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Utvärdering av Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum, GMV, november 2008. 

Uppdragsbeskrivning 
Denna utvärdering skall enligt uppdraget från Göteborgs universitet och Chalmers fokusera på 
GMV:s betydelse och inverkan på verksamheter relaterade till miljövetenskap och hållbar 
utveckling. Utvärderingen ska ge underlag för rekommendationer för framtida 
utvecklingsmöjligheter för GMV. Utvärderingsgruppen, UG, har i sitt arbete försökt klarlägga 
om GMV:s verksamhet har givit lärosätena mervärde och hur GMV i framtiden än mer skulle 
kunna stärka forskning, utbildning och samverkan inom miljövetenskap och hållbar 
utveckling. UG anser att följande rapport belyser de områden, ”pinnsatser”, som i 
uppdragsbeskrivningen listas som nödvändiga att adressera. 

Utvärderingsgruppens rekommendationer för GMV:s framtida utveckling presenteras på 
sidorna 4-9. 

Utvärderingsgruppen, har baserat sitt arbete på dels ett stort antal dokument över GMV:s 
hittillsvarande verksamhet, dels intervjuer med ett 40-tal personer med relation till GMV. 

Hela uppdragsbeskrivningen återfinns i bilaga 1.   

 

GMV:s verksamhet idag 
Det är utvärderingsgruppens uppfattning, att GMV i huvudsak hittills väl hanterat sin roll och 
att lärosätena haft stor nytta av GMV:s arbete med att skapa kontakter, sprida kunskap och 
arbeta med miljö och hållbarhet på ett tvärvetenskapligt plan. Det finns dock eftersatta 
områden. Det gäller till exempel målbilden, som idag är otydlig, delvis som en konsekvens av 
det öppna uppdrag GMV tilldelats. Det är lättare att förstå vad GMV allmänt syftar till än vad 
GMV faktiskt gör. 

GMV har en stor trovärdighet genom sin bas i de båda universiteten och upplevs arbeta för 
sakens skull. GMV ses generellt som mycket öppet och hjälpsamt och karaktäriseras av 
flexibilitet och högt i tak. Formen av neutral plattform, utan egen forskning med rapportering 
direkt till rektorerna är avgörande för GMV:s möjlighet att verka. 

Utan GMV skulle en rad initiativ inte ha tagits, ett antal viktiga program inte kommit till stånd 
och ett stort antal studenter och forskare inte ha ägnat sig åt hållbar utveckling i olika former. 

GMV är ett viktigt instrument för rektorerna för att skapa ett tryck mot tvärvetenskap och 
fungerar som en inkörsport, en katalysator och en bedömare av vad som är viktigt att ägna 
uppmärksamhet. GMV uppfattas som ett hem för de tvärvetenskapliga program med 
inriktning på miljö och hållbar utveckling, som inte kan hanteras inom enskilda institutioner, 
fakulteter eller ens inom Göteborgs universitet eller Chalmers. 
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GMV:s skapande av mötesplatser mellan samhälle, näringsliv och universitet är uppskattat. 
Att känna till personer och ha kontaktfunktioner inom och utom universiteten är en uppskattad 
förmåga, liksom GMV:s funktion som konferensarrangör och som administratör. 

GMV svarar för samordning och kontaktnät inom Göteborgs universitet och Chalmers. Inom 
forskarnätverket finns en övervikt mot teknik och naturvetenskap, vilket delvis har en 
historisk förklaring i GMV:s ursprung som ett samarbete mellan Chalmers och dåvarande 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. I dag är kopplingar till ekonomi relativt väl 
utvecklade medan kopplingarna till samhällsvetenskap i övrigt, humaniora och medicin är 
svagare och inte systematiskt hanterade. GMV:s nätverk är uppskattat av medlemmarna, 
bland annat som kontaktfunktion i samband med ansökningar. 

