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Göteborgs universitet är ett av de stora universiteten i 
norra Europa, med mer än 38 000 studenter och över 
6 000 anställda. Inom universitetet finns konst, sam-
hällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora, utbild-
ningsvetenskap, lärarutbildning, IT, Handelshögskola 
och Sahlgrenska akademin med medicin, vårdveten-
skap och odontologi. Unik bredd inom utbildning och 
forskning erbjuder goda möjligheter till kreativ sam-
verkan mellan vetenskaper samt med näringsliv och 
offentliga aktörer. Över 200 utbildningsprogram och 
nära 2 200 fristående kurser erbjöds under 2017.

Miljöcertifierat sedan 2004 
Göteborgs universitets miljöledningssystem är se-
dan 2004 certifierat enligt både den internationella 
miljöstandarden ISO14001 och EU:s miljöförordning 
EMAS. Med ett aktivt miljöarbete minskar den nega-
tiva miljöpåverkan som universitetet ger upphov till 
genom till exempel resursförbrukning, tjänsteresor 
och kemikalieanvändning. Genom att systematiskt 
integrera hållbar utveckling i forskning, utbildning, 
samverkan, studentmedverkan, kompetensutveckling 
samt i den dagliga verksamheten, bidrar vi till en håll-
bar samhällsutveckling. Universitetets miljöpolicy är 
vägledande för verksamheten. Miljöledningssystemet 
möjliggör ett målinriktat och systematiskt arbetssätt 
för att nå ambitionerna i universitetets styrdoku-
ment Vision 2020. Göteborgs universitets betydande 
miljöaspekter är målsatta i universitetets handling-
splan för miljö och hållbar utveckling och resultaten 
för dessa presenteras på de kommande sidorna.

OM UNIVERSITETET
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Mål  
Universitetet ska främja forskning som syftar till att 
identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala sam-
hällsutmaningar.

Resultat
328 vetenskapliga artiklar1 som behandlar frågeställ-
ningar inom hållbar utveckling publicerades under 
2017, en ökning med sex procent jämfört med 2016.

Samverkan kring biologisk mångfald
Göteborgs universitet har en lång tradition av forskn-
ing och utbildning inom hållbar utveckling och bedriver 
sedan länge många forskningsprojekt som rör klimat-
förändringar, krig, migration, korruption och andra 
globala samhällsutmaningar. 

För att öka kunskapen om biologisk mångfald grun-
dades Göteborgs centrum för globala biodiversitets- 
studier i januari 2017. Centrumet är ett samarbete 
mellan Göteborgs universitet och tolv andra aktörer, 
bland andra Göteborgs botaniska trädgård, Nordens 
Ark, Universeum och Chalmers. Centrumet ska utöka 
och vidareutveckla forskningen om biologisk mångfald, 
länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet 
och lyfta biologisk mångfald på den politiska agendan. 
Verksamheten ska bygga på fyra pelare: upptäcka, lära 
sig, forska och skydda.

1 Med vetenskaplig artikel avses publikationstyperna Artikel i vetenskaplig 
tidskrift, Artikel i övriga tidskrifter samt Forskningsöversiktsartikel.

Antal vetenskapliga artiklar inom hållbar utveckling

Plasten påverkar allt marint liv
Hur ska vi lyckas minska plasten i haven? Det var en 
av de stora frågorna som diskuterades när världsle-
dare möttes på FN:s The Ocean Conference i New York 
i juni för att för första gången kraftsamla kring haven. 
Göteborgs universitet var med och arrangerade ett 
seminarium i anslutning till konferensen med uppdra-
get att hitta lösningar på problemet med plastavfall i 
haven.

Konferensen föregicks av att nätverket SDSN North-
ern Europe utvecklade The Ocean Solutions Report för 
att belysa att lokala och praktiska lösningar är möjliga 
för att skydda den marina miljön. Rapporten överläm-
nades till Sveriges minister för internationellt utveck-
lingssamarbete och klimat inför FN-konferensen.

FORSKNING
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UTBILDNING

Mål
Universitetet ska öka och kvalitetssäkra integreringen 
av hållbar utveckling i utbildningen.

