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Sammanfattning 
 
Vi måste alla ta vårt ansvar för vår gemensamma miljö, vi måste se till att kommande genera-
tioner tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Sveriges högskolor och universitet har en 
betydande roll inom detta område. Mycket forskning och utbildning sker inom klimatområdet 
i Sverige idag, men det finns mycket mer att göra. Miljöfrågorna måste nå ut till studenterna 
oberoende kommande yrkesval. Alla yrken bidrar till miljöpåverkan. Om miljöfrågorna 
integreras i utbildningen som ett obligatoriskt moment så kommer fler personer få en ökad 
förståelse för den påverkan vi ger på miljön. På så sätt kan vi alla hjälpas åt, oberoende vilket 
karriärsval vi gör i livet. 
  
Mitt examensarbete har jag valt att göra om miljöarbetet på Högskolan i Halmstad. Det 
inriktar sig främst på att skapa en broschyr som synliggör miljöarbetet för studenterna. 
Broschyren skall informera studenterna om hur miljöarbetet bedrivs i verksamheten, visa med 
konkreta exempel vad som görs för att högskolan skall bli en miljövänligare plats att studera 
vid. Syftet med broschyren är även att informera om hur som studenterna kan vara med att 
påverka sin studie- och globala miljö. Som ett led i att få studenterna mer insatta i 
miljöarbetet gjorde jag en enkät som visade hur mycket studenterna kände till om miljöarbete 
på högskolan. Med enkätsvaren fick jag mig en tydlig bild av studenternas insyn i arbetet och 
det är enkäten som ligger till grund för broschyren. Examensarbetet innefattar även en kort 
sammanfattning av 24 svenska lärosätens miljöarbete för att se hur andra högskolor och 
universitet jobbar med miljöfrågorna.  

Examensarbetet har utmynnat i ett antal förslag som skulle göra att Högskolan i Halmstad får 
en bättre organisation inom miljöområdet. Förslagsvis så skulle en anställd per sektion/enhet 
utses till miljöombud. Personen skulle bland annat driva miljöfrågorna på sektionen/enheten 
och fungera som en informationskanal mellan miljösamordnaren och personalen.  
Miljöarbetet måste även nå ut till studenterna. Idag är inte många av högskolans studenter 
insatta i det miljöarbete som bedrivs. En miljösamordnare gentemot studenterna skulle vara 
en bra lösning.  
 
Inga stora ekonomiska insatser skulle behövas för att få ett bättre miljöarbete vid Högskolan i 
Halmstad.  
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Abstract  
   
We must all take our responsibility to our common environment, we have to make sure that 
the following generation is guaranteed a healthy and good environment. Swedens universities 
have a significant role too achieve this. Environment questions have to integrate in the educa-
tion as a compulsory element, then more people will have an increased comprehension for the 
influence we have ion the environment.                                                                       .  
   
My degree project have I decided to do about the environmental work at Halmstad University. 
It concentrates mainly on creating a brochure to make visible the environmental work for the 
students. This is to get the students more involved in the environmental work, I created a 
questionnaire that showed how much the students knew about the environmentally work on 
the university. I then used the questionnary answers as a base for the brochure. The degree 
project contains also a short summary of 24 Swedish universities environmentally work to see 
how they work with the environment questions. 
The degree project has concluded with a number of suggestions how Halmstad University 
could a better organization within the environmental area. One suggestion is that an employee 
per section/unit would be appointed as an environment representative. That person would 
among other things run the environmental questions on that person’s section/unit and work as 
an informative channel between the environmental coordinater and the staff.  
The environmental work must also reach out to the students. Today there is not many of the 
universities students involved in the environmental work. An environmental coordinator 
towards the students would be a good solution.                                          .  
   
No large financial efforts would be needed to get a better environmental work at Halmstad 
University. 
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Förord 
 
Detta arbete gör jag med anledning av att jag snart är klar med min examen, som miljö- och 
hälsoskyddsinspektör på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet omfattar 15 hp och utförs 
under våren 2008. 
 
Det huvudsakliga syftet men detta examensarbete är att göra en broschyr riktad till studenter 
på högskolan innehållande information om högskolans miljöarbete. Arbetet innehåller även 
en enkätundersökning som är gjord på högskolan med hjälp av studenterna på högskolan samt 
en sammanställning av andra lärosätens miljöarbete. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Marie Mattsson och miljösamordnare Kerstin 
Rolleberg på Högskolan i Halmstad för den hjälp jag har fått med detta arbete. Ett tack vill jag 
ge till de personer på andra högskolor och universitet runt om i Sverige som har hjälpt mig 
med mitt arbete att sammanfatta deras miljöarbete. Ett tack vill jag även rikta till de studenter 
som har deltagit i min studentenkät.  
 
 
20 Maj 2008 
Sanna Råberg 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Glaciärerna börjar smälta, arktisisen minskar, nederbördstillfällena bli allt fler och intensivare 
och vatten som alltid varit en bristvara i delar av världen blir ännu mer svåråtkomligt. Miljön 
blir ett allt viktigare inslag i vår vardag. Forskare pratar om en förhöjd medeltemperatur på 
0,8 grader Celsius på vår jord sedan i slutet av 1800-talet till följd av de mänskliga 
aktiviteterna. Enligt forskarna beror detta på att levnadsstandarden har ökat drastiskt de 
senaste 150 åren, det som ligger till grund för detta är de billiga energikällorna. IPCC 
uttrycker sig följande i deras rapport från 2007 ”Huvuddelen av den observerade 
uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet beror mycket sannolikt på ökningen av 
människoskapande växthusgaser i atmosfären” Koldioxiden är den växthusgas som främst har 
och kommer bidra till värmeökningen på jorden. För 1000 år sedan låg nivån på cirka 270 
ppm och idag ligger den på cirka 380 ppm. Koldioxiden har en lång uppehållstid i atmosfären, 
150 år, vilket betyder att den koldioxid vi har i luften har stannat där sedan mitten av 1800-
talet och den koldioxid vi släpper ut i dag kommer att finnas i vår atmosfär tills mitten av 
2100-talet. Fortsätter vi utsläppen i dagens takt så kan vi vänta oss temperaturökning uppemot 
fyra grader Celsius. Detta skulle leda till en förskjutning av klimatzonerna och att 
havsnivåstigning. 
 
I världen står energiproduktionen för den största delen av växthusgasutsläppen, 25%. 
Därefter, precis under 20% kommer industrin och skogsbruket. I Sverige ser utsläppsmönstert 
annorlunda ut, här svarar industrin för 25% av utsläppen och transporterna för den största 
delen, 27%. Energiproduktionen kommer på tredje plats på 12% tätt före jordbruket som 
svarar för 11% av växthusgasutsläppen.1  
 
Tillsammans kan vi förändra dessa siffror. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. 
 

1.1.1 Hållbar utveckling   
  
Begreppet hållbar utveckling introducerades 1987 i bruntlandsrapporten som ”…en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” På 1990-talet kom det egentliga genomslaget för 
hållbar utveckling, det var då den omfattande spridningen av begreppet startade,2 detta genom 
Agenda 21-arbetet. Agenda 21 antogs 1992 vid FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de 
Janeiro. Detta är en dagordning (lat. agendan = dagordning) som består av mål och riktlinjer 
som skall bidra till att en hållbar utveckling uppnås. Främst handlar det om att fattigdomen 
skall utrotas och att alla hoten mot miljön skall avlägsnas. De mål och riktlinjer som sats upp 
och skrivits under är inte juridiskt bindande utan bara rekommendationer, men de stater som 
har undertecknat är moraliskt och politiskt förpliktigade till att eftersträva det som satts upp. 
Agenda 21 anger vilka åtgärder som bör tillämpas så att de målen uppnås. Vid genomförandet 
skall de undertecknade staterna hela tiden beakta de principer som sattes upp i Rio de Janeiro 
1992, exempel är försiktighetsprincipen och föreorenaren betalar.3  
                                                 
1 Erland Kjellén. Klimatsymposium 
2 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=207672&i_word=H%e5llbar%20utveckling 
3 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/86/84/6de2900f.pdf 
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Sverige är ett av de 181 länder 4 som undertecknat dagordningen och här i Sverige har alla 
kommuner en lokal agenda 21-plan, eftersom att dagordningen säger att så mycket arbete som 
möjligt skall ske på lokalnivå.  
 
Den svenska regeringen arbetar aktivt med frågorna rörande hållbar utveckling. På följande 
sätt har Sveriges riksdag formulerat sig när det gäller hållbar utveckling, ”En hållbar 
utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över 
en värld som är i balans till våra barn och barnbarn”5 Förutom de agenda 21-arbete som 
bedrivs runt om i landet har en kommission med statsminister Fredrik Reinfeldt som 
ordförande satts samman,6 som kommer verka till minst 2009.7 Med sig i kommissionen har 
han en rad politiker, högt uppsatta företagare samt andra miljökunniga personer från diverse 
olika områden.6  
 

1.1.2 ISO 14001 
 
ISO, International Organization for Standardization eller Internationella 
standardiseringsorganisationen som är den svenska översättningen. Det är en organisation 
som bildades 1946 8 och har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz. De arbetar med att utveckla 
ledningssystem för den offentliga- och privata sektorn. Idag består ISO-nätverket av 157 
medlemsländer 9 och hittills har ISO utvecklat över 17000 internationella standarder och cirka 
1100 nya standarder publiceras varje år.10  
 
Det finns tre olika kategorier av medlemmar inom ISO, member bodies, correspondent 
members och subscriber members. Högsta medlemskapet har de som är member bodies, det 
är den organisation från varje land som är mest representativ inom standardiseringsarbetet. De 
har full rösträtt och kan därmed vara med att påverka, både i den tekniska och politiska 
kommittén. De andra två kategorierna har ingen rösträtt. Correspondent members är oftast en 
organisation i ett land där landet inte arbetar fullt ut med de nationella standarderna. ISO 
berättigar dem ändå all den information som medlemmen finner intressant för sin verksamhet. 
Subscriber members är land med väldigt liten ekonomi, de får betala en reducerad 
medlemsavgift och genom det så får de upprätthålla en kontakt med 
standardiseringsorganisationen.11 
 
Alla skandinaviska länder är member bodies. I Sverige är SIS svenska medlemmars 
representant i nätverket.12 SIS som står för Swedish Standards Institute är en ideell, 
medlemsbaserad förening där medlemmarna kan vara med att påverka sin egen situation. 
Förutom att vara en del i ISO-nätverket arbetar de även inom CEN som är den Europeiska 

                                                 
4 Sundbybergs kommun - Agenda 21 
5 http://www.regeringen.se/sb/d/1591 
6 http://www.regeringen.se/sb/d/8882 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/8882/a/78215 
8 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=213876&i_word=ISO  
9 http://www.iso.org/iso/about.htm 
10 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm  
11 http://www.iso.org/iso/about/structure/members_categories.htm 
12 ISO-Medlemmar  
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kommittén för standardiseringar,13 som är ett samarbete med ISO. I Europa och i övriga 
världen finns det många organisationer likt CEN som har ett samarbete med ISO.14  
 
Inom ISO finns det en rad olika standarder att arbeta med. Det är vanligast att 
organisationerna väljer att arbeta med ISO 9001-serien där kvalitén i verksamheten berörs och 
ISO 14001 som är ett miljöledningssystem som berör miljöarbetet inom organisationen. Att 
det är så beror på att de kan tillämpas i verksamheter av alla dess slag. Dessa två är de 
vanligaste standarderna, men det finns ett otal andra att tillämpa som är mer inriktade till olika 
typer av verksamheter.15 ISO har även samarbete med åtskilliga organisationer runt om i 
världen, som bland annat hjälper till att utforma standarder för specifika ändamål.16  
 
ISO 14001 bygger på att organisationen ständigt skall arbeta mot förbättringar inom 
miljöområdet som en del i ledningens normala verksamhet. Det finns fyra stadier som bygger 
upp ledningssystemet; planering, genomföring, uppföljning och förbättring och arbetet inleds 
alltid med en miljöpolicy.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur1 : ISO 14001:s uppbyggnad. 
Källa: http://www.optimalassistans.com/iso.asp 

 
 

1.1.3 EMAS 
 
EMAS - Eco Management and Audit Scheme eller som på svenska kallas EU:s 
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning.18 EMAS är ett frivilligt miljöstyrningssystem som 
bygger på ISO 14001, den internationella miljöledningsstandarden.19 Systemet är idag reglerat 