GMV har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till inrättandet av miljöinriktade forskarskolor, i 
samverkan mellan olika ämnen. Vi noterar dock att detta i flera fall verkar ha skett med vaga 
idéer om vetenskapligt samarbete och med föga förpliktande länkar mellan olika ämnen och 
doktorandprojekt. Den nyss startade forskarskolan Miljö & Hälsa, verkar dock bygga på 
många av de principer, som befunnits bärande och nödvändiga för att en tvärvetenskaplig 
forskarskola skall fungera som avsett. Vi menar att Miljö & Hälsa kan bli en förebild för 
kommande forskarskolor.  

GMV framstår idag som en organisation, som på många plan försöker verka så osynligt som 
möjligt för att undvika att uppfattas som konkurrent till institutioner och fakulteter. 

Att brett integrera hållbar utveckling i grundutbildningsprogrammen vid Göteborgs universitet 
har hittills gått mycket långsamt. Till bilden hör ett svalt intresse från studenternas sida. UG 
har inte tillräckligt underlag för att uttala sig om GMV:s möjlighet att påverka processen vid 
Göteborgs universitet men noterar att GMV på olika sätt stöttat och drivit Chalmers 
motsvarande processer för att integrera hållbar utveckling i grundutbildningen. 

 
Framtidsbilder 
Fokus i utvärderingen har legat på att formulera rekommendationer för GMV:s framtida 
verksamhet. UG vill därför redovisa sin generella bild av den verklighet i vilken GMV 
kommer att arbeta de närmaste tio åren.  
Vi tror att negativa miljötrender kommer att förstärkas och att klimatfrågan fortsätter växa. 
Detta medför bland annat ett fortsatt stort intresse för hållbar utveckling och att 
åtgärdsinriktad forskning kommer att starkt efterfrågas. De universitet som lyckas ligga först i 
utvecklingen blir väl utnyttjade och honorerade. 

Universitetens ska enligt Högskolelagen redan idag ge ökad breddutbildning i hållbar 
utveckling. Att förse samhället med kompetens inom hållbar utveckling inom alla 
utbildningsområden blir universitetens största möjlighet att påverka framtiden. I 
universitetens roll kommer också att ingå att bidra med spetsforskning inom 
hållbarhetsområdet på internationell nivå. Samverkan och tvärvetenskap tvingas fram av 
verklighetens komplexitet och krav på problemlösning. 
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Allmänbildning och folkbildning om hållbar utveckling måste öka. Forskningens roll som 
rådgivare åt beslutsfattare i samhället blir allt mer efterfrågad, vilket innebär att samverkan 
och kommunikation med det omgivande samhället blir mycket viktig. Även om GMV och 
systerorganisationen GAME idag säkert väl fyller sin roll att vara kontaktyta mot näringsliv, 
offentliga organisationer och från och till en bredare allmänhet, så kommer morgondagen att 
kräva mycket mer av information och kommunikation. 

Utvecklingen i samhället, lokalt, nationellt och internationellt kommer att gå mycket snabbt 
och antalet aktörer som behöver förhålla sig till hållbar utveckling kommer att mångdubblas. 
De organisationer och universitet som vill vara med i frontlinjen måste vara snabba på att 
fånga upp omvärldsförändringar och nya samhällsbehov. Inte minst ser vi ett behov av att 
hålla den samlade nationella kunskapsnivån uppe i Sverige för att kunna spela på en 
internationell arena, som exempelvis EU. 

 

GMV:s framtid 
GMV-modellen i sina nuvarande huvuddrag fungerar enligt UG väl inom de av lärosätena 
satta ramarna. Även i framtiden kommer Göteborgs universitet och Chalmers att behöva en 
enhet, som kan arbeta med fokus på miljö och hållbar utveckling som tvärvetenskap, över 
universitetsgränserna och med nationella och internationella kontakter men utan att 
konkurrera med fakulteter och institutioner.  