Resultat
Nio procent av kurserna (369 av 4211 kurser) och 16 
procent av programmen (31 av 192 program) är håll-
barhetsmärkta. Andelen hållbarhetsmärkta kurser har 
ökat med fyra procentenheter och andelen hållbar-
hetsmärkta program har ökat med två procentenheter 
jämfört med 2016.

Nationell utvärdering av  
hållbar utveckling i utbildningen
Under året genomförde Universitetskanslerämbetet, 
UKÄ, på uppdrag av regeringen en utvärdering av 
universitets och högskolors arbete med att främja en 
hållbar utveckling enligt Högskolelagen. Göteborgs 
universitet var ett av tolv lärosäten som fick omdömet 
”har en väl utvecklad process för arbetet med håll-
bar utveckling inom utbildning”. Styrkorna som lyfts 
fram av UKÄ är bland annat att Göteborgs universitet 
har upprättat mål för hållbar utveckling i utbildnin-
gen i centrala styrdokument, vilka är väl etablerade 
och implementerade i verksamheten på alla nivåer. 
Uppföljning av måluppfyllelse med avseende på håll-
bar utveckling i utbildningen sker kontinuerligt inom 
miljöledningssystemet. En annan framgångsfaktor 
som UKÄ lyfter är systemet för hållbarhetsmärkning av 
kurser och program vilket utgår från kriterier som alla 

i hög grad speglar det mångdimensionella begreppet 
hållbar utveckling. 

Lärande för hållbar utveckling
Under hösten har Arjen Wals, professor i socialt lärande 
och hållbar utveckling vid Wageningen University & 
Research i Nederländerna, UNECSO-ordförande inom 
samma område samt gästprofessor på Göteborgs uni-
versitet, arbetat med integrering av hållbar utveckling 
i utbildningen och genomfört workshopar för lärare på 
Göteborgs universitet och Chalmers. En plattform för 
Integration of Sustainability in Education, initierades 
också med en workshop i november. Plattformen ska 
underlätta för studenter och lärare att mötas och invol-
vera studenter i högre utsträckning än idag. 

Forskare och lärare från Göteborgs universitet och Chalmers upptäckte 
nya sätt att lära sig under Arjen Wals workshop - genom "walking the talk 
and talking the walk.". Foto: Anna Wallin Adersjö
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Mål
Universitetet ska öka studentmedverkan inom hållbar 
utveckling vid universitetet och i samhället.

Resultat
Antal aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar 
utveckling för, av eller med studenter var 281 stycken, 
en ökning med 15 procent sedan 2016. 

Studentengagemang 
Vid universitetet finns många aktiva studentfören-
ingar och initiativ. Handels Students for Sustainability 
har under året anordnat många intressanta föreläs-
ningar, bland annat med Göran Carstedt som pratade 
om ledarskap för en hållbar framtid, Oatlys kommu-
nikationschef Cecilia Sjöholm på temat identitet och 
varumärke och Fredrik Holmstedt från Luger som be-
rättade om Way Out Wests utveckling till att bli en av 
världen största hållbara musikfestivaler. 

Science Students for Sustainability har ordnat bok-
cirkel där de tillsammans läst Johan Rockströms och 
Mattias Klums bok Big World, Small Planet. Studen-
terna i Humanisten Students for Sustainability har ord-
nat föreläsning inom miljöhumaniora och diskuterat 
frågan ”Can other animals than humans be moral?” 
Tillsammans med institutionen för litteratur, idéhistoria 
och religion har studenterna även ordnat en fröfest där 

deltagarna bytte frön och sticklingar med varandra. 
Global Students for Sustainability ordnade ett klädby-
tarevent under universitets årliga inspirationsdag kring 
hållbarhetsfrågor Act Sustainble! Organisationen Black 
Dot har under året ordnat fyra stycken innovationshel-
ger och arbetat för lösningar kring fyra av de globala 
målen för hållbar utveckling.

Vid universitet finns även studentkoordinatorer som 
vid sidan av sina studier är anställda för att bidra med 
studentperspektiv i universitetets hållbarhetsarbete. 
Dessa studenter har under året arbetat med hållbar-
hetskrav i upphandlingar, administrerat universitets 
klimatfond, arrangerat workshopar kring hållbarhets-
frågor för universitets kårer och bidragit till UKÄs ut-
värdering av hur universitet och högskolor i Sverige 
arbetar med att integrera hållbarhet i undervisningen.