                                                 
13 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=9254 
14 http://www.iso.org/iso/about/organizations_in_liaison.htm?filter=C 
15 http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_whats-different-about-iso-9001-and-iso-14001.htm 
16 http://www.iso.org/iso/about/organizations_in_liaison.htm?filter=E  
17 http://www.lrqa.se/iso-14001-miljoledningssystem/?gclid=CNngrY7xopMCFQeVMAodJTygog 
18 http://www.emas.se/nytt_tillskott.asp  
19 http://www.msr.se/sv/emas/  
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i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001,20 men redan i slutet av juni 
1993 antogs en tidigare version av förordningen av EU´s miljöministrar och i april 1995 
började den tillämpas i länderna. Den förordning som gäller idag trädde i kraft i slutet av april 
2001 och är ett inslag i det femte aktionsprogrammet ”Mot en hållbar utveckling” som EU-
kommissionen tagit fram,21 det är även de som är ytterst ansvariga för utformningen och 
tillämpningen av EMAS. Till sin hjälp har de en expertgrupp, artikel 14-kommittén, som 
består av representanter från varje medlemsstat.22 Idag är 24 medlemsstater aktiva i EMAS, 
det vill säga de har en eller flera organisationer registrerade i miljöstyrningssystemet, totalt är 
det cirka 4000 organisationer.23 Varje medlemsstat har enligt den gemensamma förordningen 
skyldigheter som måste följas. Alla måste ha ett registreringsorgan och ett 
ackrediteringsorgan samt någon som fungerar som en hjälpande hand vid införandet av 
miljöstyrningssystemet i organisationen. I Sverige har vi AB Svenska miljöstyrningsrådet 
som registreringsorgan, SWEDAC som ackrediteringsorgan samt NUTEK som hjälp för de 
deltagande organisationerna.22 Vid starten riktade sig EMAS till dem som arbetade inom 
industri- och tillverkningsbranschen, men idag kan alla verksamheter och organisationer som 
har en miljöpåverkan registrera sig.24 Syftet är att vidareutveckla sitt miljöarbete kontinuerligt 
och inte bara följa de lagar som gäller för verksamheten.18 För att uppfylla de krav som ställs 
måste det finnas ett detaljerat program med väldefinierade mål, åtgärdsprogram samt att en 
utvärdering av alla miljöförhållanden som är väsentliga för verksamheten. 21 Att införa EMAS 
är inte kostnadsfritt. Hur stora kostnaderna blir beror på hur stor organisationen eller den del 
av organisationen som skall införa miljöstyrningssystemet är, samt hur stor dess 
miljöpåverkan är. Den huvudskaliga kostnaden blir oftast för det arbete som organisationen 
själv lägger ner för att uppnå målen samt den kostnad som miljökontrollanten tar ut vid 
granskningsarbetet inför certifieringen av verksamheten. Utöver dessa kostnader så 
tillkommer även en engångsavgift vid registrering samt en årsavgift.25 Hur stora dessa 
avgifter blir regleras av ett avgiftssystem som medlemstaterna själva fastställer och som sedan 
rapporteras till kommissionen. De kostnader som skall täckas in är de för ackreditering och 
tillsyn över miljökontrollanter, de som uppstår för organisationerna vid 
registreringsförfarandena samt andra kostnader EMAS kan medföra.20  
 

1.1.4 Copernicus-Chartern 
 
Copernicus - Cooperation Programme in Europe for research on Nature and Industry through 
oordinated University studies bildades 1988 och är en organisation som arbetar mot en hållbar 
utveckling inom forskning och högre utbildning. Målsättningen är att europeiska universitet 
och högskolor skall hjälpas åt att sträva mot en hållbar utveckling genom utbyte av 
erfarenheter och kunskaper. Organisationen arbetar i enighet med bruntlandrapporten och de 
dokument som antogs vid konferensen i Rio 1992. 
  
Idag finns det ungefär 290 universitetet och högskolor runt om i Europa som har undertecknat 
copernicus-chartern 26 och 17 av dem finns i Sverige.27 Vid undertecknandet accepteras tio 

                                                 
20 http://www.emas.se/doc/s_emas761-01.pdf  
21 http://www.emas.se/shortemas.asp  
22 http://www.emas.se/vae.asp?sida=3  
23 http://ec.europa.eu/environment/emas/about/participate/sites_en.htm 
24 http://www.emas.se/doc/vagledn/Ivagledn1.pdf  
25 http://www.emas.se/vae.asp?sida=5 
26 http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.683!iso_14001_mdh_020526_sve.pdf 
27 Copernicus-Chartern 
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punkter som arbetades fram i copernicusdokumentet 1993 och därmed förpliktigas 
undertecknaren att internt sträva mot en hållbar utveckling.28 Dokumentets tio punkter är;  
 

1. Institutionell uppgift. Engagemang skall visas av universitetet i praktiskt handlande 
och i principer vad som avser hållbar utveckling och miljöskydd inom 
universitetsvärlden. 

 
2. Miljöetik. Universiteten skall till lärare/forsare, teknisk- och administrativ personal 

samt till studenter, ge grunden för en miljövänlig livsstil och för en uthållig 
konsumtion. Universiteten har även som uppgift att fortbilda lärare/forskare inom 
miljöområdet så att miljömedvetenheten stärks och för att sedan få in detta i 
utbildningen. 

 
3. Utbildning av universitetsanställda. Kurser och vidareutbildning skall tillhandahållas 

av universiteten samt att universiteten skall kunna ge stöd till sina anställda vad det 
gäller miljöfrågor. Detta för att deras arbete skall ske på ett miljömässigt korrekt sätt. 

 
4. Program inom miljöutbildning. Miljötänkandet skall genomsyras i allt arbete som 

universitetet bedriver samt att sätta upp miljöutbildning där lärare/forskare och 
studenter är involverade. 

 
5. Transdisciplinär vetenskap. Uppmuntring av transdisciplinär och gränsöverskridande 

forskning och utbildning som har samband med hållbar utveckling skall uppmuntras 
av universitetet. De skall även eftersträva att det inte finns ett konkurrensaktigt 
beteende mellan universitetets egna institutioner och ämnesområden. 

 
6. Fyllande av kunskapsluckor. De kunskapsluckor som finns i dagens litteratur som är 

ämnad för studenter, politiker, yrkesverksamma akademiker samt för allmänheten 
skall universiteten försöka fylla. De kan göra det genom att erbjuda vidareutbildningar 
och offentliga föreläsningar, eller att utge ett informativt didaktiskt material. 
Universitetet måste även ha en beredskap för att kunna delta i miljörevisioner. 

 
7. Nätverk. Tvärvetenskapliga nätverk där miljöexperter på respektive nivå finns; lokal, 

regional, nationell och global skall stödjas med hjälp av universitetet. Målet är 
samarbete i miljöprojekt inom utbildning och forskning, men målet är även att antalet 
stipendier och att mobiliteten bland studenterna skall öka. 

 
8. Partnerskap. Initiativ skall tas av universitetet att samarbeta med andra aktörer i 

samhället. De skall tillsammans utarbeta och implementera ett samarbete inom 
miljöområdet, miljöstrategier och ta fram åtgärdsplaner för miljöarbetet som bedrivs. 

 
9. Fortbildning inom miljöområdet. Universitetet skall inom miljöområdet göra så att det 

finns tillgång för fortbildningsmöjligheter för olika samhällsgrupper, så som 
journalister, statliga myndigheter, företagare med flera. 

 
10. Kunskapsöverföring. Utbildningsprogram skall utformas på ett sådant sätt så att de 

innehåller kunskap om de nya globala uthålliga system som framkommit samt hur 
dessa skall implementeras i samhället. Detta skall universitetet bidra med.29 

                                                 
28 http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.683!iso_14001_mdh_020526_sve.pdf 
29 Umeå Universitet. Copernicus-Chartens 10 principer för miljöarbetet 
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1.2 Miljöarbete vid lärosätena 

Alla statliga myndigheter, där ibland samtliga svenska lärosäten, har fått i uppdrag av 
regeringen att införa miljöledningssystem i verksamheten. Naturvårdsverket har fått som 
uppdrag av regeringen att stödja och samordna myndigheterna i miljöarbetet.30 De krav som 
ställs på alla lärosätena är att de skall genomföra ett ISO 4001 liknande system som innehåller 
stadierna; planering, genomförande, uppföljning och förbättring. Regeringsuppdraget sker i 
enighet med femte paragrafem i högskolelagen ”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.”31  
 
Lärosätena skall varje år redovisa resultatet av miljöarbetet till regeringskansliet enligt 
regleringsbrev och andra fastställda dokument.32 Regleringsbrev är ett styrdokument som ges 
årligen till samtliga myndigheter. I brevet står det vad verksamheten skall uppnå det 
kommande året och hur mycket pengar de har till sitt förfogande. Det är inte säkert att 
miljöfrågorna berörs i alla verksamheters regleringsbrev.33 
 
Universiteten och högskolorna måste även följa den gällande lagstiftnings som berör dem.  
 

1.3 Syfte 

Examensarbetet syftar till att synliggöra Högskolan i Halmstads miljöarbete för studenterna. 
Detta görs genom att ett antal studenter får svara på en enkät som skall visa hur engagerade de 
är i högskolans miljöarbete samt deras miljöarbete hemma. En jämförelse mellan Högskolan i 
Halmstads miljöarbete och andra svenska lärosätens miljöarbete skall även det göras. 
Slutligen så görs en broschyr som knyter ihop föregående punkter och utifrån det resultatet 
sammanställs en broschyr som är riktat till studenterna. Broschyrens innehåll skall resultera i 
att studenterna får en inblick i det miljöarbete som bedrivs på högskolan  
 

2. Metod 

2.1 Svenska lärosätens miljöarbete 

Utgångspunkt för detta arbete har varit högskolornas och universitetens hemsidor. 
Kompletterande frågor har ställts till en miljösamordnare eller motsvarande vid lärosätena per 
mail eller per telefon. Jag har kontaktat Sveriges samtliga 27 högskolor, varav fört dialog med 
24 stycken av dem. Frågorna rör det övergripande miljöarbetet där studenterna kan vara 
engagerade, såsom källsortering, miljöråd samt om miljösamordnare finns. 
 

 

                                                 
30 Naturvårdsverket. Miljöledning för myndigheter 
31 Utbildnings departementet. Högskolelagen (1992:1434)  
32 Göteborgs universitet. Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universietet och högskola. 2007 
33 http://www.regeringen.se/sb/d/2462/a/13475 19/5 
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2.2 Studentenkät  

På Högskolan i Halmstad delades 50 enkäter ut till studenter på olika sektioner, så att 
spridningen på studenter blir så bra som möjligt. Enkäten är en genomgång av studenternas 
miljöarbete främst på skolan, men även utanför studietiden. Detta för att få en övergripande 
bild över hur insatta de är på det arbete som görs aktivt på skolan och dels för att få en 
övergripande bild över hur miljötänkande studenterna är utanför högskolans område.  

2.3 Broschyr om skolans miljöarbete  

Broschyren samanställdes medhjälp av samtal med miljösamordnaren Kerstin Rolleberg, 
hemsidan och deltagande på miljörådsmöte under det gångna året.  
 

3. Resultat 

3.1 Svenska lärosätens miljöarbete 

Jag har granskat 24 lärosätens miljöarbete. Gemensamt för alla lärosäten är att de upprättat en 
miljöpolicy, att det finns miljösamordnare och källsorteringsmöjligheter.  
Ut över detta så har alla högskolor och universitet olika struktur på sitt arbete med frågor 
kring miljö och hållbar utveckling. På de kommande sidorna står det beskrivit hur lärosätena 
arbetar med miljöfrågorna. 
 
 
Högskolan i Halmstad 
 
På västkusten ligger Halmstad. Högskoleområdet känns lätt igen genom det 22 våningar höga 
byggnaden Trad Center. På Högskolan i Halmstad finns det ett miljöråd som tar upp 
miljöarbetet. Det är rådet som ansvarar för att utarbeta förslag till miljöpolicy och 
miljöledningssystem med tillhörande handlingsplaner. Rådet har även ansvaret att se att de 
lagar, krav och egenuppsatta mål på verksamheten följs samt att stimulera utvecklingen och 
ha en god översyn av miljöarbetet. Miljörådet är rektors rådgivande organ när det gäller 
miljöfrågor. Ordförande i rådet är förvaltningschefen. Övriga representanter är; två från 
tekniska avdelningen, en från vardera sektion (två vakanta för närvarande), en från biblioteket 
och en studentrepresentant.34 
 
Miljösamordnaren på Högskolan i Halmstad är nytillsatt och har en tjänst på 25%. Hon har 
det delegerade ansvaret från rektorn att ansvara för miljöarbetet på skolan. Som uppgift har 
hon att upprätta, uppdatera, följa upp och redovisa miljödokument och policies i samförstånd 
med miljörådet. Miljödokument och miljöpolicy verkställs av högskolestyrelse och rektor.  
 
Högskolan har en uppsatt miljöpolicy med tillhörande övergripande mål och handlingsplan. 
Policyn är antagen år 2001, men kommer inom kort att uppdateras. En miljöutredning från år 
2006 finns även, det är en uppdaterig från år 2001 då den första utredningen gjordes för 
högskolan.35 Högskolan i Halmstad har precis som övriga lärosäten i landet fått ett 
                                                 
34 Miljörådet vid Högskolan i Halmstad 
35 Peter Ferdinandsson. Miljöutredning Högskolan i Halmstad 2006-2007. September 2007 
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regeringsuppdrag att inför ett miljöledningssystem, högskolan jobbar i dagsläget mot ett 
förenklat sådant. 
 
 
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 
 
Blekinge Tekniska Högskola finns på de tre största orterna i Blekinge; Ronneby, Karlskrona 
och Karlshamn.36 De har ett gemensamt miljöråd, där studenterna inte finns representerade. 
Miljörådet består av miljösamordnaren och representanter från de olika sektionerna som finns 
vid BTH. Miljösamordnare, har tjänsten miljösamordnare i sydost, den tjänsten innefattar 
även miljösamordnartjänst vid Växjös Universitet samt vid Kalmar Högskola.  
 