Vi tror att ett förändrat och förstärkt GMV kommer att vara en viktig spelare för att på fem till 
tio års sikt göra Chalmers och Göteborgs universitet till ett internationell erkänt och utnyttjat 
kompetenscentrum för miljö och hållbar utveckling. 

Vi ser ett GMV, som driver på utvecklingen mot ovanstående vision genom att verka för 
strategiska satsningar för forskning, utbildning, kunskapsöverföring och uppbyggande av 
kvalificerade nätverk. 

Det är med denna möjliga utveckling som ram, som vi ger våra rekommendationer. För en 
framgångsrik framtid för GMV vill vi särskilt lyfta fram ett antal egna och andras idéer.  

Generellt gäller att vi är medvetna om den balansgång, som krävs av GMV för att både lyckas 
med de uppgifter vi föreslår nedan och samtidigt behålla sin osjälviska och katalytiska roll.  
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Rekommendationer för utveckling av GMV 
Strategiska frågor 
Med strategiska frågor avses här sådana frågor, som har stor långsiktig betydelse för 
organisationens utveckling och förmåga att uppnå uppsatta mål. Bra strategiskt arbete ger 
framsynthet, excellens och kvalité. Det är UG:s uppfattning att om Chalmers och Göteborgs 
universitet vill använda GMV för att tillsammans utvecklas till ett internationell erkänt och 
utnyttjat kompetenscentrum för miljö och hållbar utveckling, bör följande strategiska frågor 
beaktas. Rekommendationerna är riktade både mot GMV:s ledning och styrelse och mot 
Chalmers och Göteborgs universitets rektorer.  

Vi rekommenderar: 

1. Lärosätenas ledningar bör i dialog med GMV klargöra relationen mellan hållbar 
utveckling och andra värden som miljö och tillväxt. UG inser att man inte slutgiltigt 
kan lösa de stora frågor som detta aktualiserar, men vägledande riktlinjer är viktiga för 
att GMV ska kunna utvecklas positivt 

2. Även på en operativ nivå finns behov av att förtydliga målbilden. GMV:s styrelse och 
universitetsledningarna bör gemensamt arbeta med detta. Balansen mellan de olika 
verksamhetsgrenarna måste ses över. Aktiviteterna inom GMV skulle med fördel 
kunna fördelas på och redovisas under ett antal programrubriker och GMV:s roll i 
relation till de olika aktiviteterna förtydligas. 

3. Utveckla GMV:s roll som tankesmedja och analysfunktion, för att fånga upp 
omvärldsförändringar och driva framåtsyftande strategiska diskussioner. GMV bör 
överväga olika former för att aktivt och mer systematiskt analysera kommande 
forsknings- och utbildningsbehov på området. 

4. GMV bör prioritera sina internationella uppdrag och kontakter högt. UG anser att 
GMV skulle kunna avsevärt stärka lärosätenas position inom miljövetenskap och 
hållbar utveckling genom att utveckla interaktionen med internationella spelare som 
SIDA, Scanbalt, Nordforsk, olika FN-organ med flera. 

5. Ändra namn. GMV är i och för sig känt, men namnet är begränsande. Välj dessutom 
ett engelskt namn som på något sätt anspelar på Göteborg och som innehåller 
”sustainability”.  

6. GMV bör stärka sin position gentemot forskningsfinansiärer. Allan Larsson har 
tidigare föreslagit att Göteborgs universitet, Chalmers och Lunds universitet 
gemensamt skapar Scandinavian School for Sustainable Business. Skolan är tänkt som 
en plattform och ett excellenscentrum för att skapa synergier och kunna erbjuda 
utbildning som kan konkurrera internationellt. Vi anför detta som ett exempel på en 
uppgift för GMV, som tidigare visat att man är bra på att hantera stora initiativ som 
CEI och AGS. Det skulle också vara ett steg i en önskvärd riktning mot att bygga 
relationer med andra nationella och internationella institutioner. 
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Organisatoriska frågor 
För att kunna möta de strategiska rekommendationerna anser UG att det behövs både 
organisatoriska förändringar och förstärkta personella resurser. 
GMV:s styrelse är idag i huvudsak partssammansatt med representanter från Chalmers och 
Göteborgs universitets fakulteter och institutioner och med tre externa representanter. UG 
anser att GMV:s ledningsfunktion bör innefatta förankring på fakulteter och institutioner. UG 
anser vidare att GMV:s ledningsfunktion bör kunna ge maximal strategisk möjlighet att 
förutse framtida forskningsområden och samhällsbehov. 

