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Göteborgs universitets Hållbarhetsredovisning för 2012 omfattar: 
1) Hållbarhetsresultat 2012 och 2) Måluppfyllelse för miljö och hållbar 
utveckling 2012. I måluppfyllelsedokumentet finns alla indikatorer för 
miljö- och hållbarhetsmålen sammanställda.

(Göteborgs universitets Vision 2020)
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REKTOR HAR ORDET
Göteborgs universitet arbetar målmedvetet för ett hållbart samhälle. 
Vi erbjuder studenterna över 500 kurser och ett 60-tal utbildningspro-
gram inom området hållbar utveckling. Vi är miljöcertifierade enligt 
både europeisk och global standard. Tillsammans med Chalmers har 
vi ett nätverk av över 500 forskare inom hållbar utveckling.
 
FN och Unesco har slagit fast att utbildning har en nyckelroll för en 
hållbar framtid. Sveriges högskolelag har anpassats efter detta, och 
här står:
 
”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”
 
Vi arbetar fokuserat mot dessa mål genom att initiera strategiska 
satsningar inom forskning för hållbar utveckling, såväl som att stärka 
integrering av hållbar utveckling i all utbildning.

Ett exempel på hur vi bidrar till en hållbar utveckling, och samtidigt 
nyttiggör vår forskning, är universitetets forskarrepresentation i FN:s 
internationella klimatpanel. Göteborgs universitet finns som enda 
lärosäte i Sverige representerat i samtliga tre arbetsgrupper.  

Göteborgs universitet är med sin disciplinära bredd som lärosäte väl 
rustat att ta sig an dagens globala utmaningar. Genom tvärveten-
skaplig samverkan och kvalificerad spetskompetens spelar vi en viktig 
roll för en hållbar samhällsutveckling. 

Pam Fredman

Rektor, Göteborgs universitet
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OM UNIVERSITETET
Göteborgs universitet är ett av de stora universi-
teten i norra Europa, med mer än 38 000 studen-
ter och nästan 6 000 anställda. 

Inom universitetet finns konst, samhällsvetenskap, naturvetenskap, 
humaniora, utbildningsvetenskap, lärarutbildning, IT-vetenskap, Han-
delshögskola och Sahlgrenska akademin med medicin, vårdvetenskap 
och odontologi. Unik bredd inom utbildning och forskning erbjuder 
goda möjligheter till kreativ samverkan mellan vetenskaper samt med 
näringsliv och offentliga aktörer. 162 utbildningsprogram och 2 024 fri-
stående kurser erbjöds under 2012. Våra studenter är morgondagens 
beslutsfattare och utgör därför vårt största bidrag till en hållbar framtid.  

I Göteborgs universitets Vision 2020 fastslås att hållbar utveckling är 
angeläget; vi prövar alltid de sociala, ekonomiska och ekologiska kon-
sekvenserna i ett längre tidsperspektiv och låter dem påverka vår verk-
samhet. Vision 2020 lägger fast den långsiktiga inriktningen för en fort-
satt framgångsrik utveckling av Göteborgs universitet under perioden 
2013–2020.

Miljöcertifierat sedan 2006
Göteborgs universitet är sedan 2006 miljöcertifierat enligt både den 
internationella miljöstandarden ISO14001 och EU:s miljöförordning 
EMAS. Det certifierade miljöledningssystemet möjliggör systematisk ut-
veckling och integrering av hållbar utveckling i verksamheten samtidigt 
som den negativa miljöpåverkan minskar.  Universitetets miljöpolicy 
är vägledande för verksamheten. Miljöledningssystemet möjliggör ett 
målinriktat och systematiskt arbetssätt för att nå ambitionerna i Vision 
2020. 
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MILJÖ OCH 
HÅLLBAR 
UTVECKLING
På de kommande sidorna presenteras resulta-
tet för universitetets mål inom miljö och hållbar 
utveckling. 