På högskolan finns det möjlighet som student engagera sig i en miljögrupp. Gruppen heter 
MASK (miljöaktiva studenter i Karlskrona) 37 och är lokaliserad till campus Gräsvik i 
Ronneby.38 Föreningen är även representerad i svenska ekodemiker.39 Alla studenter är 
välkomna att vara med i föreningen. De arbetar aktivt med att få högskolan att vara en mer 
hållbar plats för lärande och personlig utveckling vad det gäller miljöfrågor. De anordnar även 
diverse aktiviteter. Vidare finns det även ett mastersprogram, strategiskt ledarskap för hållbar 
utveckling.40 Dessa två studentgrupper har ett nära samarbete med miljösamordnaren, 
gemensamt verkar de och miljörådet för att Blekinge Tekniska Högskola skall vara ett bra 
ställe att studera vid och arbeta på. Lärosätet är även med i det europeiska 
universitetssamarbetet Copernicus-chartern.41  
 
 
Chalmers Tekniska Högskola 
 
Chalmers Högskola, som är en stiftelsehögskola,42 är belägen i Göteborg. På högskolan 
bedrivs ett bra och välutvecklat miljöarbete. Miljön berörs i alla delar av verksamheten och 
står välbeskrivet på deras hemsida.43 På högskolan finns även interna och internationella 
arbeten inom hållbar utvecklig, bland annat är de medlemmar i Copernicus-cartern.44 
Chalmers Tekniska Högskola är miljödiplomerade, enligt de kriterier som Göteborgs 
miljöförvaltning satt upp och det är även Chalmersfastigheter.45 Vad det gäller 
fastighetsbolaget så är de ISO-certifierade.46 Det finns även ett väl etablerat samarbete mellan 
högskolan och fastighetsbolaget 47 samt studentföreningen Chalmers Students for 
Sustainability (CSS).48 
 
Chalmersfastigheter, deras dotterbolag som förvaltar fastigheterna har även ett internt 
miljöarbete som sammanlänkas med Chalmers arbete, för att miljöarbetet skall vara så 

                                                 
36 Blekinge Tekniska Högskola -  studieorter 
37 Miljösamordnare Irene Bohman 
38 Miljöaktiva studenter vid Blekinge Tekniska Högskola 
39 Svenska ekodemiker. 
40 Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 högskolepoäng. Blekinge Tekniska Högskola. 
41 Miljöledningssystem och hållbar utveckling 
42 Om Chalmers Tekniska högskola 
43 Miljö och hållbar utveckling vid Chalmers Tekniska Högskola 
44 Cecilia Sundelin och Jennica Källstrand. Chalmers miljöutredning 2005-2006. 2007. 
45 Miljödiplomering vid Chalmers Tekniska Högskola 
46 http://www.chalmersfastigheter.se/miljo/ 
47 Miljösamordnare Jennica Källstrand 
48 Beslut referensgrupp 2007. 2007-10-29 
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optimalt som möjligt.51 CSS, jobbar mer självständigt. Det är en förening, där alla 
Chalmersstudenter samt doktorander är välkomna att deltaga. Målet med arbetet är att verka 
för en utbildning med ett integrerat miljötänkande. CSS anordnar även diverse aktiviteter som 
är kopplade till miljö och hållbar utveckling, såsom föreläsningar, studiebesök och diverse 
kampanjer. Föreningen har även ett nära samarbete med Alliance for Global Sustainability 
(AGS) som finns på tre andra universitet runt om i världen, Boston, Zürich och Tokyo. 
Forskning och utbildning är deras inriktning och de har nära samarbete med många 
organisationer och företag runt om i världen.49 Förutom detta deltagande så har de även 
medlemskap i World Student Community for Sustainable Development (WSC-SD). Alla 
universitet som är med AGS är även medlemmar i WSC-SD samt även tre andra universitet; 
Regina, Nairobi samt Lausanne.50 
 
En av de studenter som är aktiv i CSS sitter med i den referensgrupp som har hand om 
miljöfrågorna på högskolan. Referensgruppen består av ytterliggare en studentrepresentant 
som är utsedd av studentkåren. Personalen som representeras i gruppen, kommer från olika 
delar av högskolan så att tankar rörande miljöfrågorna belyses från olika håll. Det finns även 
två representanter från Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV). I referensgruppen 
sitter 12 personer och deras främsta uppgift är att jobba för att högskolans mål- och 
uthållningspolicy uppnås. Möten hålls två gånger per termin och det är miljösamordnaren som 
kallar till mötena, håller i mötena och för minnesanteckningar över vad som sägs.51 
Miljösamordnaren har även ett tätt samarbete med dem miljöombud som finns på varje 
institution. På varje institution görs årligen en miljöplan av verksamheten som sammanställs 
av dess ledning, oftast i samarbete med miljöombudet. Miljöplanen är en bilaga till 
verksamhetsplaneringen och består av övergripande miljömål och detaljerade miljömål. Dessa 
följs sedan vid årets slut upp av miljösamordnaren tillsammans med en representant från 
institutionen.52 
 
Förutom engagemang i referensgruppen eller i studentgrupper inom hållbar utveckling så får 
nya studenter på högskolan en timmes introduktionsföreläsning om hållbar utveckling. För att 
ta sin examen måste studenten även ha minst 7,5 högskolepoäng inom ämnet. På högskolan så 
anordnas även öppna föreläsningar och kurser på olika nivåer47 
 
 
Göteborgs Universitet 
 
Vid universitetet i Göteborg bedrivs ett utvecklat miljöarbete. Hela verksamheten är ISO 
14001- och EMAS-certifierad. På hemsidan finns att läsa allt som rör deras miljöarbete, både 
vad det gäller det övergripande arbetet på universitetet, men även vilket arbete som läggs ner 
fakultetsvis. På universitetets hemsida ligger miljöpolicyn som berör hela verksamheten, där 
ligger även handlingsplanen för 2007-2010 samt handlingsplanerna för de olika fakulteterna. 
På hemsidan finns även 2007 års miljö- och hållbarhetsredovisning.53 
 
Göteborgs Universitet har ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola (Göteborgs 
miljövetenskapliga centrum) när det gäller att främja utbildning och forskning inom hållbar 
utveckling vid de två lärosätena.  
                                                 
49 Cecilia Sundelin och Jennica Källstrand. Chalmers miljöutredning 2005-2006..2007 
50 http://css.chs.chalmers.se/about/  
51 Referensgrupp för Chalmers interna miljöarbete 2008-10-19 
52 http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers/miljo-och-hallbar/chalmers-interna  
53 Arbetet med miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs Universitet 



 14

  
Det finns sex stycken personer som jobbar på miljöenheten vid Göteborgs Universitet, tre av 
dem är miljösamordnare, varje samordnare har ansvar för olika delar inom miljöarbetet. De 
har även en miljöcontroller, en miljörevisionledare och en miljöchef som har det övergripande 
ansvaret för miljöfrågorna.54 På fakulteterna finns det en miljösamordnare som har ansvaret 
för miljöfrågorna och det finns dessutom en miljörepresentant på varje institution. Varje 
fakultet har även sina egna miljöråd, där studenter finns representerade. Det finns även ett 
miljösamordnarråd, som är det högsta beslutande organet på miljöfrågor. I det sitter 
miljösamordnare från samtliga fakulteter, miljöchefen, miljöcontrollern och en 
studentrepresentant 55 som är utsedd av Göteborgs universitets studentkårer.56  
  
På universitetet finns det tre stycken organisationer som är med i svenska ekodemiker; 
Filosofiska Fakulteternas Studentkår (FFS), Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS) och 
Göteborgs universitet miljöförening (GUMF)57  
 
 
Högskolan i Borås 
 
Borås ligger i Västra Götaland och är Sveriges trettonde största kommun. I de centrala delarna 
av staden ligger högskolan. De erbjuder utbildningar på sex olika institutioner. Varje del av 
högskolan har sin egen kontaktperson när det gäller miljöfrågor, tjänsten är på 20% av det 
ordinarie arbetet. Personen i sin tur har kontakt med handläggaren för miljö och hållbar 
utveckling som jobbar på central nivå. De hjälps åt med att skapa ett miljöledningssystem för 
högskolan och miljöombudet är även drivande och delaktig i arbetet med att integrera hållbar 
utveckling i utbildnings- och kursplaner.58 
 
Handläggaren för miljö och hållbar utveckling på högskolan har som uppgift att arbeta med 
frågorna kring hållbar utveckling och att driva arbetet med ett miljöledningssystem. Till sin 
hjälp har hon förutom miljöombuden utskottet för hållbar utveckling, som är en del av 
kvalitetsrådet.59 Utskottet för hållbar utveckling består av fyra representanter från 
institutionerna på högskolan, en extern ledamot, handläggaren för miljö och hållbar 
utveckling och en studentrepresentant.63 Två från detta utskott samt från de tre övriga 
utskotten; utvärderings-, internationalisering- samt jämställdhet- och mångfaldsutskottet sitter 
med i kvalitetsrådet. Rådet består även av prorektor, kvalitetssamordnaren, två externa 
ledamöter och två studentrepresentanter.60 Studentrepresentanterna utses av studentkåren i 
Borås.61Kåren är även medlem i svenska ekodemiker.62 

 
Högskolan har en miljöutredning som gjordes 1999, men som är aktuell fortfarande eftersom 
verksamheten är den samma. Förbrukningssiffrorna är dock inaktuella och nya håller på att 
tas fram i dagsläget.63 På hemsidan finns även deras miljöpolicy från 2005 samt deras 
avfallsrutiner.62   
 
                                                 
54 Kontaktinformation till miljösamordnare vid Göteborgs universitet 
55 Miljösamordnare Anette Gustavsson 
56 Grupper och organ vid Göteborgs Universitet  
57 Svenska ekodemikers medlemmar 
58 Handläggare för miljö- och hållbar utveckling Christina.Kaspersen 
59 Utskottet för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås 
60 Kvalitetsrådet vid Högskolan i Borås 
61 http://www.sib.hb.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=29 
62 http://www.hb.se/kvalitet/miljo-lankar.asp 
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Högskolan i Gävle 
 
På Högskolan i Gävle arbetas det aktivt med miljöfrågor och är en av tre lärosäten i Sverige 
som är ISO-certifierade. Deras miljöarbete är väl beskrivet på deras hemsida. Det ligger utlagt 
diverse styrdokument såsom; miljöpolicy, miljöutredning, rutiner samt mål och 
handlingsplaner.63 Miljömålen som är uppsatta är indelade i övergripande och detaljerade 
miljömål. De sex övergripande målen som sattes upp 2006 gäller för hela högskolan och 
målet är att de skall vara uppfyllda till 2011. Delmålen, samt handlingsplaner sätts upp av 
varje enhet/institution utifrån de uppsatta övergripande målen.64 Den miljöutredning som 
finns idag är den som ligger till grund för miljöledningsarbetet. Den publicerades 2002 och 
börjar bli inaktuell och kommer att uppdateras under 2009.65 På sidan finns även värdefulla 
tips på hur personal, student eller bara intresserad kan hjälpa till att göra världen en bättre 
plats att leva på. 
 
Som student eller anställd finns det möjlighet att påverka det miljöarbete som bedrivs. Det 
finns möjlighet att yttra sig direkt på hemsidan genom att logga in och fylla i ett 
internetbaserat formulär eller så finns möjligheten att engagera sig i miljörådet.66 Som student 
finns det två platser till förfogande och det är kåren som utser representanterna, på senare tid 
har dock inte platserna täckts upp utan studenter har kommit emellanåt.67 I miljörådet ingår 
det även nio miljösamordnare, en från varje enhet/institution. I rådet sitter även prorektor, 
ansvarig för miljöledningssystemet samt en person från förvaltningsavdelningen. 
Sammanträde sker regelbundet, cirka 10 gånger per år.68 
 
 
Högskolan i Jönköping 
 
Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola som driver verksamheten genom fem 
aktiebolag, högskoleservice och fyra fackhögskolor. De fyra fackhögskolorna är; Tekniska 
Högskolan, Internationella Handelshögskolan, Hälsohögskolan samt Högskolan för Lärande 
och Kommunikation. Tre av dem har en person som är ansvarig för miljöfrågorna.69 Genom 
hemsidan framgår det endast att högskolan för lärande och kommunikation har ett aktivt 
miljöarbete. De har även inrättat ett råd för hållbar utveckling. Miljöansvarig är ordförande, 
resterande platser tillfaller personal från de olika inriktningarna och det finns även en 
studentrepresentantsplats, som för närvarande är vakant.70 De är miljödiplomerade enligt de 
kriterier som Jönköpings kommun satt upp. Även Högskoleservice och Tekniska Högskolan 
är miljödiplomerade och därmed arbetar även de aktivt med miljöfrågorna. I dagsläget är det 
bara Hälsohögskolan och Internationella Högskolan som inte är miljödiplomerade. 
 
Taget för hela Högskolan i Jönköping är en miljöpolicy som gjordes 1995 som beskriver i 
fyra punkter riktlinjer som skall gälla för alla fackhögskolorna. Ett förslag till en uppdaterad 
version kom i ”årsrapporteringen av stiftelsens skärskilda uppdrag till HS” 71 Vad det gäller 
                                                 
63 http://www.hig.se/t-inst/miljo/index.htm 
64 http://www.hig.se/t-inst/miljo/miljomal_och_handlingsplan.htm 2008-05-01 
65 Prorektor Bo Malmöstöm 
66 http://www.hig.se/t-inst/miljo/ 2008-05-01 
67 Assistent Rose-Marie Lööf  
68 http://www.hig.se/miljo/miljoradet.htm 2008-05-01 
69 Milj- och kvalitetsansvarig Kjell Rosen 
70 http://www.hlk.hj.se/doc/ 
71 Gudrun Engstrand Högskoleservice. Återrapporteringen av stiftelsens skärskilda uppdrag till HS. 2007 
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miljöutredning för hela Högskolan i Jönköping finns inte det i dagsläget.72 Ett miljöråd finns 
inte heller, men kommer att införas under 2008. Kårorganet har uttryckt intresse för 
miljöfrågorna på högskolan, detta ger dem en självklar plats i rådet.75 
 
 
Högskolan i Kalmar 
 
Miljöarbetet vid Högskolan i Kalmar leds av en miljösamordnare, som har delad tjänst. Hon 
arbetar även vid Blekinge Tekniska Högskola och Växjö Universitet. På hemsidan står det 
generellt om hållbar utvecklig, men i dokumentet ”Bakgrundsarbete för forumets arbete” 
beskrivs hur Högskolan i Kalmar skall jobba med begreppet hållbar utveckling.73 Högskolan 
har en miljöpolicy som är undertecknad år 2000, andra policys som har tagits fram är 
upphandlings- och respolicy, 1996, respektive 1997. Miljöutredning har gjorts,74 men är inte 
uppdaterad på länge.41 Det dokument som bäst sammanfattar arbetet på högskolan och det 
fortsatta arbetet är ”Forum för hållbar utveckling vid Högskolan i Kalmar – Rapport från 
arbetet 2007”. I rapporten finns även att läsa vad som görs inom hållbar utveckling på hela 
högskolan och på de enskilda institutionerna. 
  