Vi rekommenderar:  

7. Den partstillsatta styrelsen bör bestå av personer med faktiskt inflytande på sin 
fakultet eller institution: personer som kan ta med sig tankar och förslag från GMV till 
verksamheten och vice versa.  

8. Skapa ett rådgivande organ där kreativa, visionära och inflytelserika personer 
systematiskt kan bistå styrelsen med omvärldsanalyser. Att ligga före och helst först är 
utslagsgivande i en konkurrenssituation. Tänk gränsöverskridande inte bara fakultets- 
och ämnesmässigt. 

9. UG tror vidare att ett förstärkt GMV mer proaktivt skulle kunna ägna sig åt en mer 
systematisk analys av kommande forsknings- och utbildningsbehov när det gäller 
hållbar utveckling (tankesmedja och analysfunktion), reagera snabbare på externa 
utlysningar, bistå i integreringen av miljö- och hållbarhetsfrågorna i Göteborgs 
universitets grundutbildning samt bedriva extern kommunikation mer strategiskt. 
Dessa uppgifter innebär att GMV:s verksamhet behöver flera seniora medarbetare, 
både kontinuerligt och med begränsade förordnanden, 3 – 6 månader. Detta skulle 
höja både status och kompetens i GMV:s ledning och kansli. 

10. I huvudsak har GMV rätt inriktning i verksamheten men det finns aspekter som skulle 
kunna bli bättre genom en uppstramning enligt följande. Som en inre kvalitetskontroll 
bör en indikation om hur medarbetarnas tid fördelas på de olika programområdena 
införas vid GMV, för att se till att inget viktigt programområde är underförsörjt. 
Samtidigt får inte flexibiliteten hämmas för mycket. Det bör vara meriterande för 
forskare och administrativ personal att arbeta vid GMV under kortare eller längre 
perioder. 

11. Alternativa, externa finansieringsmöjligheter för att expandera GMV bör undersökas. 
Särskilt med avseende på samverkansuppgiften och för initiering av forskningsprojekt. 
Universitetsledningarna bör, tillsammans med GMV:s ledning försäkra sig om att det 
finns ekonomiska resurser för att ta nya initiativ.  

12. Hitta ett bra sätt att värdera GMV:s effekt. Det är svårt och troligtvis inte särskilt 
fruktbart att försöka mäta GMV:s effektivitet genom att identifiera mätbara indikatorer 
eller liknande. GMV:s effekt på forskning och utbildning värderas bäst genom 
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regelbundna behovsinventeringar bland de personer vid Chalmers och Göteborgs 
universitet, som är berörda av GMV:s verksamhet.  

13. GMV bör genom påverkan på rektorerna sträva än mer efter att få Göteborgs 
universitet och Chalmers att gå i takt när det gäller de uppdrag GMV fått av 
lärosätena. Det behöver inte betyda att man måste göra samma satsningar, men man 
måste över tid arbeta mot att samordna alltmer inom området hållbar utveckling.  

 

Grundutbildning och lärande 
Vi rekommenderar: 

14. GMV bör ha en stark koppling till Chalmers nya ” Centrum för teknikvetenskapligt 
lärande för hållbar utveckling”. Formerna för samverkan och rollfördelning behöver 
preciseras, särskilt med avseende på hur kompetensen vid Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten vid Göteborgs universitet kan kopplas till centret.  

