mindre farlig etsning på HDK
I smyckesverkstaden på Högskolan för Design och 
Konsthantverk (HDK) har man mer och mer gått 
över till elektroetsning istället för traditionell 
etsning, ett exempel på en lyckad substitution av en 
miljöfarlig arbetsmetod till ett mindre miljöfarligt 
sätt att arbeta. Istället för att använda starkt frätande 
salpetersyra så kan etsningen ske via silver med hjälp 
av elektricitet i salpeter och citronsyra. 

Mål
Universitetet skall minimera 
antalet incidenter som medför 
negativa konsekvenser för miljön 
samt verka för att minimera 
konsekvenserna av eventuella 
incidenter.

Resultat i korthet
3 incidenter med negativa     
konsekvenser för miljön har                                                 
rapporterats på universitetet 
under 2011. 
De incidenter som skett är 
en mindre brand, ett mindre 
utsläpp av miljöfarligt köld-
medium samt en incident där 
en flaska med syra tappats på 
golvet. Ingen av incidenterna 
ledde till större miljöskador.

Det råder stor osäkerhet över 
vilka effekter nanopartiklar har på 
människors hälsa och miljö
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FAKULTETERNA BERÄTTAR

Handelshögskolan 
På Handelshögskolan bedrevs under året en mängd 
forskningsprojekt med inriktning mot hållbar 
utveckling: Environment for Development inom 
Enheten för miljöekonomi, juridiska institutionens 
samverkan med Havsmiljöinstitutet och företags-
ekonomiska institutionens samverkan med Chalmers 
kring Sustainable Transport Initiative är exempel på 
sådana projekt. Institutionen för ekonomisk historia 
arbetade med uppbyggnaden av ett internationellt 
nätverk om forskning kring floder. Björn Stigsson, 
ordförande för World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), hade under 
året en gästprofessur i tillämpad företagsledning och 
föreläste för över 1 000 studenter på Handels-
högskolan om framtidens utmaningar och 
företagens roll för en hållbar värld. 

Humanistiska fakulteten 
Vid Humanistiska fakulteten pågår en mängd 
forskningsprojekt med frågeställningar inom håll-
bar utveckling. Exempel är Sebastian Linkes projekt 
Kunskapens sociala dimension: kontroversen kring 
hållbart fiske (Riksbanken 2011–2013), Det hållbara 
fiskets politik: kunskap, kommunikation och deltagande 
(Vetenskapsrådet 2011–2013) och Environmental 
Risk Governance of the Baltic Sea (RISKGOV, 
BONUS Project 2009-2011). 

IT-fakulteten
Under 2011 påbörjade IT-fakulteten ett mer genom-
gripande arbete för att få en överblick över den 
forskning och utbildning som redan idag innehåller 
inslag av hållbar IT. I kartläggningen ingår även att 
ta fram tydliga definitioner av begreppen Hållbar IT 
samt underkategorin Grön IT. Utredningen genom-
förs av Johan Karlsson, forskare på institutionen 
för data- och informationsteknik, samt Magnus 
Bergquist, prodekanus för IT-fakulteten. 
Institutionen för tillämpad IT ingår som samarbets-

partner i projektet OPENbike som under 2011 
beviljades medel från VINNOVA för utveckling av 
nästa generations lånecyklar. Med hjälp av modern 
informationsteknologi hoppas projektdeltagarna att 
framtidens system för lånecyklar ska bli attraktivare 
och mer användarvänliga.
 
Konstnärliga fakulteten
Att bidra till social, ekonomisk och miljömässigt 
hållbar utveckling har under senare tid fått ett allt 
större utrymme vid Konstnärliga fakulteten. Allt 
oftare talas det om hur det konstnärliga områdets 
identitetsskapande funktion kan bidra till ett sam-
hälle där dagens ekonomi och tillväxtiver ifrågasätts. 
Högskolan för fotografi genomförde i samarbete 
med PolarQuest en konstnärlig och vetenskaplig ex-
pedition till Svalbard med fartyget M/S Stockholm. 
Expeditionen samlade 12 deltagare från sex olika 
länder, bland annat fotografer, författare, historiker, 
konstnärer och klimatforskare. Syftet var att under 
fältmässiga former följa i spåren efter historiska ex-
peditioner på Svalbard och ett arktiskt landskap i 
förändring. 