I forumet för hållbar utveckling på högskolan sitter miljösamordnaren, representanter från 
samtliga institutionerna och två studentrepresentanter som utsetts studentkåren. Kåren är även 
medlemmar i svenska ekodemiker.74 

 
 
Högskolan på Gotland 
 
Högskolan på Gotland är lokaliserade till Visby, varifrån all undervisning utgår.75 Högskolan 
genomförde en enklare miljöutredning 2000 och 2004 gjordes en utförligare uppföljning av 
miljöarbetet. En miljöpolicy finns även antagen för verksamheten, den fastställdes 2003. 
Miljöutredningen beskriver det miljöledningsuppdrag som regeringen ha gett dem, vilka 
miljöaspekter som finns, den lagstiftning som är relevant för verksamheten och utbildningar 
som har någon form av koppling till begreppet hållbar utveckling.76 En resepolicy har även 
nyligen beslutats. 
 
I dagsläget finns det endast en miljösamordnare som arbetar med miljöfrågorna, hennes tjänst 
är 20%. Både en referensgrupp för hela högskolan och miljöombud för de olika avdelningarna 
och enheterna har utsetts men är idag vilande projekt. Enligt miljösamordnaren så fokuseras 
det för tillfället på utbildning om hållbar utveckling.77 
 
 
Högskolan i Väst 
  
Campus Trollhättan och campus Vänersborg bildar idag Högskolan i Väst, fram till hösten 
2007 tillhörde även Uddevalla. Inför hösten 2008 kommer verksamheten att flyttas över till 

                                                 
72 http://www.hs.hj.se/doc/6160 2008-05-02 
73 Forum för hållbar utveckling. Hållbar utveckling i Högskolans utbildningar och andra verksamheter 
74 Forum för hållbar utveckling vid Högskolan i Kalmar - Rapport från arbetet 2007  
75 http://mainweb.hgo.se/adm/omhgo.nsf/($all)/A996AE4E081E7953C125715C003467F0?OpenDocument  
76 http://mainweb.hgo.se/Adm/Miljoarb.nsf/($all)/47FFB6E15C3036A7C1256E970044CA56?OpenDocument 
77 Miljösamordnare Annika Jörnemark 
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campus Trollhättan.78 Det finns en hälso- och arbetsmiljökommitté på högskolan som främst 
tar upp arbetsmiljöfrågor 79 men miljöfrågorna ryms också här. Kommittén består av sex 
arbetstagarrepresentanter från fackförbunden ST och SAKO, tre arbetstagare, två 
studentrepresentanter som utsetts av studentkåren. Ordförande i rådet är högskoledirektören 
och vice ordförande är SACO:s ordförande.85 

 
Det finns ett dokument som reglerar högskolans miljöarbete, ”Riktlinjer för arbetet med 
hållbar utveckling vid högskolan i väst 2006-2009” Det är ett tvåsidigt dokument som 
beskriver övergripande arbetet med hållbar utveckling och vilka mål som satts upp till 2009.80 
I år kommer ytterligare ett dokument, högskolans första miljörevision.85 

  
En miljösamordnare finns för hela verksamheten, men det är bara en del av en tjänst. Den del 
av hållbar utveckling som rör forskning och utbildning ligger på forsknings- och 
utbildningsnämnderna.  
 

Karlstads Universitet 
  
På universitet i Karlstad bedrivs ett miljöarbete där miljösamordnaren har det övergripande 
ansvaret för de direkt miljöpåverkade verksamheterna. Det är inte samordnaren som har hand 
om frågor kring hållbar utveckling och det miljöarbete som görs inom forskningen, det ligger 
på de fakultetsnämndernas ansvar. Det är däremot hon som sammanställer de årliga 
miljöredovisningarna för samtliga delar inom verksamheten 
 
Universitetet har för närvarande ingen tillgänglig miljöutredning, men planer på att ta fram en 
finns.81 Däremot finns det en uppdaterad miljöpolicy, till policyn finns även en handlingsplan 
som uppdateras var fjärde år.82 Varje år görs även en årlig miljöredovisning som redovisar 
föregående år.83 
 
Något miljöråd finns inte, men de har en arbetsgrupp som har som uppgift att diskutera 
Karlstads Universitets miljöfrågor och hur de skall arbeta med dem. Gruppen består av 
representanter från de olika fakulteterna samt två studentrepresentanter från studentkåren.88  
 
Studenterna på universitetet har även en egen miljögrupp, som även är en egen krets i 
naturskyddsföreningen 84 och som är medlemmar i svenska ekodemiker 62 – MASK, 
miljöaktiva studenter i Karlstad. Föreningen jobbar för att påverka sin omgivning att tänka 
mer miljövänligt. Medlemmarna utbildas, bland annat genom seminarier som kretsen 
anordnar och sedan träffas de även för aktiviteter med miljötema.62 

  
 
 
 
 

                                                 
78 Högskoledirektör Rolf Johansson 
79 http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=827&module_instance=5 
80 Riktlinjer för arbetet med hållbar utveckling vid högskolan väst 2006-2009 
81 Miljösamordnare Anette Daleke 
82 Karlstads Universitets miljöpolicy 
83 http://www.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=451 
84 http://www.mask.snf.se/mask.htm  
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Karolinska Institutet 
  
Karolinska Institutet består av 22 institutioner, ett bibliotek samt universitetsförvaltningen 
som är lokaliserade till campus Solna, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge 
samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. För hela Karolinska Institutet ansvarar en 
person för arbetsmiljöfrågor och miljöfrågor och perfekterna har ett delegerat ansvar inom sitt 
organisationsområde. 
  
KI har en miljöpolicy som är gjord 2006 och en verksamhetsplan där miljöledning står 
beskrivet. Det finns även miljöutredningar för ett antal av institutionerna och 2007 gjordes en 
över hela verksamheten. 
 
Institutet har ett miljöråd som tar upp miljöfrågorna och i rådet sitter åtta personer. Rådet 
består av; universitetets miljösamordnare, två forskare, ett miljöombud, en miljökonsult, en 
representant från fastighetsförvaltaren akademiska hus och en studentrepresentant från den 
största studentkåren, Medicinska Föreningen.85 
  

Kungliga tekniska högskolan (KTH) 
  
I Stockholm ligger Kungliga Tekniska Högskolan. Högskolan är uppdelad i nio olika skolor 
och en enhet som har olika utbildningar. Miljöarbetet är uppdelat och det finns inget 
övergripande arbete, det finns således inte en miljösamordnare för hela högskolan. Någon 
form av råd som tar upp miljöfrågor finns för de flesta institutioner och studenter finns 
representerade i ett antal av dem.86 Studenterna kan förutom engagemang i råden vara aktiva i 
SEEK - Sustainable Engineering Everywhere - a KTH student organisation. Det är en politisk 
och religiös obunden kårförening som arbetar mot hållbar utveckling. Deras vision är att 
förbättra den fysiska miljön och att öka miljömedveten bland studenter och anställda vid 
KTH. För att verka för hållbar utveckling så anordnar föreningen debatter, de åker på diverse 
studiebesök, anordnar fester för medlemmar, de anordnar även andra aktiviteter på 
medlemmarnas önskemål.87 SEEK har även varit med och tagit fram handlingsplanen till 
KTH:s policy för hållbar utveckling, de har även valt att under ett halvdagsseminarium 
fokusera på handlingsplanen. Föreningen har även valt att instifta ett miljöpris på KTH 
”Hållbarast på KTH” Det är ett pris som skall delas ut till en person, institution eller annan 
mottagare som aktivt strävar efter ett hållbart samhälle, priset instiftas under våren 2008. 
 

Linköpings Universitet 
 
Linköping bildar tillsammans med Norrköping och skolan för träteknik och design i 
Stockholm Linköpings Universitet. Campus i Linköping har de flesta studenterna, medan 
träteknik och design bara står för en försumbar del av studentantalet. 
 
Universitetet har två miljöhemsidor, en gammal88 och en ny version. 89De olika versionerna 
nås beroende på hur man väljer att nå miljösidorna, sedan är sidorna sammankopplade. Den 
                                                 
85 Miljö- och arbetsmiljösamordnare Christina Hallgren 
86 Perfekt Göran Cars 
87 http://seek.ths.kth.se/omSEEK.php 
88 http://www.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7747&a=50570 
89 http://www.liu.se/om-liu/miljoarbete 
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nya versionen beskriver bra det miljöarbete som utförs på universitetet, den ger även tips på 
hur privatperson kan bli mer miljömedvetna. Det står beskrivet hur universitetet arbetar med 
det interna miljöarbetet. De har satt upp en miljöpolicy och det finns även att läsa mer om hur 
de jobbar med miljöledningssystemsuppdraget90 de fick 1998 av regering 91 samt om deras 
miljömålsområde.92 Nu år 2008 skall de även ta fram en klimatpolicy för hela universitetet. 
Ingen enhet eller institution är i dagsläget på gång att externcertifiera sig, men 
lokalförsörjningsenheten har som enda enhet certifierat sig år 2005 enligt ISO 14001. Hela 
universitetet har inte planerat att ISO 14001 certifiera sig, utan endast införa ett förenklat 
miljöledningssystem.93  
Organisationen på universitet delas in i en central och en lokal del. Den loka delen består av 
miljösamordnare och miljöombud på institutionerna och enheterna. Miljösamordnaren, 
miljöingenjörer, arbetsgrupper för miljöarbetet särskilt viktiga områden och miljörådet, tillhör 
den centrala delen. Utöver den centrala och lokala delen jobbar även andra personer med 
miljöfrågor, bland annat lokalvården, teknisk service, forskare och anställda.94 
Ett miljöråd finns för Linköpings Universitet. Det består av en representant för samtliga 
campus (två i Linköping, ett i Norrköping) och fakulteter, en tekniker, en upphandlings-
ansvarig, en från lokalförsörjningsenheten och två studentrepresentanter. Rådet har som 
uppgift att bevaka de interna och externa miljökrav som finns ställda på verksamheten.95 I 
Norrköping finns det ett miljövetarprogram som finns representerade i Svenska ekodemiker.62  
 

Luleå Tekniska Högskola 
 
Skandinaviens nordligaste tekniska universitet ligger uppe i Luleå, Luleå Tekniska 
Universitet (LTU).96 Det består förutom av Luleå även av Skellefteå, som tillsammans har det 
största antalet studenter, men universitetet finns även i städerna Piteå och Kiruna som endast 
består av varsin institution.97 Universitetet har ett välutvecklat miljöarbete. De har på 
hemsidan publicerat sin miljöpolicy,98 en förenklad version av miljöutredningen,99 de 
övergripande miljömål som de skall arbeta med till 2008100 och en handlingsplan för att kunna 
uppfylla miljöpolicyn och de övergripande målen.101 På sidan finns även rutiner och 
instruktioner för ett antal olika områden som bidrar till miljöpåverkan samt hur universitetet 
jobbar med dem och tips på hur miljöbelastningen kan minska inom området.102 
 
För universitet finns det en miljösamordnare som har det övergripande ansvaret för 
miljöfrågorna och miljöledningssystemet. Personen svarar under förvaltningschefen som är 
rapporterande till rektorn om miljöarbetet. Det finns även miljösamordnare utsedda på de 
olika institutionerna. Alla miljösamordnare och två studentrepresentanter träffas ett antal 

                                                 
90 http://www.liu.se/om-liu/miljoarbete/internt_miljoarbete 
91 http://www.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7757&a=50710 
92 http://www.liu.se/om-liu/miljoarbete/internt_miljoarbete 
93 Central miljösamordnare Anders Carlsson  
94 http://www.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7761&a=50564 
95 http://www.liu.se/content/1/c6/05/05/34/miljoradets_vid_liu_roll_och_sa.doc  
96 http://www.ltu.se/omltu  
97 http://www.ltu.se/omltu/d2452/1.2131  
98 LTU:s Miljöpolicy  
99 Sammanfattning av miljöutredning vid LTU 
100 http://www.ltu.se/d856/d1172/d1653/d1659/1.6782 
101 Handlingsplan för miljöledning vid LTU 2006 
102 http://www.ltu.se/d856/d1172/d1653  
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gånger per år för att diskutera miljöfrågorna inom ramen för miljöledningssystemet.103 
Universitetet är även med i svenska ekodemiker, men någon miljöinriktad studentförening 
finns inte i dagsläget.104 
 
 
Lunds Universitet   
 
Lunds Universitetet har stor geografisk utbredning, det finns förutom i Lund även i 
Helsingborg, Ljungbyhed och Malmö.105 För miljöarbetet på universitetet svarar miljöchefen 
och arbetar tillsammans med miljösamordnaren universitetsövergripande med miljöfrågorna 
på central nivå. Miljösamordnaren arbetar universitetsövergripande med hållbar utveckling 
och miljö. De uppdaterar och gör uppföljning av policies, sammanställer årsredovisningarna, 
hjälper institutionerna att införa miljöarbete m.m. De har även som uppgift att vara drivande i 
frågan om att varje student skall få med sig ett hållbarhetsperspektiv vid studiernas slut. På ett 
antal institutioner och enheter inom universitetet finns en eller flera 
institutionsmiljösamordnare. 
 
