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U1 GMV skall förbättra utbildningssamarbetet 
inom och mellan Chalmers och Göteborgs 
universitet, genom att öka inslagen om 
miljö och hållbar utveckling inom grund- 
och forskarutbildning. 

Arrangera aktiviteter om lärande för 
hållbar utveckling, gemensamma för 
Chalmers och GU.

Dan Strömberg, Eddi 
Omrcen, Maria Svane

Minst 50 
deltagare 
årligen, minst 
3,5 i omdöme

F1, F2 GMV skall öka och förbättra det 
tvärvetenskapliga forskningssamarbetet 
inom och mellan Chalmers och Göteborgs 
universitet, så att fler forskare hittar nya 
angreppssätt och skapar ny och 
fördjupande samverkan för att bidra till en 
hållbar utveckling. 

1) Stärka samverkan mellan GU och 
Chalmers inom HU genom SDSN-NE 
som plattform: Arrangera 
mångvetenskapliga möten där 
forskare möts och diskuterar 
konkreta samarbeten. 2) Med 
utgångspunkt från den befintliga 
forskarutbildningsplanen 
Miljövetenskap utveckla Vetenskap 
om hållbar utveckling som 
forskarutbildningsämne.

Katarina Gårdfeldt, 
Dan Strömberg, Tove 
Hagström

Minst 200 
deltagare 
årligen, minst 
3,5 i omdöme. 
Plan för 
Sustainability 
science 
framtagen.

N3 GMV skall öka och förbättra Chalmers och 
Göteborgs universitets strategiska 
samverkan med externa aktörer, för att 
nyttiggöra och generera kunskap om miljö 
och hållbar utveckling.

1) Bidra till effektivt nyttiggörande av 
forskning genom implementera 
SDSN-NE:s handlingsplan. 2) 
Integrera SDSN-NE i befintliga 
projekt och nätverk mellan GU och 
Chalmers.

Anna Nordén och 
berörda projektledare

Minst 10 
projekt 
och/eller 
nätverk har en 
tydlig 
strategisk 
koppling till 
SDSN-NE

Emelie Cesar Patrik Alm

C201X-xxxx

Tertialvis uppföljning

Vad är syftet med handlingsplanen? 
Att skapa en flerårig plan som följer "Prioriterad verksamhetsutveckling", PVU. 
Handlingsplanerna visar vilket/vilka områden institutionen prioriterar under 
kommande planeringsperiod och innefattar hela verksamheten. Delmålen i PVU:n 
har lagts först i handlingsplanen då det är dessa institutionen i första hand ska 
relatera till. Det går även att lägga in egna aktiviteter som leder till huvudmålen. 

Vad används handlingsplanen till?
Handlingsplanen används för att följa institutionens arbete mot de uppsatta målen. 
För varje aktivitet sätts en tidplan och redan vid planeringen kan åtgärder som 
bygger på varandra skrivas in. Löpande arbete/aktiviteter kan tas upp i en 
årskalender eller läggas med i denna handlingsplan. 

Handlingsplanen följs upp samtidigt som budgeten, d.v.s. tertialsvis. Då går 
institutionen igenom aktiviteterna, för att avgöra status samt vilka ytterligare 
åtgärder som ev. behöver tas för att slutföra arbetet. 

Vad är syftet med handlingsplanen? 
Att skapa en flerårig plan som följer "Prioriterad verksamhetsutveckling", PVU. 
Handlingsplanerna visar vilket/vilka områden institutionen prioriterar under 
kommande planeringsperiod och innefattar hela verksamheten. Delmålen i PVU:n 
har lagts först i handlingsplanen då det är dessa institutionen i första hand ska 
relatera till. Det går även att lägga in egna aktiviteter som leder till huvudmålen. 

Vad används handlingsplanen till?
Handlingsplanen används för att följa institutionens arbete mot de uppsatta målen. 
För varje aktivitet sätts en tidplan och redan vid planeringen kan åtgärder som 
bygger på varandra skrivas in. Löpande arbete/aktiviteter kan tas upp i en 
årskalender eller läggas med i denna handlingsplan. 

Handlingsplanen följs upp samtidigt som budgeten, d.v.s. tertialsvis. Då går 
institutionen igenom aktiviteterna, för att avgöra status samt vilka ytterligare 
åtgärder som ev. behöver tas för att slutföra arbetet. 



I2 GMV skall utveckla sitt ledarskap och 
därigenom förbättra verksamhetsstödet. 