Lärarutbildningsnämnden
Lärarutbildningsnämnden fattade ett beslut att 
inom ramen för de medel som nämnden avsätter 
för strategiska satsningar avsätta minst 0,9 miljoner 
kronor till Lärande för hållbar utveckling. Medlen är 
avsedda att bekosta ett särskilt projekt som 
säkerställer att hållbar utveckling implementeras i 
det samlade utbildningsuppdraget.

Ökad integrering av 
hållbar utveckling i 
programutbildningarna
I slutet av året tog Handels-
högskolans ledning ett beslut 
att öka integreringen av hållbar 
utveckling i alla program-
utbildningar. 

En grupp med representanter 
från juridik, nationalekonomi 
och företagsekonomi tillsattes 
för att arbeta fram förslag för 
hur detta kan realiseras. Syftet 
är att alla programstudenter 
vid examen ska ha en god 
förståelse för hållbar        
utveckling.

Universitetsbiblioteket
Under hösten 2011 genom-
fördes en inspirationsdag för 
all personal vid universitets-
biblioteken om konsumtion och 
hållbara val. Cirka 165 personer 
deltog.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
I samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens nya 
handlingsplan för miljö och hållbar utveckling gavs 
institutionerna möjlighet att arbeta med egna mål 
inom områdena forskning, utbildning och sam-
verkan. Uppföljningen visar att det bedrivs mycket 
forskning, utbildning och samverkan inom hållbar 
utveckling vid institutionerna utan att de har 
formulerat särskilda miljömål. Nordicom, ett nordiskt 
kunskapscenter för medie- och kommunikations-
området, har särskilt försökt stimulera internationella 
forskargrupper rörande medier och klimat, under 
nordiskt ledarskap. Vid statsvetenskapliga 
institutionen har forskning om miljö och hållbar 
utveckling blivit alltmer etablerat som ett profil-
område. Vid psykologiska institutionen finns en 
forskargrupp, Environmental Psychology Unit, med 
forskare och doktorander som ägnar sig åt miljö-
forskning. Vid institutionerna finns flera kurser 
och program som har inslag av hållbar utveckling. 
Vid institutionen för globala studier genomsyras 
hela verksamheten av frågeställningar inom hållbar 
utveckling. 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Fakulteten arbetade under året för att öka 
miljömärkning av kurser och fastställde kriterier 
för detta. Genom gästforskare Dr. Dawn Sanders, 
stimulerades forskningsfältet Education for 
Sustainable Development. Hennes besök resulterade 
i ett utvidgat samarbete under 2012. Fakulteten 
ansökte och beviljades under året Adlerbertska 
Forskningsstiftelsens gästprofessur för 
hållbar utveckling för 2012/2013.

Naturvetenskapliga fakulteten 
Allt fler kemikalier vid fakultetens laboratorier 
registreras i kemikaliehanteringssystemet KLARA. 
Ju fler kemikalieposter som registreras, desto vanligare 
blir det att användare lånar kemikalier av varandra 
istället för att köpa nya produkter.

Inom institutionen för marin ekologi minskade 
resandet genom att en större satsning på utbyggd 
videokonferensutrustning vid institutionens tre 
fysiska arbetsplatser genomfördes och utrustningen 
utnyttjades flitigt under 2011. I snitt varannan 
arbetsdag har anläggningen på Sven Lovén centrum  
för marina vetenskaper – Tjärnö använts vilket 
innebär en rejäl besparing i både restid, pengar och 
miljö.

Sahlgrenska akademin
Under året arrangerades två temadagar för 
Sahlgrenska akademins miljörepresentanter. Vårens 
träff hade temat One tonne life (klimatsmarta hus-
håll) och höstens träff behandlade nanoteknik. Båda 
tillfällena arrangerades i samarbete med 
Ekocentrum. Energisparprojektet på Laboratoriet för 
Experimentell Biomedicin (EBM) fortskred under 
2011. Det är ett samprojekt mellan Göteborgs 
universitet och Akademiska Hus i Väst. Den totala 
energibesparingen mellan 2010 och 2011 uppgick 
till cirka 15 procent vilket motsvarar cirka 2,4 
miljoner kronor. 