15. Vi utgår från att det vid Göteborgs universitet pågår en systematisk genomgång av 
integrering av hållbar utveckling i grundutbildningen. GMV bör ges uppgiften att i 
nära samverkan med studierektorer och prefekter bidra till uttolkningen av vilka 
moment inom hållbar utveckling, som bör ingå i samtliga utbildningar och bistå 
institutionerna med förslag om hur utbildningen bäst kan utformas och genomföras. 
Kanske kunde ett utspel om ett för alla studenter gemensamt grundblock om hållbar 
utveckling, ordnat av GMV, vara gångbart.   

16. GMV är ett bra nätverk för forskning, men bör bli starkare när det gäller utbildning 
och studenter. Kommunikationen med studenterna bör utvecklas på många plan. GMV 
kan till exempel bli aktiva gentemot studenterna genom att involvera dem i projekt och 
genom att föra diskussionen om anställningsbarhet i relation till kompetens inom 
hållbar utveckling. 

17. Hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt forskningsämne och så är naturligtvis 
undervisningen också. Vi tror att det skulle kunna göras mer för att betona samhällets 
behov av gränsöverskridande utbildning och forskning. Det finns exempel från 
Berkeley, som ger en mycket populär kurs i ”Naturvetenskap för framtida 
beslutsfattare”, där basfakta och de samhällsekonomiska effekterna av olika teknikval 
beskrivs. Vi tror att detta är någonting som GMV skulle kunna initiera vid Chalmers 
och Göteborgs universitet. I detta sammanhang bör GMV också titta efter andra 
exempel på inspirerande miljöer runt om i världen. 
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Forskarutbildning 
Det är UG:s uppfattning att GMV bör fortsätta att initiera och utveckla tvärvetenskapliga 
forskarskolor. Det spår man slagit in på med konstruktionen inom Miljö & Hälsa verkar 
lovande och kan bli en förebild. Det finns dock områden att förbättra. För doktorander som får 
sin forskarutbildning inom en forskarskola men även för andra doktorander som arbetar inom 
breda, mångvetenskapliga projekt kan examination och studieplaner vara ett problem. 
Nuvarande regelsystem, men kanske i första hand praxis, behöver öppnas upp för att svara 
mot nya behov. Å andra sidan bör man inte lättvindigt inrätta nya examensämnen, inte minst 
av omsorg om de studerande. Deras examen måste uppfattas som vetenskapligt legitim.  

Vi rekommenderar: 

18. Att lärosätena i samverkan med GMV prövar behovet av mer flexibel tillämpning av 
existerande studieplaner. 

19.  Att lärosätena inrättar ett eller ett fåtal examensämnen med tyngdpunkt i hållbar 
utveckling. 

20. Att GMV förmedlar, och vid behov tar initiativ till, kurser i forskarutbildningen som 
ger de studerande relevanta och breda kunskaper om hållbar utveckling. 

21. Att alla nya forskarstuderande automatiskt kontaktas av GMV för att informeras om 
forskarnätverket och möjligheten att engagera sig i GMV:s verksamhet.  

22. Att alla forskarstuderanden obligatoriskt bör svara på frågan “hur har du hanterat 
hållbar utveckling i ditt arbete”. 

 

Forskning och forskningsfinansiering 
Den stora bredden i GMV:s forskarnätverk gör det relativt enkelt att skapa plattformar för 
kontakter över gränserna, som kan leda till samarbete. Här borde Chalmers och Göteborgs 
universitet ha en konkurrensfördel då det gäller att ta hem medel för ”starka 
forskningsmiljöer”. Denna potential har dock hittills inte tagits till vara fullt ut. Satsas det 
tillräckligt på de mest välmeriterade forskarna för att bygga upp ansökningar kring dessa?  

Vi rekommenderar: 

23. GMV bör få ett tydligare mandat från Chalmers och Göteborgs universitet att initiera 
och koordinera stora, gränsöverskridande forskningsansökningar. Likaså en 
förstärkning av budgeten (seed money) för att klara av uppgiften. 