STUDENTMEDVERKAN

Workshop anordnad av Black Dot. Foto: Black Dot
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INKÖP OCH UPPHANDLING

Mål
Universitetet ska ställa hållbarhetskrav1  vid alla ramav-
tal och öka kravställningen vid objektsupphandlingar. 

Universitetet ska öka andelen inköp där det ställs håll-
barhetskrav, inom prioriterade produktområden2.

Resultat
Under 2017 ställdes hållbarhetskrav i 70 procent av 
ramavtalsupphandlingarna (16 av 23 stycken) mätt i 
ekonomiskt värde. Av dessa har det ställs högre krav 
inklusive livscykelperspektiv i tre ramavtal (Hållbart 
återbruk, Laborationskemikalier och Telefoni som 
tjänst). I sju ramavtal har det inte varit relevant att 
ställa hållbarhetskrav. 

Det ställdes också hållbarhetskrav i 30 procent av ob-
jektsupphandlingarna (18 av 60 stycken) mätt i ekono-
miskt värde. Av dessa har det ställs högre krav inklu-
sive livscykelperspektiv i ett avtal (Caféverksamhet).

Ansvarsfull upphandling
Under 2017 tecknades ett ramavtal för hållbart åter 
 

1 Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etis-
ka krav samt krav på livscykelperspektiv.
2 Datorer och bildskärmar, drycker, frukt, kontorspapper, mjukpapper, 
städkemikalier, bilar, textila profilprodukter och möbler.

bruk inom design och inredning som tjänst. Tjänsten  
kan innebära re-design av befintlig miljö eller design  
 av nya miljöer med höga krav på hållbarhet och åter-
bruk. Leverantören använder enbart återbrukat mate-
rial.

I slutet av året blev upphandlingen av caféer och res-
tauranger klar. Bland annat ska de upphandlade verk-
samheterna vara KRAV-certifierade senast 2019 och i 
hög utsträckning använda miljömärkta produkter som 
KRAV, EU-ekologiskt, Fairtrade och MSC. Där det sak-
nas miljömärkta produkter ska leverantören använda 
ansvarsfullt närproducerade alternativ. Ett stort fokus 
har också lagts på utbudet av klimatsmarta, vegeta-
riska och veganska produkter och maträtter. 
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Mål
Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid från 
tjänsteresor per helårsanställd till 2019 jämfört med 
2015. 

Resultat 
De totala utsläppen av koldioxid från tjänstere-
sor under 2017 var 849 kg per helårsanställd, en 
minskning med fem procent sedan 2016. Sedan 
2015 har utsläppen av koldioxid från tjänsteresor 
ökat med två procent per helårsanställd.

Koldioxidutsläppen minskade något för flygresor 
både över och under 50 mil.  Antal flygresor mellan 
Göteborg och Stockholm minskade med 14 procent 
jämfört med 2016 till 1449 enkelresor vilket är det 
lägsta antalet sedan 2012. Utsläppen av koldioxid 
från bilresor har minskat varje år sedan 2012 och 
fortsätter att göra så även under 2017. Utsläpp 
från användande av egen bil i tjänst är den enskilt 
största utsläppskällan av universitetets bilresor, följt 
av taxiresor.

Klimatprojekt som bidrar till  
minskade utsläpp
För att balansera anställdas koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor med flyg klimatkompenserar universi-
tetet i en intern klimatfond. Anställda och studenter 
kan söka medel ur fonden för projekt som minskar 
universitetets klimatpåverkan. Det kan handla om 
direkta åtgärder som energieffektivisering eller 
resfria möten men också informationsspridning eller 
tillämpning av forskning. En bedömning av ansökan 
rör också om projektförslaget är innovativt och kan 
spridas som ett gott exempel till andra. Under 2017 
genomfördes 15 olika projekt, här presenteras två 
exempel:

Studenter från Handels Students for Sustainability, 
HaSS, åkte på studieresa till Island i juni. Studen-
terna reste med färja Göteborg-Danmark-Island och 
med bil från Islands östkust till Reykjavik, där de 
stora aktörerna inom Islands energisektor besöktes 
under en vecka. Genom att resa med färja och bil 
blev de transportrelaterade växthusgasutsläppen 
hela 38 procent lägre jämfört med om studenterna 
hade flugit.