Hållbara IT-lösningar       
Institutionen för tillämpad IT 
vid IT-fakulteten lyckades 
rekrytera professor Youngjin 
Yoo som gästprofessor under 
läsåret 2011/2012. Youngjin 
Yoo är professor i management              
information Systems vid Fox 
School of Business, Temple 
University, USA och han är en 
av världens främsta forskare 
inom området informations-
system. Youngjin Yoo tror 
att informationsteknologin                      
kan vara en effektiv lösning 
på flera samhällsproblem,                  
exempelvis hur vi skapar ett 
hållbart samhälle.
– Vi kan ha intelligenta åter-      
vinnings- och sophanterings-
system där mängden skräp jag 
producerar och hur mycket jag 
återvinner justerar min räkning 
så att jag betalar mer eller 
mindre, säger Youngjin Yoo. 
Det måste finnas incitament 
om vi vill förändra ett beteende, 
att man kan använda det man 
sparar inom sophantering och 
elförbrukning inom andra om-
råden i vardagen, exempelvis 
för att betala kollektivtrafik-
biljetten eller i mataffären. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Hållbarhetsredovisningen 2011 tar upp Göteborgs 
universitets arbete inom alla tre dimensioner av 
hållbar utveckling: social, ekonomisk och ekologisk 
med tyngdpunkt på miljöarbetet. Redovisningen 
omfattar de områden med väsentlig påverkan på 
hållbar utveckling som universitetet har identifierat. 
De sociala och ekonomiska perspektiven finns 
beskrivna i respektive kapitel men även i redovisningen 
av kärnverksamheten (Forskning, Utbildning och Sam-
verkan), samt i kapitlen Kompetensutveckling och 
Resursförbrukning. Redovisningen är en uppföljning 
av universitetets Handlingsplan för miljö och hållbar 
utveckling år 2011–2015 och fakulteternas 
verksamhetsuppdrag. Den sammanfattar också 
andra viktiga resultat från året som gått. I kapitlet 
Fakulteterna berättar på sidan 32 beskriver fakulteterna 
själva några höjdpunkter under året. Fakulteterna 
gör också en egen och mer omfattande uppföljning 
av sina mål och handlingsplaner som inte redovisas 
i detta dokument. 

Miljöarbetet redovisas på ett adekvat sätt som upp-
fyller kraven för en EMAS-godkänd miljöredovisning. 
Hållbarhetsredovisningen är tillsammans med 
kärnindikatorerna granskade 2012-03-11 av den 
ackrediterade miljökontrollanten Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (SP), nr 1002, Box 857, 501 14 
Borås.

Hållbarhetsredovisningen är årligen återkommande 
och information presenteras så att den är jämförbar 
från år till år. Mätdata har sitt ursprung i egen statistik 
samt statistik från leverantörer och entreprenörer 
som universitetet anlitar. Den senaste redovisningen 
publicerades i april 2011. Inga väsentliga förändringar 
har gjorts i redovisningen vad avser avgränsning, 
omfattning eller mätmetoder sedan förra 
redovisningsperioden. 

Tidigare redovisningar finns att beställa eller ladda 
ner digitalt på:
http://www.mls.adm.gu.se/miljoarbete/Uppfoljning/
hallbarhetsredovisning-/.

Global Reporting 
Initiative 
Göteborgs universitets 
hållbarhetsredovisning 2011, 
GRI-G3 Content Index och 
Göteborgs universitets års-
redovisning 2011 uppfyller 
tillsammans riktlinjerna för 
redovisning enligt Global 
Reporting Initiative (GRI). 
I GRI-G3 Content Index 
redogörs för de hållbarhets-
indikatorer samt för den 
information om hållbarhets-
styrningen som Göteborgs 
universitet redovisar 2011.                         

Redovisningen är själv-
deklarerad till tillämpnings-
nivå B.

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