Det finns ett antal enheter som är miljödiplomerade och då är det ett krav att det finns en 
samordnare. Denna person har till uppgift att hjälpa prefekten att driva miljöarbetet på 
arbetsplatsen. Miljödiplomeringen är ett förenklat miljöledningssystem som endast kan 
tillämpas på den direkta miljöpåverkan. Diplomeringen finns till för att hjälpa och underlätta 
universitetets institutioner i det systematiska miljöarbetet. Studentdeltagandet i miljöarbetet 
på lokal nivå är upp till institutionerna själva att besluta. Den centrala miljöchefen och 
miljösamordnaren hjälper de institutioner som väljer att miljödiplomera sig, det är de som 
äger och administrerar systemet.106 
 
På hemsidan finns mycket om universitetets miljöarbete. Bland annat finns deras 
miljöaspekter med tillhörande texter, deras kriterier för miljödiplomering,107 policyn för miljö 
och hållbar utveckling samt information om arbetet med hållbar utveckling i utbildning och 
forskning där.108 
 
Något som de kallar miljöråd finns inte på universitetet, däremot så finns det två slags 
kommittéer och en inspirationsgrupp som tar upp miljöfrågor. Inspirationsgruppen är nyligen 
inrättad på central nivå och arbetar för hållbar utveckling i utbildning och forskning. De 
kommittéer som finns är; skyddskommittén och hälsa-/miljö- och säkerhetskommittéer 
(HMS). Skyddskommittén finns på centralnivå tar främst upp arbetsmiljöfrågor, men även 
frågor om den yttre miljön. HMS-kommittéerna finns ute på de olika fakulteterna, de är 
beredande organ i fakultetsledningarna. På de större fakulteterna finns det flera kommittéer. 
Både i inspirationsgruppen och i kommittéerna finns studentrepresentanter som är utsedda av 
Lunds universitets studentkårer.112 Det finns idag åtminstone en studentförening som ägnar 
sig åt enbart miljöfrågor och det är ”hållbart universitet”.109 Denna organisation har även 
miljöchefen och miljösamordnaren kontakt med för utbyte i olika miljöfrågor.112 
 

                                                 
103 Lokal regelsamling för Luleå tekniska universitet 
104 http://www.ltu.se/d856/d1172/d1653/d1660/d3157 
105 http://www.lu.se/om-lunds-universitet/presentation 
106 Miljösamordnare Maria Larsson 
107 http://www.bygg.lu.se/miljoe 
108 http://www.lu.se/upload/Miljo/Miljo_och_hallbarhetsarbete_policy_webversion.pdf  
109 http://www.af.lu.se/foreningar/hallbartuni/historia.html  
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Malmö Högskola 
  
I Sveriges tredje största stad Malmö, ligger Sveriges åttonde största lärosäte, Malmö 
Högskola. På högskolan är miljöarbetet på frammarsch igen, efter en tids frånvaro. Dokument 
över miljöarbetet har alltid funnit men inte fått den uppmärksamhet som det skall ha i 
verksamheten. I början av 2007 fick Malmö Högskola sin första miljökoordinator, innan låg 
miljöfrågorna på högskolans koordinator för kvalitets- och utvecklingsfrågor.  
  
Miljökoordinatorn har hand om det övergripande ansvaret för miljöfrågorna och inriktar sig 
även på den direkta miljöpåverkan. Hon har även som uppgift att sköta kontakten både internt 
och externt och att ansvara för att de befintliga dokumenten löpande revideras och 
rapporteras, skall dokument upprättas ligger även det på hennes ansvar. Förutom 
miljökoordinator finns även miljösamordnare inom varje område på högskolan som arbetar 
lokalt med miljöfrågorna. Till sin hjälp har miljösamordnarna miljöarbetsgrupper, det är inget 
krav på att dessa skall förekomma. Grupperna arbetar med det arbete som rör deras område på 
högskolan och det är miljösamordnaren som har det övergripande ansvaret för grupperna 
arbete. Alla miljösamordnare bildar sedan tillsammans miljörådet med miljökoordinator, en 
från informationsavdelningen, en från biblioteket/IT, en upphandlingsansvarig och en 
studentrepresentant.  
 
Som student i Malmö finns det förutom möjligheten till engagemang i högskolans miljöråd 
även möjlighet att engagera sig i Fenix – studentkåren Malmös miljöförening.110 Föreningen 
bildades 1998 och har som mål att engagera alla på högskolan och belysa miljöfrågornas 
betydelse genom bland annat seminarium och miljödagar. Det som föreningen har som en 
hjärtefråga är att hållbar utveckling skall tas upp i all utbildning. Denna förening är även en 
medlem i svenska ekodemiker.111  
 

Mittuniversitetet 
  
Östersund, Härnösand och Sundsvall bildar Mittuniversitetet, Sveriges yngsta universitet.112 
Universitetet bildades 2005 och innan dess ingick städerna och dess campus i 
Mitthögskolan.113 Det var 1998 som de fick sitt regeringsuppdrag, att införa ett 
miljöledningssystem, men redan 1997 satte de upp sin första miljöpolicy. En 
miljöutredningen har även tagits fram och finns i sin helhet på hemsidan. De två dokumenten 
är dock från Mitthögskolans tid och därmed inte uppdaterade, båda är från slutet av 1990-
talet. Detta gäller även rapporten ”Miljöbelastningsbedömningar av vissa energi- och 
materialflöden på Mitthögskolan” som uppkom efter miljöbelastningarna för verksamheten 
framkommit i miljöutredningen.114  
 
På universitetet finns idag en person som har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna, 
hennes uppgift är att arbeta med införandet av miljöledningssystemet samt att arbeta med 
frågor kring den yttre miljön.115 Miljöhandläggaren ingår även i en miljökommitté som tar 
upp miljöfrågorna på universitet. 

                                                 
110 Miljökoordinator Halina Ettelin  
111 http://195.178.224.142/fenix/?page_id=4 2008-05-09 
112 http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____480.aspx  
113 http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____229.aspx  
114 http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____971.aspx  
115 http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____404.aspx 
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Studentkåren i Östersund är den enda av de tre studentkårerna som är med i svenska 
ekodemiker. 62 

        

Mälardalens Högskola 

I Eskilstuna och Västerås finns Mälardalens Högskola. Denna högskola var den första i 
Sverige att miljöcertifiera sig enligt ISO 14001, det gjorde de redan 1999.  
 
På högskolan finns det sex stycken miljösamordnare. Tre stycken representerar varsin 
institution, två representerar campusavdelningen, en från utbildnings-/forskaravdelningen och 
sedan finns det en som har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna.116 Någon form av 
beslutande råd med studenter finns inte i verksamheten, däremot så har högskolans 
miljösamordnare kontinuerliga möten där de diskuterar och arbetar med miljöfrågorna. 
Studenterna involveras ändå i det miljöarbete som sker på högskolan.117 I dokumentet 
”Miljöcertifiering av Mälardalens Högskola” finns att läsa hur stunderna involveras. Exempel 
är att miljöpolicyn finns tillgänglig på hemsidan, studenterna får miljöinformation vid 
högskolestarten, de har ett begränsat pappersanvändningen till 200 ark per student, väljer 
studenten att använda mer så får de bekosta dem själv. Detta är bara några av de sätt som 
studenten involveras i det arbete som sker.118   
 
På högskolans hemsida finns det mycket att läsa om deras arbete kring miljöfrågor och hållbar 
utveckling. Dokumentet ”Miljöcertifiering av Mälardalens Högskola” sammanfattar hur 
miljöarbetet på högskolan bedrivs. I dokumentet redovisas bland annat deras betydande 
miljöaspekter och på hemsidan finns att läsa vilka av dem som de jobbar med i dagsläget.119 
 

Stockholms Universitet 
  
I vår huvudstad ligger Stockholms Universitet. Universitetet har en bra miljöhemsida,120 på 
den finns att läsa det mesta som rör deras miljöarbete, deras miljöpolicy,121 centrala miljöplan 
för 2007-2009,122 resursförbrukning 123 och deras sex senaste miljöredovisningar. 124 Det står 
även bra beskrivet om deras miljöråd. Rådet har som uppgift är att införa miljöledningssystem 
vid universitet, det är dem som anordnar interna miljöutbildningar och lägger fram förslag till 
de centrala miljöplanerna. Sju personer och två tjänstemän ingår i rådet. Tjänstemännen är 
miljöchefen och miljökoordinatorn och de andra som ingår representerar de olika fakulteterna, 
sedan ingår även två studentrepresentanter. Det är respektive fakultet som utser sin 
representant i rådet och studentkåren som utser de representerade studenterna. Som anställd 
eller student på universitetet finns det fler möjligheter att utveckla sig på miljöområdet 
förutom deltagandet i miljörådet. Det anordnas kontinuerligt förläsningar om ämnen inom 
miljöområdet. Förläsningarna riktar sig främst till dem som jobbar med miljöfrågorna på 
fakulteterna, men är öppna för alla på universitetet. I maj 2008 anordnas även en tävling inom 

                                                 
116 http://www.mdh.se/hogskolan/hu/miljo/miljosamordnare 
117 Universitetsadjukant Ingrid Sand 
118 http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.683!iso_14001_mdh_020526_sve.pdf 
119 http://www.mdh.se/hogskolan/hu/miljo/miljomal 
120 http://www.miljo.su.se/ 
121 http://www.miljo.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=452&a=1629 
122 http://www.miljo.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=463 
123 http://www.miljo.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=460 
124 http://www.miljo.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=462 
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universitetet, den genomförs varje år och går ut på att minska sitt bil- och 
kollektivttrafiksutnyttjande och gå eller cykla i stället.  
 
Stockholms Universitet har fyra medlemmar i Sveriges ekodemiker; biogeoföreningen, CTMs 
(för tvärvetenskaplig miljöforskning) studentgrupp, miljövårdssällskapet Kames Mullvadis 
samt symbios.62 Symbios är studentkårens miljögrupp och dem är även en krets i 
naturskyddsföreningen. De har även den mest utvecklade hemsidan av de fyra medlemmarna, 
där deras miljöarbete går att följa.125 
 
 
Södertörns Högskola 
  
Utanför Stockholms stad i Flemingsberg och Haninge finns Södertörns Högskola126 som 
startades 1995.127 Högskolan arbetar aktivt med att försöka certifiera sig enligt ISO 14001. 
Beslutet om certifiering togs 2005 av rektorn. På hemsidan finns att läsa om hur Södertörns 
högskola skall gå tillväga och vilka krav som ställs på dem.128 
 
Högskolan jobbar aktivt med miljöfrågorna, förutom arbetet mot en certifiering anordnar de 
seminarium om hållbar utveckling med Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska 
Institutet. De har även undertecknat Copernicus-chartern och de har en referensgrupp för 
hållbar utveckling.129 Referensgruppen består av nio personer, varav två studenter som 
kommer från miljögruppen SMURF på högskolan.130 SMURF står för Södertörns miljö- och 
utvecklingsförening och de är medlem i Svenska ekodemiker.131 Referensgruppen arbetar 
främst med de forskningens och utbildningens indirekta miljöaspekter, medan högskolans 
miljöhandläggare har ansvaret för de direkta miljöfrågorna. På institutionsnivå finns det även 
ett antal miljörepresentanter som inriktar sig mot de direkta miljöaspekterna av högskolan 
som myndighet.132 
 
 
Umeå Universitet 
 
I Umeå ligger Umeå Universitet som består av fem högskolor, varav en är miljöhögskolan.133 
Umeå universitet har som avsikt att ISO 14001-certifiera sig och arbetar med det. När 
certifieringen kommer ske beror på när återrapporteringskraven är klara.134 Universitetet har 
även undertecknat copernicus-chartern.135 
      
På Umeå Universitetet finns det en miljösamordnare. Tjänsten innefattar att arbeta med 
miljöledningssystemet, anmälan och tillståndsansökningar för den miljöfarliga verksamhet 
som bedrivs på universitetet. Hon är även rådgivande till institutionerna på universitetet så att 
                                                 
125 http://www.symbios.snf.se/ 
126 Södertörns Högskola - Studieorter 
127 Södertörns Högskola – Historik 
128 Larsson Per. Miljöledningssystem ISO 14001 anpassat för Södertörns Högskola Krav och vägledning för hur 
kraven skall tillämpas. 
129 Södertörns Högskolas arbete med Hållbar utveckling 
130 Södertörns Högskola – Referensgrupp 
131 www.smuf.org 
132 Upphandlings- och miljöansvarig Eilert Karpberg 
133 http://www.umu.se/umu/om_umu/organisation/hogskolor.html 2008-05-11 
134 Miljö- och säkerhetssamordnare Åsa Bäckström  
135 http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljoledindex.html#hpl 2008-05-11 
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de har den kunskap som krävs för att uppfylla de krav som ställs på deras verksamhet. 136 Det 
är även hon som ansvarar för kontakten utåt vid frågor rörande miljöarbete.137 En 
miljöledningsgrupp finns till hennes hjälp som ett stödorgan. I gruppen ingår alla fakulteter, 
studentkårer, deras hyresvärd och studenternas miljögrupp UMAM. UMAM är även med i 
Svenska ekodemiker.62 

 
På hemsidan finns dokument som berör miljöarbetet och mallar så att ett bra miljöarbete 
utformas. I dokumentet "Umeå Universitet och miljöarbetet" ger en bra och sammanfattande 
version av universitetets miljöarbete, i den ingår även en miljöpolicy och där finns läsa hur 
organisationen kring miljöarbetet är uppbyggd.143 Varje institution skall ha minst en 
miljörepresentant och arbeta efter de övergripande mål som satts upp och göra en 
handlingsplan till dem. Dessa skall sedan redovisas till fakulteten och sedan till rektorn en 
gång om året. Miljösamordnaren skall sammanställa alla institutioners redovisade arbete vid 
årets slut.138 
 

Uppsala Universitet 
  
På Uppsala Universitet finns det en miljösamordnare som har det övergripande ansvaret för 
miljöfrågorna, men mycket av det miljöarbete som görs bedrivs på institutionerna. De skall 
arbeta efter dem mål som satts upp. De har satt upp miljömål för; energianvändningen, avfall, 
kemikalier, resor och kommunikation som de skall arbeta med mellan åren 2008 och 2012. 
Till alla målen finns information hur de skall uppfyllas139 och indikatorer och nyckeltal skall 
sedan visa om målen har uppfyllts.140 Detta står bra beskrivet i ”Miljöplan 2008-2012, 
Uppsala Universitet”141 Detta är ett av dem dokument som är upplagda på deras hemsida, 
miljöpolicyn ligger även där142 och deras miljöredovisningar för föregående år143. 
 