Målen utgår från den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling 
men innefattar även sociala och ekonomiska aspekter. Målen över-
ensstämmer med de områden som har identifierats som de mest be-
tydande att arbeta med. Genom kärnverksamheten kan vi öka den 
positiva påverkan för en hållbar utveckling. Med ett aktivt miljöarbete 
minskar den negativa miljöpåverkan som universitetet ger upphov till 
genom till exempel resursförbrukning, tjänsteresor och kemikalie-
användning. 

Genom att systematiskt integrera hållbar utveckling i forskning, utbild-
ning, samverkan, studentmedverkan, kompetensutveckling samt i den 
dagliga verksamheten, bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

Positiv påverkan för en hållbar utveckling

Negativ miljöpåverkan

Forskning Utbildning Samverkan med 
det omgivande 
samhället

Studentmed-
verkan

Kompetens-
utveckling

Inköp och 
upphandling

Avfall och käll-
sortering

Farliga 
kemikalier

Miljörisker

EnergiResorKlimatpåverkan
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FORSKNING
Mål
Universitetet skall öka mängden forskning inom 
hållbar utveckling.

Resultat
Antalet refereegranskade artiklar inom hållbar utveckling var 190 
stycken under 2012, detta motsvarar en ökning med 36 procent se-
dan 2011. 

Antalet refereegranskade artiklar inom hållbar utveckling har ökat med
97 procent sedan 2008. Under samma tid har det totala antalet refer-
eegranskade artiklar ökat med 16 procent.

Under 2012 deltog 317 forskare, lärare och doktorander i Göteborgs 
miljövetenskapliga centrums (GMV) nätverk inom hållbar utveckling. 
Det motsvarar en ökning med 6 procent jämfört med 2011.

Goda exempel
GMV har samlat representanter för alla fakulteter i en arbetsgrupp 
kallad Hållbar utveckling vid Göteborgs universitet (HUGU) för att dis-
kutera framtida universitetsgemensamma strategiska satsningar inom 
forskning för hållbar utveckling.
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UTBILDNING
Mål
Universitetet skall öka integreringen av hållbar 
utveckling i utbildningen.

Resultat
Universitetet synliggör graden av integrering av hållbar utveckling i ut-
bildningen genom att hållbarhetsmärka kurser och program. 

25 procent av kurserna är hållbarhetsmärkta (518 av 2 024), vilket mot-
svarar en ökning med 2 procentenheter sedan 2011.

40 procent av programmen är hållbarhetsmärkta (64 av 162), vilket 
motsvarar en minskning med 4 procentenheter sedan 2011.

Goda exempel
Vid Handelshögskolan antogs 2012 en strategi med målet att samt-
liga programstudenter vid examen ska ha god kunskap om hållbar ut-
veckling. En arbetsgrupp fick under 2012 i uppdrag att utreda och ge 
förslag på lämpliga åtgärder och aktiviteter för att realisera strategins 
målsättning. 

Vid Sahlgrenska Akademin har Rådet för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (RUGA) identifierat behov av kompetensutveckling 
för lärare inom hållbar utveckling. Sahlgrenska Akademin har anlitat 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) för utveckling av en in-
teraktiv verktygslåda. Syftet är att verktygslådan ska vara ett stöd för 
lärare i arbetet med integreringen av hållbar utveckling i utbildnings-
programmen.

Lärarutbildningsnämnden (LUN) har i sin strategiska satsning inom 
lärarutbildningen valt att fokusera på bland annat lärande för hållbar 
utveckling.

Hållbarhetsmärkning av kurser och program. Kriterium I (vänster): Pro-
gram/kurs som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling, 
Kriterium II (höger): Program/kurs som delvis behandlar miljö och håll-
bar utveckling.
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STUDENT-
MEDVERKAN
Mål
Universitetet skall öka antalet aktiviteter och 
samverkansprojekt inom hållbar utveckling till-
sammans med studenterna.

Resultat
Antalet samverkansaktiviteter initierade av, eller för, studenterna var 59 
stycken. 260 studenter deltog under Hållbarhetsdagen 2012. 