24. Möjligheter till förutsättningslösa, gränsöverskridande möten mellan ämnesdiscipliner 
är mycket viktiga. GMV bör fortsätta att arrangera seminarier och öppna diskussioner, 
som ”GMV:s nätverksdag” och gärna utveckla formerna för detta ännu vidare. 
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25. GMV bör undersöka möjligheten till ökad extern finansiering av forskning kring 
miljövetenskap och hållbar utveckling genom samverkan med Chalmers respektive 
Göteborgs universitets organisationer för fundraising.  

 

Samverkan med det omgivande samhället 
Universitetens påverkan på samhället i alla dess dimensioner är ett sätt att åstadkomma 
förnyelse. Forskning om hållbar utveckling är definitivt ett sätt att bidra till samhällelig 
förändring, men det behövs en funktion mellan den ”rena” forskningen och nyttiggörandet av 
forskningen. Det är UG:s uppfattning att GMV, i skenet av de framtidsbilder vi beskrivit, har 
en viktig roll att spela här. Det gäller inte bara rollen som kunskapsmäklare kring den 
nuvarande ståndpunkten för forskning om hållbar utveckling, utan också förmågan att ligga i 
framkant och veta vad som ligger om hörnet. GMV bör upplevas som den enhet som har 
kanaler till systemtänkande och breda lösningar. Forskning och kunskapsspridning har stått i 
fokus hittills. Båda delarna behövs även fortsättningsvis, men många av de nya utmaningarna 
handlar om implementeringsfrågor.  

Vi rekommenderar: 

26. GMV bör få ett mer väldefinierat uppdrag med avseende på sin kommunikation inåt 
och utåt. Det behövs tydligare syften och mål. Önskade/förväntade effekter av 
kommunikationen måste tydliggöras. Därför bör en strategi för GMV:s 
kommunikation utformas, liksom en mer genomtänkt planering av kommunikationen. 
Till exempel behöver forskningsresultat med relevans för hållbar utveckling 
kommuniceras medvetet för genomtänkt och önskvärd effekt.  

27. Uppgifter som är knutna till relationerna till EU, både möjligheterna att bidra med 
kunskap till EU:s verksamhet och möjligheterna att söka anslag, rekommenderas bli 
mer centrala för GMV. Det är UG:s bedömning att: 

a. GMV kan ha en roll att spela när det gäller EU-ansökningar som innefattar 
också små och medelstora företag.  

b. Aktiviteten inom EPSD (European Panel on Sustainable Development) har 
minskat under de senaste två åren. En analys av vilka som borde kunna dra 
nytta av programmet bör genomföras och slutsatser dras därefter.  

c. För att arbeta effektivt gentemot EU bör de kanaler som finns aktiveras och 
användas för att bygga nätverk. Det finns nyckelpersoner på strategiska 
positioner att bygga relationer med för att bevaka miljö- och 
hållbarhetsområdets utveckling inom EU.  

28. GAME kan stå som förebild för nätverk som kan identifiera och involvera personer 
som har miljö- och hållbar utvecklingsfrågor på sitt bord men som i dag inte har någon 
särskild kontakt med forskningen vid Chalmers eller Göteborgs universitet.  
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29. GMV bör förstärka sin ”spindel i nätet” roll när det gäller att känna till och kunna 
informera allmänhet, medier, myndigheter och politiska organisationer om aktuella 
forskningsprojekt, seminarier och föreläsningsserier, vem som forskar om vad och hur 
man kommer i kontakt med dem och så vidare 

30. I förhållande till sina insatser och till sin potential är GMV relativt osynligt både inåt 
och utåt. GMV:s osynlighet är inte ett mål i sig utan en konsekvens av GMV:s 
arbetssätt. Det är ingen nackdel om GMV blir mer synligt, både internt inom Chalmers 
och Göteborgs universitet och externt. Detta blir en konsekvens om GMV:s uppdrag 
och arbetsformer blev tydligare. 