På universitetet finns ingen form av råd som tar upp miljöfrågor, i stället så har de perfekter 
och intendenter som ansvarar för att samla in och sprida miljöinformation. Perfekterna är 
institutionschefer och det är intendenternas ansvar att samordna de miljöfrågor som inte är 
relaterade till verksamheten på respektive campus. Miljöinformation sprids även via 
personaltidningen.  
 
Det finns idag sex stycken miljöinriktade studentföreningar vid universitetet som är med i 
svenska ekodemiker; Cemus - Centrum för miljö- och utvecklingsfrågor, Daucus - 
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs miljögrupp, Smålands Nations miljögrupp, SPS -
Svenska Student Pugwash, Västmanlands-Dala nations miljögrupp och Uppsala studentkår.62 

 

 
 
 

                                                 
136 http://www.umu.se/umu/lokal/personal/evalena.html#asa 
137 http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/broschyrmiljoarbetet.pdf 
138 http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljoledindex.html#hpl 
139 http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/61CD6EA269832B6EC125739200415C67?OpenDocument 
140 http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/611C5C45E45377BCC12573DF003A7FAB?OpenDocument 
141 Miljöplan för Uppsala Universitet 2008-2012 
142 http://info.uu.se/Internt.nsf/regelsamlingen/11D15376279FA02BC12567B60032C7EE 
143 http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/2C80A215EDB37738C12570CB0047BDB1?OpenDocument 
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Växjö Universitet 
 
Växjö Universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Kalmar Högskola har ett tätt samarbete, 
de faller under lärosätena i sydost.41 Miljösamordnaren för Växjö jobbar även på Blekinge 
Tekniska Högskola och Kalmar Högskola. 
 
Universitetets miljöhemsida är inte uppdaterad på länge. En miljöpolicy som de jobbar efter 
finns och likaså en miljöutredning från år 2000.144 En referensgrupp har funnits, men den är 
vilande just nu.41 Universitetet ingår i copernicus-chartern sedan 2005 145 och studenterna 
finns representerade i Svenska ekodemiker.62 

 
 
Örebro Universitet 
  

Örebro Universitet genomgår just nu en omorganisation och därmed finns det inte mycket 
information om miljöarbetet på hemsidan. Ett miljöarbete drivs dock på universitetet. Det 
finns miljösamordnare som jobbar med miljöfrågorna på heltid. Idagsläget finns det inget 
miljöråd, men beslut om en grupp av ombud för säkerhet, arbetsmiljö och miljö kommer att 
instiftas inom snar framtid. I gruppen skall representanter från akademier och processområden 
samt en studentrepresentant ingå. 
 
Eftersom det har skett omorganisation på universitetet och hemsidan inte har uppdaterats så 
ligger inga dokument ute på webbplatsen, men det finns en miljöpolicy och en handlingsplan 
för 2008-2010. Det som står på hemsidan i nuläget är de miljömål som universitetet skall 
arbeta efter.  
 
Någon utvecklad studentkontakt finns i dagsläget inte, men ett av miljömålen universitetet 
satt upp infattar information till anställda och studenter.146 Studentkåren är representerad i 
Svenska ekodemiker.62 

3.2 Studentenkät 

De åtta kommande figurerna är ett urval av de frågor som finns med på den studentenkät jag 
genomförde på Högskolan i Halmstad. Totalt fick jag in 40 enkäter, men nio enkäter var inte 
korrekt ifyllda och därmed använde jag mig av 31 enkäter. Det var 11 män som svarade på 
enkäten och 20 kvinnor.  
 

                                                 
144 http://www.vxu.se/about/miljoarbete/dokument/ 
145 http://www.vxu.se/about/miljoarbete/aktuellt/ 
146 Miljösamordnare Anders häll. 
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Hur insatt är du i miljöarbetet på skolan?
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Figur 1. Diagrammet visar hur män och kvinnor svarade på frågan hur insatta 
de är i miljöarbetet som bedrivs på högskolan. I undersökningen deltog 31  
personer, varav 11 män och 20 kvinnor. 
 
I figur ses att merparten av de tillfrågade studenterna vid Högskolan i Halmstad inte är insatta 
i det miljöarbete som bedrivs. Av de tillfrågade svarade 73% av männen och 85% av 
kvinnorna att de inte var insatta i arbetet. Det fanns ingen student som kände sig mycket insatt 
i arbetet, men däremot så var det 18% av männen som kände sig ganska mycket insatta i 
miljöarbetet. 9% av männen kände att de var något insatta i arbetet medan 15% av kvinnorna 
kände så.  
 
 
 

Visste du att skolan har ett miljöråd som arbetar 
med miljöfrågor på högskolan?
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Figur 2.  Diagrammet visar hur män och kvinnor svarade på frågan om de visste att det  
finns ett miljöråd som arbetar med miljöfrågor på högskolan. I undersökningen deltog 31 
personer, varav 11 män och 20 kvinnor. 
 
 
Hälften av de tillfrågade kvinnorna kände till att det finns ett miljöråd och lite mindre än 
hälften av männen var ovetandes om det. 
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Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i 
miljörådet?
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Figur 3. Diagrammet visar hur män och kvinnor svarade på frågan om kunde tänka sig att  
engagera sig i miljörådet. I undersökningen deltog 31 personer, varav 11 män och 20 kvinnor. 
 
Av de män som besvarade enkäten kände 81% att de inte kunde tänka sig att engagera sig i 
miljörådet, medan hälften av kvinnorna skulle kunna tänka sig det.   
 
 

Inom snar framtid kommer 
källsorteringsmöjligheter för studenter och 

personal upprättas på alla större allmänna ytor på 
högskolan. Kommer du att utnyttja kärlen och 

sortera i dess fraktioner?
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Figur 4. Diagrammet visar hur män och kvinnor svarade på frågan om de tänker utnyttja de 
källsorteringsmöjligheter som snart kommer finnas på högskolan. I undersökningen deltog 
31 personer, varav 11 män och 20 kvinnor. 
 
Både män och kvinnor hade en mycket positiv syn på att källsortera på högskolan. Det är bara 
någon enstaka procent av dem tillfrågade som inte kommer att utnyttja de kommande 
möjligheterna till källsortering. 
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Källsorterar du hemma?
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Figur 5. Diagrammet visar hur män och kvinnor svarade på frågan om de källsorterar  
hemma. I undersökningen deltog 31 personer, varav 11 män och 20 kvinnor. 
 
Källsorteringsvanorna bland männen och kvinnorna i hemmet skiljer sig. Av de tillfrågade 
männen så var det endast 36% som källsorterade sitt avfall medan 90% av kvinnorna gjorde 
det.  Det studenterna främst sorterar är glas, batterier och metallförpackningar.  

Stänger du av datorerna i skolan när du har 
använt dem?
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Figur 6. Diagrammet visar hur män och kvinnor svarade på frågan om de stänger av  
datorerna på högskolan när de använt dem. I undersökningen deltog 31 personer, varav 11  
män och 20 kvinnor. 
 
I frågan om studenterna stängde av datorerna på högskolan efter användnings svarade 
majoriteten nej. Av de deltagande männen svarade 55% nej och 80% av kvinnorna gav ett 
nekande svar. Den vanligaste anledningen till detta var att studenterna trodde att det kunde 
skada datorerna, de tyckte även att det var onödigt om det skulle komma en student senare 
som behövde datorn. 
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Får du lära dig om miljö och hållbar utveckling 
inom din utbildning?
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Figur 7. Diagrammet visar hur män och kvinnor svarade på frågan om de får lära sig om 
miljö och hållbar utveckling i deras utbildning. I undersökningen deltog 31 personer, varav 
11 män och 20 kvinnor. 
 
 

Skulle du vilja få in mer av dessa ämnen?
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Figur 8. Diagrammet visar att av de personer som gav ett nekande svar i 
frågan om de får in hållbar utveckling i sin utbildning vill få in mer av dessa 
ämnen. I undersökningen deltog 13 personer, varav 4 män och 9 kvinnor. 
 
I figur sju kan vi se att 63% av männen och 55% av kvinnorna tyckte att de får in hållbar 
utveckling i sin utbildning, de resterande 36% respektive 45% gav ett nekande svar. Som en 
följdfråga till dem som gett ett nekande svar ställdes frågan om de skulle vilja få in mer av 
dessa ämnen i utbildningen, se figur åtta. Av dem som svarade nej ville 50% av männen lära 
sig mer om hållbar utveckling och 56% av kvinnorna. 
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4. Diskussion 

4.1 Svenska lärosätens miljöarbete 

Samtliga av de högskolor och universitet som jag valt att granska i detta arbete bedriver ett 
miljöarbete. Vissa lärosäten har kommit längre än andra. I en jämförelse mellan Högskolan i 
Halmstad och övriga lärosäten så har inte högskolan kommit vidare långt, merparten har 
kommit längre. Eftersom att alla lärosäten arbetar med miljö och hållbar utveckling på olika 
sätt så finns det mycket att lära av varandra.  
 
Det som främst behövs förbättras på många av lärosätena är att nå ut till studenterna med 
miljöfrågorna och så även Högskolan i Halmstad. Som ett led i detta har jag valt att göra en 
broschyr som skall nå ut till högskolans studenter. Detta är däremot inte en tillräcklig insats. 
Studenterna borde få mer information om vad Högskolan i Halmstad som myndighet gör för 
att uppnå målet med hållbar utveckling. Högskolan skulle exempelvis kunna informera nya 
studenter vid de välkomstdagarna, anordna miljödag/ar och/eller göra en sammanfattad 
årsredovisning i broschyrformat som läggs ut på hemsidan och som finns tillgänglig i 
pappersformat runt om på högskolan. Den skall kunna vara lättillgänglig av både studenter 
och personal. Förutom att redovisa det interna miljöarbetet måste även miljöfrågor och hållbar 
utveckling inkluderas i samtliga utbildningar oberoende vilken utbildning som studenten 
väljer. En miljösamordnare gentemot studenterna skulle kunna arbeta med dessa typer av 
frågor och personen skulle även kunna skapa en bra kontakt med studenterna och därmed 
skulle studenterna lättare veta till vem skall vända sig om det har några synpunkter eller 
förslag på förbättringar miljöarbetet. En liknande tjänst gentemot studenterna tillsattes under 
våren 2008, en jämställdhets och mångfaldssamordnare.  
  
På många lärosäten i Sverige har studenterna bildat egna miljöföreningar för att ge sitt bidrag 
mot en hållbar utveckling. I Halmstad finns ingen sådan typ av förening. Många av de 
lärosäten som har en miljöförening är med i svenska ekodemiker. Även studentkårer kan vara 
medlemmar. Halmstads studentkår har valt att inte vara med i svenska ekodemiker. 
Copernicus-chartern är ett annat nätverk som Högskolan i Halmstad inte är med i. 
 
Högskolan i Halmstad måste satsa mer på miljöfrågor, små ekonomiska medel kan göra 
skillnad. För att utveckla miljöarbetet krävs att fler personer involveras i miljöarbetet. 
Förutom miljösamordnare gentemot studenterna skulle även en person per sektion och enhet 
på högskolan kunnat utses och som fungera som miljöombud. Miljöombudet skulle fungera 
som ombudsman i miljöfrågor på sektionen/enheten, vara drivande i det miljöarbete som sker 
där och även vara en informationskanal mellan miljösamordnare och personal. Det är viktigt 
att personalens synpunkter lyfts fram och att det finns någon inom sektionen/enheten som kan 
ta emot förslagen och framföra dem vidare i organisationen. 
  
Miljöombud och en miljösamordnartjänst är ett led i ett bra miljöutvecklingsarbete. Detta är 
tjänster som bör ligga på upptill 25%, som dagens miljösamordnartjänst De bör finnas på 
högskolan om inte miljösamordnartjänsten ligger på minst än 50%. I dagsläget så är inte 
miljöfrågorna på Högskolan i Halmstad prioriterade, det syns tydligt på min 
enkätundersökning.  
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För att miljöarbetet skall bedrivas på det optimalaste sättet krävs även utbildning. Alla 
anställda vid högskolan bör genomgå en kort utbildning i miljö och hållbar utveckling, detta 
för att alla skall få insikt i den miljöpåverkan verksamheten skapar.  
 