Sven Lovén centrum för marin infrastruktur har 
utvärderat användning av bränslet EcoPar i forsk-
ningsfartyget Nereus. EcoPar är bland annat fritt från 
svavel och aromatiska och polyaromatiska kolväten 
samt minskar nettoutsläppen av koldioxid med 
30-50 procent. Försöket visade genom emissions-
mätningar att utsläppen av kväveoxider minskade 
med 17 procent, andelen polycykliska aromatiska 
kolväten minskade med 96 procent och nivån av 
aldehyder befanns vara under detektionsgränsen. 
Sven Lovén centrum har beslutat att fortsätta med 
EcoPar.
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Mål 
Universitetet ska minska energianvändningen med 10 
procent per kvadratmeter till 2019 jämfört med 2015.
Universitetet ska vid alla nybyggnationer och större 
ombyggnationer ställa miljökrav motsvarande Miljö-
klassad byggnad nivå Guld.

Resultat
Den totala förbrukningen av el och värme var 207 
kWh/m2. Användningen av el och värme ligger kvar 
på samma nivå som 2015, mätt i kWh/m2. 

Miljökrav motsvarande Miljöklassad byggnad nivå 
Guld ställdes i en nybyggnation och i en större 
ombyggnation ställs krav motsvarande Miljöklassad 
byggnad nivå Silver. 

Gemensamma insatser för  
energieffektivisering
På Pedagogen har en arbetsgrupp ihop med Higab 
sett över ventilation och uppvärmning i ett av husen 
för att förbättra inomhusklimatet och minska kylbe-
hovet. Genom att pröva gardin- och markislösningar 
samt sätta film på glasrutor är tanken att värmein-
strålningen ska minska i särskilt utsatta lokaler. 
Arbetet integrerar både arbetsmiljö- och miljöfrågor. 

Överallt på universitetet pågår också insatser för en-
ergibesparingar i olika omfattning i samverkan mellan 
campusservice och fastighetsägarna. Det rör sig om 
byte av ljusarmaturer, byte till LED-ljuskällor, byte till 
energieffektiv AV-utrustning, justering av ventilation 
med mera. På Valand och Högskolan för design och 
konsthantverk pågår en översyn av fönster och fasad. 
Åtgärder kopplat till beteende så som rutiner för att 
släcka och stänga av datorn, stänga dragskåp på 
labb med mera genomförs av institutionerna själva. 
På Handelshögskolan visas till exempel den el som 
skolans solceller producerar numera på info-skärmar 
vid entréerna. Även förtätning och ökad användning 
av befintliga lokaler är åtgärder som påverkar energi-
användningen.

ENERGI OCH BYGGNADER

Solfångare på Handelshögskolan  
Foto: Johan Wingborg, GU bilddatabas
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Mål
Universitetet ska minimera antalet incidenter som 
medför negativa konsekvenser för miljön samt verka 
för att minimera konsekvenserna av incidenter.

Resultat
Under året genomfördes 45 aktiviteter i syfte att 
minska uppkomsten av incidenter som medför 
negativa konsekvenser för miljön, till exempel genom 
utfasning av farliga kemikalier och genom en bredd 
av förebyggande åtgärder vid institutionerna. Sex 
incidenter inträffade 2017.

Etik och antibiotikaresistens
Antibiotikaresistens är enligt världshälsoorganisa-
tionen WHO en global utmaning som allvarligt hotar 
människors hälsa. Under november arrangerade 
Christian Munthe, professor i praktisk filosofi tillsam-
mans med bland andra Joakim Larsson, professor 
och föreståndare för Centrum för antibiotikaresistens-
forskning vid Göteborgs universitet (CARe) en inter-
nationell konferens om etik och antibiotikaresistens. 
Arbetet med att bromsa resistensutveckling, och även 
att hantera problem när resistens uppstår, aktualise-
rar många svåra etik- och värdefrågor som människ-
or dagligen ställs inför på alla nivåer, från sjukvårdens 
personal till politiker världen över. Värdekonflikterna 
handlar om svåra avvägningar mellan mänskliga och 
samhälleliga hänsynstaganden: individ-samhälle, 
nutid-framtid, affärsintressen-hälsointressen med 

mera. Filosofin erbjuder sofistikerade tankemodel-
ler som kan hjälpa oss människor att bättre förstå 
och komma förbi oenigheter som bygger på att vi 
har olika värderingar, och att bättre motivera viktiga 
beslut.