1) Öka nöjdheten hos forskare som 
är med i GMVs projekt och 
satsningar. 2) Aktivt jobba med de 
arbetsmiljöfrågor som personalen 
gemensamt bedömt som de mest 
angelägna.

Patrik Alm Deltagande 
forskare ger 
minst 3,5 i 
omdöme 
angående 
samverkan

GMV f1 Öka mångvetenskaplig 
forskningssamverkan inom och mellan 
Chalmers och GU, samt med andra 
lärosäten

Tove Hagström Medverkat i 5 
nya 
forskningsproj
ekt, basår 
2013

Medverka till att minst ett 
nyttmångvetenskapligt  
forskningsprojekt inom HU startas 
under året

Tove Hagström Medverka till 1 
nytt 
forskningsproj
ekt. 

Initiera ny samverkan genom att 
arrangera mångvetenskapliga 
möten, tex forskarluncher. 

Tove Hagström 2 per termin

Samverka med relevanta aktörer för 
samarrangemang alternativt delta i 
befintliga seminarier, i syfte att lyfta 
fram GU:s och Chalmers forskare. 

Tove Hagström 2 per termin

Öka antalet forskare från Chalmers 
och GU i GMVs nätverk. 

Mikael Östblom Ökning 5%. 

Skicka in en ansökan för att “CPM 
LCA Database” ska bli klassad som 
Chalmersinfrastruktur 

Sara Palander Inskickad 
ansökan

2017-12-31

GMV f2 Medverka i flera stora 
forskningsansökningar, gemensamma för 
GU och Chalmers

Tove Hagström 5 beviljade 
ansökningar, 
basår 2012  

Arrangera mångvetenskapliga möten 
med syfte att initiera ansökningar, se 
även aktivitet ovan under F1. 

Beroende på område Medverka i 5 
forskningsansö
kningar, varav 
minst 2 är 
gemensamma.   

2017-12-31

GMV u1 Utveckla och utöka utbildningssamarbetet 
mellan Chalmers, GU och med andra 
lärosäten (nationellt och internationellt). 

Maria Svane 2017-12-31

Utveckla samverkan på den 
internationella arenan med fokus på 
ISCN, NSCN (Sulite 2.0-projekt och 
Rio+20-projekt), GUPES samt ARIUSA 
(Venezuela)      (GU)

Ullika Lundgren, Eddi 
Omrcen

2017-12-31

 Övriga aktiviteter
 Aktiviteter med koppling mot PVU



Vidareutveckla samverkan mellan å 
ena sidan Tsinghua, IITD och tidigare 
AGS-universitet och å andra sidan 
Chalmers/GU,  kring utbildning och 
forskning, med syftet att öka antalet 
studentutbyten i båda riktningar, 
samt analysera hur verksamhetens 
skall kunna utvecklas ytterligare. 
Dong Mei Zhao är sjukskriven, 
ingen ersättare på plats (nov 
2016).

Thomas Pettersson, 
Dong Mei Zhao, Moa 
Persson

2017-12-31

GMV u2 Förbättra och utöka 
forskarutbildningssamverkan inom och 
mellan GU och Chalmers (form och 
innehåll). 

Maria Svane

Ge kursen From Research to Policy 
for Sustainable Development, inom 
ramen för generic skills

Anders Ekbom

Genomföra gemensam aktivitet för 
forskarskolor vid GMV. 

Maria Svane 2017-12-31

Samarbeta med Mistra Urban 
Futures om forskarskola i hållbar 
stadsutveckling; utreda 
organisatorisk tillhörighet, finansiella 
möjligheter, mm. 

Ulf Andersson och 
Ylva Norén Bretzer

2017-12-31

Tillsammans med GU- och 
Chalmersforskare förbereda 2:a 
omgången av 
forskarutbildningskursen 
Sustainability Opportunities. 

Dan Strömberg 2017-12-31

GMV u3 Öka kunskapen om lärande för hållbar 
utveckling bland lärare vid Chalmers och 
GU. 

Eddia Omrcen 2017-12-31

Tillsammans med de som ansvarar 
för utbildning på Chalmers och GU 
arrangera 2 ESD-seminarier. 

Ulf Andersson
Besökta av 
minst 50 lärare 
tillsammans. 2017-12-31

Tillsammans med vice rektor för 
utbildning GU, UN och fakulteter 
implementera verktygslådan inom 
hållbar utveckling för lärare vid 7 
fakulteter på GU. 

Amanda Forsman

Samtliga 
fakulteter 
engagerade. 2017-12-31

Ta fram en ny plan och genomföra 
minst tre workshops, för lärare på 
GU, i den praktiska användningen av 
verktygslådan.