4.2 Studentenkät 

I min studentenkät ställde jag 13 frågor rörande studenternas miljöpåverkan. Jag har valt att 
lyfta fram åtta av frågorna. Att döma av resultatet i figur 1 är studenterna inte insatta i det 
miljöarbete som görs på skolan. Ett antal av dem vet att det finns ett miljöråd, figur 2, men 
vill inte engagera sig i det, figur 3. Mest negativa till det är männen. Att de tillfrågade 
studenterna överlag inte är insatta eller intresserade tror jag beror på att de inte får tillräcklig 
med information om miljöfrågorna. Hade högskolan belyst miljöfrågorna gentemot 
studenterna så tror jag att intresset för miljörådet hade varit större och därmed hade fler varit 
insatta i miljöarbetet. Tillsättningen av studentrepresentant i miljörådet sköter studentkåren. 
Där finns en förändringspotential, kåren skulle kunna utöka sina anslag om att det är nyval i 
högskolans nämnder och råd.  
 
I figur 7 kan vi däremot se att hälften av de tillfrågade studenterna känner att dem får in 
hållbar utveckling vilket är positivt då studenter från de olika sektionerna på högskolan har 
fått besvara enkäten. Av dem som kände att de inte fick in hållbar utveckling i utbildningen 
ville hälften att frågorna kring ämnet skulle tas upp, figur 8. Det var ett positivt resultat och 
betyder att idag finns inte hållbar utveckling med i alla utbildningar. Enligt en utredning 2004 
av Per Wallin om kurser som behandlar perspektivet hållbar utveckling så har Sektionen för 
Ekonomi och Teknik (SET), 58 stycken medan sektionen för Informationsvetenskap, data- 
och Elektroteknik (IDE) har minst, endast 1 kurs. Sektionen för Humaniora (HUM) har två 
stycken, Sektionen för Lärarutbildningen (LUT) har 17 och Sektionen för Hälsa och Samhälle 
(HOS) har 28.35  
 
Inom en snar framtid kommer källsorteringsmöjligheter för både studenter och personal att 
installeras på högskolan och i figur 4 ses att majoriteten av studenterna kommer att utnyttja 
möjligheten att källsortera. I figur 5 som rör källsorteringen hemma är de tillfrågade 
studenterna däremot inte lika positiva. Hemma källsorterar endast 66% av männen och 91% 
av dem har svarat att de kommer att utnyttja kärlen på högskolan. Jag tror detta beror på att 
det är lättare att källsortera på skolan eftersom att källsorteringskärlen kommer att placeras ut 
på en plats som inte är lika långt bort som källsorteringskärlen hemma. I hemmet är det oftast 
längre till källsorteringskärlen då boendeformen är villa eller lägenhet.  
I figur 8 som tar upp om studenterna stänger av datorerna när det har använt dem svarar 
majoriteten nej. Främsta skälet till att de inte gör det framgår i enkäten är för att det kanske 
kommer en annan användare tätt efter dem. En annan reaktion bland studenterna är att 
datorerna lättare går sönder. Hade datorerna med tillhörande skärm stängts av efter varje 
användning, speciellt under nätterna hade energianvändningen kunnat minskas drastiskt. 
 

4.3 Broschyr om skolans miljöarbete 
 
Mitt examensarbete knyts ihop av broschyren som skall synliggöra delar av miljöarbetet som 
bedrivs på högskolan för att få fler studenter insatta i miljöarbetet. Av enkäten att utdöma 
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finns det studenter som inte känner till miljöarbetet som kanske skulle vilja engagera sig, men 
som inte vet hur de skall gå till väga.  
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Besökt: 2008-04-12 
 
22. Vad är EMAS? 
http://www.emas.se/vae.asp?sida=3  
Besökt: 2008-04-12 
 
23. EMAS-deltagare 
http://ec.europa.eu/environment/emas/about/participate/sites_en.htm 
Besökt: 2008-04-12 
 
24. Riktlinjer för EMAS 
http://www.emas.se/doc/vagledn/Ivagledn1.pdf  
Besökt: 2008-04-12 
 
25. Vad är EMAS? 
http://www.emas.se/vae.asp?sida=5  
Besökt: 2008-04-12 
 
26. Miljöcertifiering (ISO 14001) av Mälardalens Högskola 
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.683!iso_14001_mdh_020526_sve.pdf 
Besökt: 2008-05-12 
 
27. Copernicus-Chartern 
http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A3=ind0411&L=ecodemics-l&P=145904&E=2&B=--
%3D_NextPart_Lycos_0219501101210312_ID&N=%3D%3Fwindows-
1252%3FQ%3F+__P%3DE5verkans_info..doc%3F%3D&T=application%2Fmsword  
Besökt: 2008-05-12  
 
28. Miljöcertifiering (ISO 14001) av Mälardalens Högskola 
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.683!iso_14001_mdh_020526_sve.pdf  
Besökt: 2008-05-12 
 
29. Copernicus-Charterns 10 punkter 
http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/crecoptransl.doc  
Besökt: 2008-05-12 
 
30. Miljöledning för myndigheter 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Hallbar-produktion-och-
konsumtion/Miljoledning-for-myndigheter/  
Besökt: 2008-05-19 
 
31. Högskolelagen. SFS nr: 1992:1434. Utfärdad: 1992-12-17 
http://62.95.69.15/cgi-
bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHT
ML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3D
THW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7
D=&BET=1992%3A1434&RUB=&ORG=&%24%7BSORT%7D=%C5R%2CLPNR+  
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Besökt: 2008-05-19 
 
33. Styrning av statliga myndigheter 
http://www.regeringen.se/sb/d/2462/a/13475  
Besökt: 2008-05-19 
 
34. Miljörådet -  Högskolan i Halmstad 
http://www.hh.se/omhogskolan/ledning/styrelsernamnderochrad/miljoradet.1799.html 
Besökt: 2008-05-19 
 
35. Högskolan i Halmstads miljöutredning 
http://www.hh.se/download/18.561c077118308084a78000817/miljoutredning-2006.pdf 
Besökt: 2008-05-19 
 
36. Blekinge Tekniska högskolas studieorter 
http://www.bth.se/valkommen.nsf/sidor/2ef3a6ca8ddc9353c1256ef2003e4a9f!OpenDocumen
t 
Besökt: 2008-04-30 
 
38. Studentföreningen MASK vid BTH 
http://mask.bthstudent.se/index.html 
Besökt: 2008-04-30 
 
39. Svenska Ekodemiker 
http://www.svenskaekodemiker.se/index.htm 
Besökt: 2008-04-30 
 
40. Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 högskolepoäng vid BTH 
http://edu.bth.se/utbildning/utb_program.asp?PtKod=MTASL08h&PtAnmKodLadok=70049
&PrKod=MTASL&PrRevisionsNr=2  
Besökt: 2008-04-30 
 
41. Miljöledningssystem och hållbar utveckling 
http://www.bth.se/for/miljo.nsf/sidor/hallbar-utveckling-och-bologna   
Besökt: 2008-04-30 
 
42. Om Chalmers Tekniska högskola 
http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers  
Besökt: 2008-04-30 
 
43. Miljö och hållbar utveckling vid Chalmers Tekniska Högskola 
http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers/miljo-och-hallbar  
Besökt: 2008-04-30 
 
45. Miljödiplomering vid Chalmers Tekniska Högskola 
http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers/miljo-och-hallbar/miljodiplomering  
Besökt: 2008-04-30 
 
46. Chalmersfastigeheters miljöansvar 
http://www.chalmersfastigheter.se/miljo/  
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Besökt: 2008-04-30 
 
49. Chalmers miljöutredning 2005-2006. Cecilia Sundelin och Jennica Källstrand  
Besökt: 2008-04-30 
 
50. Chalmers Students for Sustainability 
http://css.chs.chalmers.se/about/  
Besökt:  2008-04-30 
 
52. Chalmers interna miljöarbete 
http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers/miljo-och-hallbar/chalmers-interna  
Besökt: 2008-04-30 
 
53. Göteborgs universitets arbete med miljö och hållbar utveckling 
http://www.mls.adm.gu.se/ 
Besökt:  2008-05-12 
 
54. Personal vid Göteborgs universitet 
http://www.mls.adm.gu.se/kontakt/  
Besökt: 2008-05-12 
 
56. Grupper och organ vid Göteborgs universitet 
http://www.gus.gu.se/studentinflytande/grupperochorgan/  
Besökt: 2008-05-12 
 
57. Svenska Ekodemikers medlemmar 
http://www.svenskaekodemiker.se/index.htm?ekodemiker/medlemmar.htm  
Besökt: 2008-05-12 
 
59. Utskottet för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås 
http://hbportal.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX49QSy
dDRwN_xzA3AyNjC0dn40BHIGUKlI80i_fzNwp1M_E0NLQwczU0MDLzMHHyCfM0cHc
xJqA7HGQfkgoD10BzoAp39zA_H08XQ2djiLwBDuBogKYfzQYL_PLuvsZ45Q2MTfG6z9
fdDK-8mTvUfjzh4-eRn5uqH1xcpl-
QG2GQ6ZnpmWXiqAgAC0YwuQ!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMU
EwT0FWRjAyMzhBQzNRQTM4RTA!/ 
Besökt: 2008-04-30 
 
60. Kvalitetsrådet vid Högskolan i Borås 
http://hbportal.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX49QSy
dDRwMD10BzAyNjd_cwPx9PF8NgE_1wkA7cKpyNIfIGOICjgb6fR35uqn6kfpQ5bnvM9U
P0I730C7Kz01wCHRUBLsQQVg!!/dl2/d1/L0lJSkptSm1KbUpBIS9JTGpBQUF4QUFFUklS
SVJJUUEhIS9ZQnB4Vjl4ajE5eHIxOXhuMXchIS82X0VNSFU5QjFBME9BVkYwMjM4Q
UMzUUEzODI0L3N2L2VuLzZfRU1IVTlCMUEwT0FWRjAyMzhBQzNRQTM4STYvNl9
FTUhVOUIxQTBPQVZGMDIzOEFDM1FBMzhBMC82X0VNSFU5QjFBME9BVkYwMj
M4QUMzUUEzOEE1/ 
Besökt: 2008-05-01 
 
61. Studentkåren i Borås 
http://www.sib.hb.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=29  
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Besökt: 2008-05-02 
62. Miljölänkar 
http://www.hb.se/kvalitet/miljo-lankar.asp  
Besökt: 2008-05-01 
 
63. Miljöledningssystem för Högskolan i Gävle 
http://www.hig.se/t-inst/miljo/index.htm  
Besökt: 2008-05-01 
 
64. Övergripande och detaljerade mål och handlingsplan för Högskolan i Gävle 
http://www.hig.se/t-inst/miljo/miljomal_och_handlingsplan.htm  
Besökt: 2008-05-01 
 
66. Miljöledningssystem för Högskolan i Gävle  
http://www.hig.se/t-inst/miljo/  
Besökt: 2008-05-01 
 
68. Miljörådet på Högskolan i Gävle 
http://www.hig.se/miljo/miljoradet.htm  
Besökt: 2008-05-01 
 
70. Miljöarbete vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping  
http://www.hlk.hj.se/doc/5818  
Besökt: 2008-05-02 
 
71. Gudrun Engstrand Högskoleservice. årsrapporteringen av stiftelsens skärskilda uppdrag 
till HS. beslut stiftelsestyrelsen 23 april 2007 
http://www.hs.hj.se/Kvalitet/2008/Stiftelsensuppdrag_2007.pdf  
Besökt: 2008-05-02 
 
72. Uppföljning och resultat, högskoleservice vid Högskolan i Jönkping 
http://www.hs.hj.se/doc/6160  
Besökt: 2008-05-02 
 
73. Forum för hållbar utveckling. Hållbar utveckling i Högskolans utbildningar och andra 
verksamheter 
http://www.hik.se/dokument/hållbar%20utveckling/bakgrundsdokument%20hållbar%20utv%
202007.pdf  
Besökt: 2008-05-02 
 
74. Forum för hållbar utveckling vid Högskolan i Kalmar - Rapport från arbetet 2007  
http://www2.hik.se/dokument/.%5Ch%C3%A5llbar%20utveckling/Forum_for_hallbar_utvec
kling_HiK_rapport.pdf  
Besökt: 2008-05-03 
 
75. Om högskolan på Gotland 
http://mainweb.hgo.se/adm/omhgo.nsf/($all)/A996AE4E081E7953C125715C003467F0?Ope
nDocument  
Besökt: 2008-05-04 
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76. Miljöarbete vid högskolan på Gotland 
http://mainweb.hgo.se/Adm/Miljoarb.nsf/($all)/47FFB6E15C3036A7C1256E970044CA56?O
penDocument  
Besökt: 2008-05-04 
 
79. Hälso- och arbetsmiljökommitté, Högskolan i Väst 
http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=827&module_instance=5  
Besökt: 2008-05-04 
 
82. Karlstads Universitets miljöpolicy 
http://www.intra.kau.se/dokument/upload/82F31B171d977253BDQSFEB52BBA/Miljopolicy
KauTillOchMed2009.pdf 
Hämtat: 2008-05-05 
 
83. Karlstads Universitets miljöpolicy 
http://www.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=451  
Besökt: 2008-05-05 
 
84. Studentföreningen MASK vid Karlstads Universitet  
http://www.mask.snf.se/mask.htm  
Besökt: 2008-05-05 
 
87. Studentföreningen SEEK vid Karlstads Universitet 
http://seek.ths.kth.se/omSEEK.php  
Besökt: 2008-05-08 
 
88. Linköpings Universitets arbete med miljö och hållbar utveckling 
http://www.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7747&a=50570  
Besökt: 2008-05-08 
 