KEMISKA ÄMNEN 
OCH MILJÖRISKER

Förebyggande skyddsarbete är viktigt för både hälsa, säkerhet och miljö. 
Forskning med laser vid institutionen för fysik.

Foto: Johan Wingborg, GU bilddatabas
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kan lämnas och den som är i behov av material kan 
återanvända det. Samhällsvetenskapliga fakulteten 
har fastställt en möbelpolicy som innebär att nyinköp 
av möbler alltid ska föregås av en inventering av om 
motsvarande möbler finns i fakultetens möbelförråd . 

Vid renovering av ett av studenternas lunchrum på 
institutionen för biologi och miljövetenskap användes 
begagnade möbler från Campus Haga samt från en 
extern lunchrestaurang. Arbetet genomfördes i sa-
marbete med Akademiska hus. Institutionen har även 
återanvänt befintliga inventarier vid nybyggnation av 
ett laboratorium.

Mål
Universitetet ska minska den totala mängden avfall 
med fem procent till 2019 jämfört med 2015. 
Universitetet ska öka andelen avfall som återanvänds, 
materialåtervinns eller komposteras med tre procen-
tenheter till 2019 jämfört med 2015. 

Resultat
Den totala mängden avfall uppgick till 1 083 ton, 
en minskning med fem procent sedan 2016. Sedan 
2015 har den totala mängden avfall minskat med en 
procent.

Andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns 
eller komposteras är 40 procent, en minskning med 
fem procentenheter sedan 2016. Sedan 2015 har an-
delen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller 
komposterats minskat med två procentenheter.

Återbruk ur ett livscykelperspektiv 
Universitetet arbetar aktivt med att främja återbruk 
i verksamheten, främst genom att utarbeta rutiner 
för återanvändning av möbler, datorer och annan 
utrustning. Miljörådet vid Sahlgrenska akademin har 
tagit initiativ till ett återbruksrum där fungerande 
utrustning, eller apparater som inte längre används, 
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ÅTERANVÄNDING OCH AVFALL
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I Göteborgs universitets årsredovisning 2017 finns 
hållbarhetsredovisningen som en integrerad del. 
Hållbarhetsredovisningen uppfyller kraven för en 
EMAS-godkänd miljöredovisning. Göteborgs univer-
sitet rapporterar resultatet av miljöledningsarbetet 
till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket i 
enlighet med Förordning (2009:907) om miljöledning 
i statliga myndigheter och Förordning (2014:480) om 
myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster 
och byggnader. 

Hållbarhetsredovisningen är årligen återkommande 
och resultaten presenteras så att de är jämförbara 
från år till år. Mätdata har sitt ursprung i egen statis-
tik samt statistik från leverantörer och entreprenörer 
som universitetet anlitar. Den senaste redovisningen 
publicerades i februari 2017. Då nya mål och delvis 
nya indikatorer gäller från och med 2017 har vissa 
mätmetoder förändrats sedan förra redovisningspe-
rioden. Uppgifter för tidigare år har då justerats. 
Samtliga resultat finns samlade på:  
www.hallbarhetsredovisning.gu.se 

Denna produkt är producerad av miljölednings- 
gruppen vid Göteborgs universitet, GMV. 
Layout: Hugo Gustafsson
miljo@gu.se  
www.gu.se/miljo  
Diarienummer: M2018/3
Fastställd av: Anders Ekbom, Göteborgs centrum för 
hållbar utveckling, GMV.

ÖVRIG REDOVISNING
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Universitetet ska främja forskning som syftar till att  
identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala  
samhällsutmaningar.