Amanda Forsman, 
Arjen Wals

Tre workshops 2017-12-30
GMV u4 Bedriva uppdragsutbildning inom HU Anders Ekbom 2017-12-31

Genomföra tre uppdragsutbildningar 
(initialt inom miljöekonomi och 
policygruppen vid GMV) 

Anders Ekbom 2017-12-31



GMV n1/s1 Utveckla befintliga samt skapa nya 
strategiska samverkansprojekt med 
externa aktörer.  

GMV kommer att genomföra 
seminariedagar där projekten visar 
upp sina projekt för varandra, och 
gemensamt diskuterar nya 
innovativa aktiviteter. Varje 
projektledare skall också analysera i 
vilken utsträckning universitetens 
forskare engagerar sig i projekten, 
och hur detta deltagande skulle 
kunna ökas ytterligare.  GMV:s 
ledning deltar aktivt i dessa 
seminarier.   Se även punkt I2 nedan

Tove Hagström 2019-12-31

Genomföra kvalitativ utvärdering i 
respektive styrelse/ledning för 
samverkansprojekt. 

Anna Wikström 2017-12-31

GMV n2/s2 Engagera fler forskare i GMVs 
samverkansprojekt.

Inleda en dialog med 
forskare/forskargrupper och UGOT 
Challenges centra/Styrkeområdena, 
med syftet att initiera deltagandet i 
SDSN-nodens aktiviteter, samt ta 
första stegen mot ett Solution 
Initiative                                           
Genom en god kommunikation med 
vårt nätverk, tror vi att många 
forskare ser det som en möjlighet att 
engagera sin forskargrupp i SDSN-
arbetet. GMV arbetar också 
fokuserat för att skaffa extern 
finansiering, vilket kommer att 
underlätta mer långsiktiga 
engagemang från forskarna 

Anna Nordén

Alla projektägare analyserar sitt 
projekt med avseende på hur väl 
förankrat det är hos GU:s och 
Chalmers forskare, och hur 
interaktionen skulle kunna fördjupas, 
om behov föreligger

Anna Wikström

GMV n3/s3 Höja kvaliteten i GMV:s 
samverkansaktiviteter

Genomföra en "impact assessment" 
av GMV:s samverkansaktiviteter

Dan Strömberg 2017-12-31

Under året producera 2 st "Impact 
Stories" med relevans för GMV:s 
samverkansprojekt, tillsammans med 
en plan för hur GMV i framtiden kan 
arbeta med detta instrument. 

Mikael Östblom 2017-12-31

GMV i1 Öka nöjdheten hos forskare som är med i 
GMVs projekt.

Mikael Östblom



Börja tillämpa rutinen för 
utvärdering av GMV som 
samverkanspartner

Mikael Östblom

GMV i2 Säkerställa att arbetsformerna vid GMV är 
sunda för medarbetarna och samtidigt 
effektiva  när det gäller att leverera 
resultat av hög kvalitet  

Ta tillvara senaste årens arbete med 
att utveckla arbetsformerna och 
tydliggöra dessa i form av förankrade 
riktlinjer. Det är viktigt att en 
förankring sker med GMV:s 
medarbetare, t.ex. vid 
måndagsmötena.

Patrik Alm

Två gånger om året genomförs en 
halvdag där allla GMV:s projekt gör 
en lägespresentation, med syftet att 
lära av varandra

Patrik Alm

GMV i3 Genomföra kompetenshöjande aktiviteter 
för GMV:s personal

Genomföra interna workshops kring 
hållbar utveckling. 
Genomföra en seminarieserie om 
hur forskning och policy kan 
interagera inom hållbarhetsområdet

GMV i4 Förbättra arbetet med 
tillgänglighetsfrågor vid arrangemang av 
olika slag

Utarbeta en enkel men bra strategi 
för att lyfta tillgänglighetsfrågor i 
samband med sammankomster av 
olika slag

GMV i5 Minska den konkreta miljöpåverkan från 
GMV:s egen verksamhet

Utarbeta en offensiv strategi 
innehållande nya innovativa 
lösningar för att ytterligare minska 
den konkreta miljöpåverkan som 
GMV:s aktiviteter orsakar, inom alla 
relevanta områden, såsom el, värme, 
resor, avfall och resursförbrukning, 
och inleda implementeringen av 
framtagna mål och föreslagna 
åtgärder.

GMV i6 Samverka med Chalmers och GU 
administrationer centralt i specifika frågor 
som rör hållbar utveckling.  

Bistå GU i arbetet med Scholars at 
risk och Students at risk
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