Goda exempel
Varje år bjuds studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers in till 
Hållbarhetsdagen. Syftet med dagen är att inspirera studenter att enga-
gera sig för en hållbar utveckling, både i sin utbildning och i sitt privatliv. 

Studenter på Sahlgenska Akademin och studenter på Handelshögsko-
lan har startat Sahlgrenska Academy Students for Sustainability res-
pektive Handels Students for Sustainability. Grupperingarna arbetar för 
ökat engagemang samt kunskapsspridning om hållbar utveckling. 

Under Student Göteborg Kick off 2012 erbjöds nya studenter vid Göte-
borgs universitet möjlighet att köpa återvunna cyklar från Returhuset. 
Göteborgs universitet vill uppmuntra studenter att cykla till och från sina 
studier.

Universitetet stödjer och samarbetar med Miljöbron för att öka samver-
kan med studenter. Miljöbron fungerar som en länk mellan näringslivet 
och den akademiska världen genom att förmedla projekt mellan företag 
och studenter. 

Handelshögskolan i Göteborgs Student-
kår (HHGS) har som första studentkår i 
Göteborg godkänts av Miljöförvaltningen 
som en miljödiplomerad verksamhet enligt 
Göteborgs stads riktlinjer. Detta innebär 
att man visat på ett systematiskt och am-
bitiöst arbete med miljöfrågor.  
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SAMVERKAN 
Mål
Universitetet skall erbjuda det omgivande sam-
hället i genomsnitt två publika aktiviteter inom 
hållbar utveckling per dag. 

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

Resultat
Universitetet gav under året 750 stycken aktiviteter med fokus på håll-
bar utveckling, vilket motsvarar en minskning på 19 procent jämfört 
med 2011.

Goda exempel
Enheten för miljöekonomi vid Handelshögskolan driver en framgångs-
rik internationell samverkan. Med extern finansiering har miljöekono-
miska centra för tillämpad forskning, akademisk utbildning och rådgiv-
ning till beslutsfattare byggts upp i Afrika, Latinamerika och Kina. Unga 
forskare från dessa länder har möjlighet att genomföra sin forskar-
utbildning i miljöekonomi vid Göteborgs universitet.

Genom Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) anordnar univer-
sitetet varje år seminarier, forskarluncher och möten med forsknings-
finansiärer för att samla forskare och forskarstuderande kring frågeställ-
ningar om det hållbara samhället. 

Forskare från universitetet bidrog med föreläsningar och workshopar 
om havsplanering vid European Maritime Day. Initiativtagare är EU-
kommissionen och 2012 års europeiska maritima dagar arrangerades 
tillsammans med den svenska regeringen, Västra Götalandsregionen 
och Göteborgs Stad. 
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KOMPETENS-
UTVECKLING
Mål
Universitetet skall säkerställa att alla i ledande 
befattning med personalansvar har genomgått 
en miljöledningsutbildning.

Universitetet skall säkerställa att 10 procent av 
totala antalet anställda årligen deltar i kompe-
tensutveckling inom hållbar utveckling.

Resultat
11 personer i ledande befattning deltog under året i en chefsutbild-
ning i universitetets miljöarbete. Sedan 2011 har 9 procent av de an-
ställda inom kompetensgrupp ledningskompetens gått utbildningen 
som har syftet att tydliggöra chefers ansvar i miljöledningsarbetet. 

Under 2012 deltog 859 personer i kompetensutveckling inom hållbar 
utveckling. Det motsvarar 17 procent av universitetets anställda. 