 

Det är vår förhoppning att ovanstående rekommendationer ska vara till gagn för Göteborgs 
universitet och Chalmers tekniska högskola i lärosätenas fortsatta uppbyggnad av forskning, 
utbildning och samverkan kring miljövetenskap och hållbar utveckling. 

 

Denna utvärdering har utförts under september-november 2008 av: 
Bengt Söderström, Ellen Margrethe Basse, Lars Ingelstam, Lene Lange,  
Britt Olofsdotter-Jönsson, Mats Segnestam och Kajsa Winnes. 

Härmed överlämnas utvärderingsgruppens rapport till rektorerna för Chalmers och Göteborgs 
universitet. 

Göteborg den 5 november 2008 

Bengt Söderström  Kajsa Winnes 
Ordförande   Sekreterare 

 



Nutid och framtid – utvärdering av Göteborgs miljövetenskapliga centrum 2008 



 

Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning 
 

 

 

 

 

Utvärdering av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2008 

 

Syfte 

Syftet med utvärderingen är att bedöma GMV:s betydelse för främjande av miljövetenskap 
och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. 

 

Utvärderingskommitté 

Deltagarna i utvärderingskommittén har utsetts i samråd med rektorerna Pam Fredman, 
Göteborgs Universitet och Karin Markides, Chalmers tekniska högskola. Kommittén består av 
representanter från akademin, näringslivet och offentlig sektor. En av ledamöterna i 
kommittén har utsetts att vara samordnare i utvärderingsprocessen och ansvarig för en 
skriftlig rapport från utvärderingen.  

 

Resultat 

Utvärderingsprocessen skall resultera i en skriftlig rapport som omfattar verksamheter och 
frågor som specificeras närmare under ”riktlinjer” nedan. Utvärderingens resultat och 
kommitténs råd och rekommendationer med avseende på GMV:s framtida roll gentemot sina 
uppdragsgivare, Chalmers och GU, skall dessutom presenteras i ett gemensamt seminarium,  

 

Riktlinjer 

Utvärderingen skall fokusera på GMV:s betydelse och inverkan på Chalmers och GU:s 
verksamheter relaterade till miljövetenskap och hållbar utveckling. Verksamhetsområdena är 
brett definierade och omfattar forskning, lärande och undervisning, samverkan med det 



 

omgivande samhället, inkl. forskningsinstitut och andra högskolor, samt påverkan på 
Chalmers och GU:s interna miljöarbete.  

Utvärderingen skall göras utifrån GMV:s uppdrag som är att främja samarbete mellan de båda 
universiteten och därvid verka för en hållbar utveckling i samhället. Utvärderingsrapporten 
skall bedöma styrkor och svagheter i GMV:s resultat och arbetssätt och inkludera 
rekommendationer för framtida aktiviteter samt råd om hur GMV bäst kan utvecklas framåt 
för att kunna stödja och medverka till en gynnsam utveckling av verksamheterna vid 
Chalmers och GU. 

 

Följande områden bör adresseras av utvärderingen: 

- GMV:s organisation vid Chalmers och GU 
- Initiativ för utveckling av tvärgående forskning 
- Steget från miljö till hållbar utveckling; hur kan man arbeta vidare? 
- Betydelse för forskarutbildningen 
- Betydelse för innehåll i undervisningsprogram och kurser 
- Påverkan på det interna miljöarbetet, andra strukturella effekter 
- Nationell och internationell samverkan inom forskning och lärande 
- Synlighet och kommunikation med det omgivande samhället 
- Samspel med beslutsfattare inom offentlig sektor och näringsliv 

 

 

 

 

Tidsramar 

Några aspekter av GMV:s verksamhet bör i korthet belysas i ett historiskt perspektiv, medan 
själva utvärderingen koncentreras på de närmast föregående åren beroende på aktiviteternas 
art. Som nämnts ovan bör fokus ligga på rekommendationer för GMV:s framtida verksamhet. 

 