328 vetenskapliga artiklar1 som behandlar frågeställningar inom hållbar utveckling 
publicerades under 2017, en ökning med sex procent jämfört med 2016.

Universitetet ska öka och kvalitetssäkra integreringen av 
hållbar utveckling i utbildningen.

Nio procent av kurserna (369 av 4211 kurser) och 16 procent av programmen (31 av 
192 program) är hållbarhetsmärkta. Andelen hållbarhetsmärkta kurser har ökat med fyra 
procentenheter och andelen hållbarhetsmärkta program har ökat med två procentenheter 
jämfört med 2016.

Universitetet ska öka studentmedverkan inom hållbar 
utveckling vid universitetet och i samhället.

Antal aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för, av eller med stu-
denter var 281 stycken, en ökning med 15 procent sedan 2016.

Universitetet ska ställa hållbarhetskrav2 vid 
alla ramavtal och öka kravställningen vid 
objektsupphandlingar.

I 70 procent av ramavtalen3 (16 av 23 stycken) och i 30 procent av  
objektsupphandlingarna (18 av 60 stycken) har hållbarhetskrav ställts på varor respek-
tive tjänster.

Universiteten ska öka andelen inköp där det ställs 
hållbarhetskrav, inom prioriterade produktområden.

Prioriterade 
produktområden

Datorer och bildskärmar 32 549

9 583

2 672

2 328

2 174

1 289

849

140

-

96%

54%

100%

100%

100%

93%

97%

65%

-

Möbler

Drycker (kaffe/te/choklad)

Mjukpapper

Bilar

Frukt

Kontorspapper

Städkemikalier

Textila profilprodukter

MÅL 2017-2019 Resultat och indikationer

Positiva resultat för året

Då nya mål och delvis nya indikatorer gäller från och med 2017 har vissa mätmetoder förändrats. Uppgifter för tidigare år har i dessa fall justerats

Negativa resultat för året Resultat oförändrat/jämförelse med föregående år görs inte

Andel av totalt
ekonomiskt
värde (%)

Ekonomiskt värde
av produkter/tjänster
som köpts in med
hållbarhetskrav (tkr)

Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid från 
tjänsteresor per helårsanställd till 2019 jämfört med 
2015.

De totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor under 2017 var 849 kg per helår-
sanställd, en minskning med fem procent sedan 2016. Sedan 2015 har utsläppen 
av koldioxid från tjänsteresor ökat med två procent per helårsanställd.

Universitetet ska minska energianvändningen med 10 
procent per kvadratmeter till 2019 jämfört med 2015.

Användningen av el och värme uppgick under 2017 till 207 kWh/m². Användningen 
av el och värme ligger kvar på samma nivå som 2015 mätt i kWh/m².

Universitetet ska vid alla nybyggnationer och större 
ombyggnationer ställa miljökrav motsvarande  
”Miljöklassad byggnad nivå guld”.

Miljökrav motsvarande ”Miljöklassad byggnad nivå guld” ställdes i en nybyggnation 
och i en större ombyggnation ställs krav motsvarande ”Miljöklassad byggnad nivå 
silver”.

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

Sex incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat under 2017.
45 aktiviteter har genomförts för att minska uppkomsten av incidenter som medför 
negativa konsekvenser för miljö.

Universitetet ska minska den totala mängden avfall 
med fem procent till 2019 jämfört med 2015.

Den totala mängden avfall uppgick till 1 083 ton, en minskning med fem procent 
sedan 2016. Sedan 2015 har den totala mängden avfall minskat med en procent.

Universitetet ska öka andelen avfall som återanvänds, 
materialåtervinns eller komposteras med tre  
procentenheter till 2019 jämfört med 2015.

Andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras är 40 procent, 
en minskning med fem procentenheter sedan 2016. Sedan 2015 har andelen 
avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposterats minskat med två 
procentenheter.

1 Med vetenskaplig artikel avses publikationstyperna artikel i vetenskaplig tidskrift, artikel i övriga tidskrifter samt forskningsöversiktsartikel
2 Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav samt krav på livscykelperspektiv.

3 De ramavtal där hållbarhetskrav inte har ställts har varit tjänsteupphandlingar där sådana krav ej är relevanta.