Utbildningar i urval 2012
Klimatseminarieserie

Chefsutbildning i GU:s miljöarbete

Seminarium om lärande för hållbar utveckling

Utbildning för interna miljörevisorer

Utbildningar i videokonferenssystemet Jabber

Informationsmöte om farligt avfall

Laboratoriemässa

Studiebesök på GRYAAB

Goda exempel 
Under året genomfördes ett seminarium om lärande för hållbar ut-
veckling för lärare samt program-/kursledare vid Göteborgs univer-
sitet och Chalmers. Seminariet behandlade bland annat lärares yrkes-
identitet relaterad till hållbar utveckling, mål och strategier för hur GU 
och Chalmers arbetar med lärande för hållbar utveckling, exempel på 
integrering av hållbar utveckling i kurser och utbildningsprogram samt 
diskussion och erfarenhetsutbyte.
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INKÖP OCH 
UPPHANDLING
Mål
Universitetet skall öka andelen inköp och upp-
handlingar (mätt i ekonomiskt värde) där det 
ställs sociala, etiska och miljömässiga krav.

Resultat
Under 2012 ställdes miljökrav i 10 procent av upphandlingarna mätt i 
ekonomiskt värde, vilket motsvarar en minskning på 57 procentenheter 
sedan 2011. Den stora minskningen beror på att en enskild upphandling 
värd 300 miljoner kronor har genomförts där inga miljökrav ställdes.

Under 2012 ställdes miljökrav på produkten eller tjänsten i 6 av 9 
ramavtalsupphandlingar. Miljöfrågor eller miljökrav ställdes på lever-
antörens interna miljöarbete i 7 av 9 ramavtalsupphandlingar. 

Goda exempel
Universitetet medverkar i CSR Västsveriges grupp för hållbara inköp  

där organisationer och företag samverkar avseende hur miljö, etiska, 
sociala och ekonomiska krav ställs och följs upp vid inköp.

Det elektroniska inköps- och avropssystemet (ELIAS) har fortsatt att 
införas under året. Ett e-handelssystem underlättar styrningen mot 
inköp av miljömärkta produkter då beställaren tydligt ser vilka produk-
ter som är miljömärkta. 

Enligt gällande placeringsriktlinjer ska 
universitetets samlade placerade medel 
förvaltas med god etik och hänsyn ska 
tas till miljön, utan att avkall görs på det 
övergripande målet om hög avkastning. 
Förvaltningen av medel får inte ske i strid 
mot väletablerade internationella normer, 
framförallt FN:s Global Compact, OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag, FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter, FN:s barnkonvention, ILO:s kärnkonventioner samt inter-
nationella miljökonventioner.
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AVFALL OCH KÄLL-
SORTERING
Mål
Universitetet skall minska den totala mängden 
avfall med 10 procent till 2015 jämfört med 2009.

Resultat
Den totala mängden avfall uppgick till 1 136 ton, vilket innebär en ökn-
ing med 4 procent jämfört med 2011. Mängden farligt avfall har min-
skat med 9 procent sedan 2011. Avfall som lämnas som osorterat eller 
läggs på deponi uppgick år 2012 till 3 procent av den totala mängden 
avfall.

Sedan 2009 har den totala avfallsmängden minskat med 23 procent 
och andelen som materialåtervinns eller komposteras har ökat med 
14 procentenheter. 

Goda exempel
I flera av universitetets lokaler ges nu möjlighet att sortera ut kom-
posterbart avfall och målet är att det ska finnas kärl för komposterbart 
avfall i varje lunchrum. Det komposterbara avfallet blir till biogas.  

Avfallsmängd fördelat per fraktion (ton)
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FARLIGA 
KEMIKALIER 
Mål
Universitetet skall minska antalet förekomster 
på universitetet av kemiska produkter som finns 
upptagna i PRIO-databasen med minst 15 pro-
cent till 2015 jämfört med 2009 års resultat. 

Resultat
2012 var antalet förekomster av kemiska produkter, som finns upp-
tagna i Kemikalieinspektionens PRIO-databas, 2 138 stycken vilket är 
en ökning med cirka 28 procent jämfört med 2011. PRIO-databasen 
listar farliga kemikalier som bör bytas ut mot mindre farliga kemikalier. 

13 stycken substitutioner har genomförts under året, vilket till exem-
pel innebär att en miljö- eller hälsofarlig kemikalie har bytts ut mot en 
mindre farlig.

Goda exempel
I universitetets referensgrupp för ke-
mikaliehantering diskuteras kontinu-
erligt möjligheter att byta ut farliga 
kemikalier mot mindre farliga. På na-
tionell nivå pågår detta arbete i Na-
tionella substitutionsgruppen där per-
sonal från universitetet deltar aktivt. 

Lokalvårdsenheten arbetar kontinuerligt med att minska mängden 
städkemikalier, bland annat genom att fördosera brukslösning i större 
kärl som sedan tappas på mindre flaskor av lokalvårdarna. Använd-
ningen av städkemikalier har minskat med 16 procent sedan 2009. I 
princip används enbart miljömärkta städkemikalier.
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MILJÖRISKER
Mål
Universitetet skall minimera antalet incidenter 
som medför negativa konsekvenser för miljön 
samt verka för att minimera konsekvenserna av 
eventuella incidenter.

Resultat
22 förebyggande åtgärder, så som brandövningar, riskbedömningar 
och utbildningar, har genomförts med syfte att minska uppkomsten av 
incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön.

Under 2012 upptäcktes höga halter av bland annat kadmium i av-
loppsvattnet från Akademin Valand vid Konstnärliga fakulteten. Detta 
är den enda incident med negativ konsekvens för miljön som rap-
porterats under 2012. För att minska halterna av kadmium i avlopps-
vattnet har en åtgärdsplan tagits fram av Akademin Valand.

Goda exempel
Under hösten 2012 startades en 
labbsäkerhetskurs för laborativ per-
sonal. Kursen tog upp bland annat 
systematiskt arbetsmiljöarbete, risker 
förknippade med laboratoriearbete, 
riskbedömning, brandfarliga varor, 
avfallshantering och miljöarbete vid 
universitetet.

Ett arbete pågår för att implementera ett systemstöd för riskanalys, 
incident- och avvikelserapportering som ska vara gemensamt för  
hela Göteborgs universitet. Systemstödet ska omfatta säkerhet, ar-
betsmiljö och miljö.

Miljöenheten anordnade tillsammans med Upphandlingsenheten 
en mässa för personal som arbetar i laboratoriemiljö. Sammanlagt 
besöktes mässan av cirka 150 personer.
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KLIMATPÅVERKAN
Mål
Universitetet skall minska utsläppen av kol-
dioxid med minst 20 procent till 2015 jämfört 
med 2008. 

Resultat
Universitetets totala koldioxidutsläpp från resor och energi uppgick un-
der 2012 till 6 816 ton. Det motsvarar en minskning med 13 procent 
jämfört med 2011. Mer än hälften av utsläppen av koldioxid kommer 
från flygresor över 50 mil. Alla flygresor har klimatkompenserats i ett 
FN-godkänt klimatprojekt som uppfyller kraven i kvalitetsmärkningen 
Gold Standard. 

Jämfört med 2008 har de totala utsläppen minskat med cirka 18 pro-
cent. Resultatet beror till största del på övergång till grön el samt kraft-
ig reducering av fossil energi för uppvärmning.

Goda exempel
Fem välbesökta klimatseminarier har inom ramen för universitetets 
klimatstrategi arrangerats under 2012. Seminarierna som har belyst 

Koldioxidutsläpp per utsläppskälla (ton)

El (506)
Fjärrvärme (1885)
Fossil energi (64)

Flyg under 50 mil (371)
Flyg över 50 mil (3415)
Bil, Tåg, Buss (246)
Båtar/Fartyg (329)

klimatfrågan ur olika vetenskapliga perspektiv, har handlat om: Klimat 
och tjänsteresor,The human mindset and relation to the earth and the 
climate change, Klimatet och individen, Matens makt över klimatet 
och Kan kärnkraft lösa klimatproblemet? Totalt har över 600 personer 
deltagit under klimatseminarierna.
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ENERGI
Mål
Universitetet skall minska energianvändningen 
med 10 procent per kvadratmeter till 2015 
jämfört med 2008.

Resultat
El- och normalårskorrigerad värmeförbrukning var sammanlagt 230 
kWh/m2 under 2012. Det motsvarar en minskning med 2 procent jäm-
fört med 2011. 

Koldioxidutsläppen från el- och värmeanvändningen minskade med 
35 procent. En stor anledning till årets positiva resultat är det om-
fattande ener giprojekt som Sahlgrenska akademin, i samverkan med 
Akademiska hus, bedrivit vid Experimentell Biomedicin (EBM). För-
brukningen av fossil naturgas på EBM har nu nästan helt ersatts med 
grön el. 

Goda exempel
Under 2012 startades projektet Hållbara hyresavtal tillsammans med 
fastighetsägaren Higab. Projektet syftar till att minska miljö-

Genomsnittlig energianvändning (kWh/m2)

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012

Fjärrvärme

El

20092008

belastningen och förbättra inomhusklimatet i universitetets lokaler 
genom lönsamma energiinvesteringar.

Under året antogs policy och regler för ny- och ombyggnationer, där 
hållbart byggande och strategisk inriktning för universitetets närvaro i 
staden har särskilt utrymme.
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RESOR
Mål
Universitetet skall minska utsläppen av koldi-
oxid från resor och transporter med 20 procent 
till 2015 jämfört med 2008.

Resultat
De totala koldioxidutsläppen från resor uppgick till 4 032 ton, det 
motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med 2011. 

De totala koldioxidutsläppen från resor har ökat med 10 procent jäm-
fört med 2008. 

Resandet med egen bil i tjänst ökade med 10 procent mätt i antal 
kilometer (totalt kördes 833 700 km) jämfört med 2011. Användandet 
av bilpoolen ökade med 10 procent på motsvarande sätt (totalt kördes 
41 200 km).

Goda exempel
Stora satsningar har gjorts på resfria möten och videokonferenser un-
der året. 300 nya användare av videokonferensprogrammet Jabber 
har tillkommit under året. Över 900 data- och videokonferenser har 
arrangerats. 
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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 entre-
prenörer som universitetet anlitar. Den senaste redovisningen publi-
cerades i mars 2012. Inga väsentliga förändringar har gjorts i redovis-
ningen vad avser avgränsning, omfattning eller mätmetoder sedan 
förra redovisningsperioden. Alla resultat finns samlade på:

Kontakt
Miljöenheten vid Göteborgs universitet
E-post: miljo@gu.se
Telefon: 0046 31 786 1545
www.gu.se/miljo

Grafisk formgivning: Kristina Edgren Nyborg
Layout: Amanda Forsman

REDOVISNINGS-
PRINCIPER
Hållbarhetsredovisningen tar upp Göteborgs universitets arbete inom 
alla tre dimensioner av hållbar utveckling, social, ekonomisk och ekol-
ogisk även om tyngdpunkten ligger på miljöarbetet. Redovisningen 
omfattar de områden med väsentlig påverkan för en hållbar utveckling 
som universitetet identifierat. Redovisningen är en uppföljning av uni-
versitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011–2015. 

2012 års hållbarhetsredovisning består av Hållbarhetsresultat 2012 
och Måluppfyllelse för miljö och hållbar utveckling 2012. Resultat av 
arbetet tillsammans med GRI-G3 Content Index samt Göteborgs uni-
versitets årsredovisning 2012 uppfyller riktlinjerna för hållbarhetsre-
dovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). Miljöarbetet redovi-
sas på ett adekvat sätt och uppfyller kraven för en EMAS-godkänd 
miljöredovisning. 

Hållbarhetsredovisningen är tillsammans med kärnindikatorerna och 
andra relevanta dokument granskade 2013-03-01 av den ackredit-
erade miljökontrollanten Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP), nr 
1002, Box 857, 501 14 Borås.

www.hallbarhetsredovisning.gu.se