89. Miljöarbete vid Linköpings Universitet  
http://www.liu.se/om-liu/miljoarbete  
Besökt: 2008-05-08 
 
90. Miljöarbete vid Linköpings Universitet 
http://www.liu.se/om-liu/miljoarbete/internt_miljoarbete  
Besökt: 2008-05-08 
 
91. Miljöeldningssystem för Linköpings universitet 
http://www.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7757&a=50710  
Besökt: 2008-05-08 
 
92. Miljöarbete vid Linköpings Universitet 
http://www.liu.se/om-liu/miljoarbete/internt_miljoarbete  
Besökt: 2008-05-08 
 
94. Miljöorganisation vid Linköpings Universitet 
http://www.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7761&a=50564  
Besökt: 2008-05-09 
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95. Miljörådets roll vid Linköpings Universitet 
http://www.liu.se/content/1/c6/05/05/34/miljoradets_vid_liu_roll_och_sa.doc  
Besökt: 2008-05-09 
 
96. Om Luleå Tekniska universitet 
http://www.ltu.se/omltu  
Besökt: 2008-05-09 
 
97. Adress till Luleå Tekniska universitet  
http://www.ltu.se/omltu/d2452/1.2131  
Besökt: 2008-05-09 
 
98. Universitetsstyrelsen. Luleå Tekniska Universitets Miljöpolicy 
http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.4998!ad1adcca.pdf 
Besökt:  2008-05-20 
 
99. Sammanfattning av miljöutredning vid LTU 
 http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.5036!e6ced0f7.pdf 
Besökt: 2008-05-09 
 
100. Handlingsplan för miljöledning vid LTU 2006 
http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.6782!handlingsplan%20miljoledning%202006.pdf 
Besökt: 2008-05-09 
 
101. Handlingsplan för miljöledning vid LTU 2006 
http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.6782!handlingsplan%20miljoledning%202006.pdf  
Besökt: 2008-05-09 
 
102. Miljöledning vid LTU 
http://www.ltu.se/d856/d1172/d1653  
Besökt: 2008-05-09 
 
103. Lokal regelsamling för Luleå Tekniska Universitet 
http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.14026!organisation%20av%20miljoledningsarbetet%20regel
samling.pdf  
Besökt: 2008-05-09 
 
104. Studentpåverkan vid Luleå Tekniska Universitet 
http://www.ltu.se/d856/d1172/d1653/d1660/d3157  
Besökt: 2008-05-09 
 
105. Presentation av Lunds Universitet 
http://www.lu.se/om-lunds-universitet/presentation 
Besökt: 2008-05-12 
 
107. Miljöarbete vid Lunds Universitet 
http://www.bygg.lu.se/miljoe  
Besökt: 2008-05-12 
 
108. Lunds universitets policy för miljö och hållbar utveckling 
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http://www.lu.se/upload/Miljo/Miljo_och_hallbarhetsarbete_policy_webversion.pdf  
Besökt: 2008-05-12 
 
109. Föreningen hållbart universitet vid Lunds Universitet 
http://www.af.lu.se/foreningar/hallbartuni/historia.html  
Besökt: 2008-05-12 
 
111. Studentföreningen FENIX vid Malmö Högskola 
http://195.178.224.142/fenix/?page_id=4 
Besökt: 2008-05-09 
 
112. Om Mittuniversitetet 
http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____480.aspx  
Besökt: 2008-05-11 
 
113. Fakta om Mittuniversitetet 
http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____229.aspx  
Besökt: 2008-05-11 
 
114. Miljöledningssystem vid Mittuniversitetet 
http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____971.aspx  
2008-05-11 
 
115. Miljöorganisation vid Mittuniversitetet 
http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____404.aspx  
Besökt: 2008-05-11 
 
116. Mittuniversitetets miljösamordnare 
http://www.mdh.se/hogskolan/hu/miljo/miljosamordnare  
Besökt: 2008-05-11 
 
118. Miljöcertifiering (ISO 14001) av Mälardalens Högskola 
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.683!iso_14001_mdh_020526_sve.pdf  
Besökt: 2008-05-11 
 
119. Miljömål vid Mälardalens Högskola 
http://www.mdh.se/hogskolan/hu/miljo/miljomal  
Besökt: 2008-05-11 
 
120. Miljörådet vid Stockholms Universitet 
http://www.miljo.su.se/  
Besökt: 2008-05-11 
 
121. Stockholms Universitets miljöpolicy 
http://www.miljo.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=452&a=1629  
Besökt: 2008-05-11 
 
122. Stockholms universitets miljöplan 
http://www.miljo.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=463  
Besökt: 2008-05-11 
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123. Resursförbrukning för Stockholms Universitet 
http://www.miljo.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=460  
Besökt: 2008-05-11 
 
124. Miljöredovisningar för Stockholms Universitet 
http://www.miljo.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=462  
Besökt: 2008-05-11 
 
125. Symbios - Stockholms universitets studentkårs miljögrupp  
http://www.symbios.snf.se/  
Besökt: 2008-05-11  
 
126. Södertörns Högskola - Studieorter 
http://webappo.web.sh.se/C1256C93007503ED/tmt.view/993066D39B3D59BDC1256CA900
2FDA45?open&ref=/C1256C8A0066623D/E6F53C7A175B1DC9C1256C95003D14EE  
Besökt: 2008-05-11 
 
127. Södertörns Högskola – Historik 
http://webappo.web.sh.se/C1256C93007503ED/tmt.view/7D605999612C449AC1256CA900
2FC947?open&ref=/C1256C8A0066623D/E6F53C7A175B1DC9C1256C95003D14EE  
Besökt: 2008-05-11 
 
128. Per Larsson. Miljöledningssystem ISO 14001 anpassat för Södertörns Högskola Krav 
och vägledning för hur kraven skall tillämpas. 
http://webappo.web.sh.se/C12571EE002AEB26/0/50E5112ED4B25510C125731E0046C5EC
/$file/mIljodok_ISOSH_411c_rf_beslut.pdf  
Besökt: 2008-05-11 
 
129  Södertörns arbete med hållbar utveckling 
http://webappo.web.sh.se/C12571EE002AEB26/tmt.view/5887E4BF3375AF6BC12571EF00
2AFDA3?open&ref=/C1256C93007503ED/463CF5541B307753C12571EF002D9C7D;/C12
56C8A0066623D/E6F53C7A175B1DC9C1256C95003D14EE 2008-05-11 
Besökt: 2008-05-11 
 
130. Referensgruppen vid Södertörns högskola 
http://webappo.web.sh.se/C12571EE002AEB26/tmt.view/1D7221D5CEDC99D2C12571EF0
02E708A?open&ref=/C1256C93007503ED/463CF5541B307753C12571EF002D9C7D;/C12
56C8A0066623D/E6F53C7A175B1DC9C1256C95003D14EE  
Besökt: 2008-05-12 
 
131. Smurf - Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening   
www.smuf.org  
Besökt: 2008-05-12 
 
133. Högskolor vid Umeå Universitet 
http://www.umu.se/umu/om_umu/organisation/hogskolor.html  
Besökt: 2008-05-11 
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135. Handlingsplan för miljöarbetet vid Umeå Universitet 
http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljoledindex.html#hpl  
Besökt: 2008-05-11 
 
136. Miljö- och kvalitetssamordnare vid Umeå universitet 
http://www.umu.se/umu/lokal/personal/evalena.html#asa  
Besökt: 2008-05-11 
 
137. Broschyr om Umeå Universitets miljöarbete 
http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/broschyrmiljoarbetet.pdf  
Besökt: 2008-05-11 
 
138. Handlingsplan för miljöarbetet vid Umeå Universitet 
http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljoledindex.html#hpl 
Besökt: 2008-05-11 
 
139. Miljö vid Uppsala Universitet 
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/61CD6EA269832B6EC125739200415C67?Open
Document 
Besökt: 2008-05-11 
 
140. Nyckeltal/indikatorer vid Uppsala Universitet 
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/611C5C45E45377BCC12573DF003A7FAB?Open
Document 
Besökt: 2008-05-11 
 
141. Miljöplan för Uppsala Universitet 2008-2012 
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/enhet/9A6FE31D7D60312CC12573D900417C2D/$file/
Miljöplan%20med%20bilagor.pdf 
Besökt: 2008-05-11 
 
142. Uppsala Universitets miljöpolicy 
http://info.uu.se/Internt.nsf/regelsamlingen/11D15376279FA02BC12567B60032C7EE 
Besökt: 2008-05-11 
 
143. Uppsala Universitets miljöredovisning 
http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/2C80A215EDB37738C12570CB0047BDB1?Open
Document  
Besökt: 2008-05-11 
 
144. Miljödokument för Växjö Universitet 
http://www.vxu.se/about/miljoarbete/dokument/ 
Besökt: 2008-05-12 
 
145. Aktuella miljöarbetet vid Växjö Universitet 
http://www.vxu.se/about/miljoarbete/aktuellt/ 
Besökt: 2008-05-12 
 
Muntliga källor 
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1. Kjellén Erland. Meteorologiprofessor Stockholms Universitet. Klimatförläsning, 
Rydbergssymposium 2008-05-07 
 
37. Bohman Irene Miljösamordnare sydost. 2008-03-07 
 
55. Gustavsson Anette Miljösamordnare Göteborgs Universitet 2008-05-12 
 
47. Källstrand Jennica Miljösamordnare Chalmers Tekniska Högskola 2008-02-21 
 
58. Kaspersen Christina Handläggare för miljö- och hållbar utveckling Högskolan i Borås 
2008-04-01 
 
65. Malmstöm Bo Prorektor Högskolan i Gävle 2008-02-26 
 
67. Löf Rose-Marie Assistent Högskolan i Gävle 2008-02-27 
 
69. Rosén Kjell Miljö- och kvalitetsansvarig Högskolan i Jönköping 2008-02-23 
 
77. Jörnemark Annika Miljösamordnare Högskolan på Gotland 2008-02-25 
 
78. Johansson Rolf Högskoledirektör Högskolan i Väst 2008-02-22 
 
81. Daleke Anette Miljösamordnare Karlstads universitet 2008-02-22 
 
85. Hallgren Christina Miljösamordnare Karolinska Institutet 2008-02-21 
 
86. Cars Göran Perfekt Kungliga Tekniska Högskolan 2008-02-28 
 
93. Carlsson Anders Central miljösamordnare Linköpings Universitet 2008-02-27 
 
106. Larsson Maria Miljösamordnare Lunds Universitet 2008-03-19 
 
110. Ettelin Halina Miljökoordinator Malmö Högskola 2008-02-27 
 
117. Sand Ingrid Universitetsadjukant Mälardalens högskola 2008-03-25 
 
132. Karpberg Eilert Upphandlings- och miljöansvarig Södertörns Högskola 2008-03-05 
 
134. Bäckström Åsa Miljösamordnare Umeå Universitet 2008-05-11 
 
146. Häll Anders Miljösamordnare Örebro Universitet 2008-02-21 
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Bilagor 

Bilaga 1. Broschyr om högskolans miljöarbete 
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Högskolan i Halmstad 
På Högskolan finns det idag ca 9000 studenter, 100 forskarstudenter och 550 anställda. 
Alla är vi del av miljön. För att få en fungerande miljöorganisation måste alla vara med. 
Denna broschyr synliggör Högskolan i Halmstads miljöarbete, främst för studenter. 
  
Alla svenska lärosäten har fått i uppdrag av regeringen att införa ett miljölednings-
system. Vissa lärosäten inriktar sig på ISO-certifiering och andra på ett förenklat miljö-
ledningssystem. Högskolan i Halmstad inriktar sig på den förenklade modellen. 
  
I denna broschyr kan du läsa om ett antal av de framsteg Högskolan i Halmstad har 
gjort när det gäller miljöarbetet 
 

Synliggörande av miljöarbetet 
vid Högskolan i Halmstad för 

studenterna 
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Källsortering 
Inom snar framtid kommer källsorteringsmöjligheterna att finnas på högskolan. Idag 
finns det endast pappersinsamling för oss studenter. Under 2008 kommer en källsorter-
ingsmöbel installeras i alla större utrymmen på högskolan. I möbeln kommer sex frak-
tioner ingå t.ex. färgat- och ofärgat glas, metallförpackningar, batterier och pappersför-
packningar.   
 

Dubbelsidiga utskrifter 
Det går att göra dubbelsidiga utskrifter från samtliga studentdatorer på högskolan. Även 
dubbelsidig kopiering går att göra. 

 

Riktlinjer för resor 
I slutet av 2007 antogs nya riktlinjer för resor och resebeställningar vid högskolan. I 
riktlinjerna står det att resor i tjänsten skall ske på det fördelaktigaste sättet. Miljö-
aspekter vid val av färdmedel och logi skall beaktas, men även totalkostnaden. Kollek-
tivtrafiken skall prioriteras framför de miljöbelastande alternativen, såsom bil och flyg-
plan. Om hyrbil behöver utnyttjas skall fordonet i möjligaste mån drivas med alternativa 
bränslen. Högskolan har upprättat samarbete med uthyrningsfirmor som kan erbjuda 
alternativa bränslen. 
  

Lokaler 
Det finns närvarogivare i de flesta av högskolans utrymmen och där det inte finns plane-
ras det inom kort att inrättas. Lokalerna utnyttjas effektivt. Små grupper schemaläggs i 
mindre lokaler och större grupper i större lokaler. Samma lokal utnyttjas under så stor 
del av dagen som möjligt för att minska el-, värme- och ventilationsförbrukningen. 
Under sommartid sker lokalstyrning i samarbete med fastighetsägarna Aberdeen och 
Frageus, detta innebär att endast de salar som används under sommaren tillgodoses med 
värme/kyla. 

 

Ekologiskt kaffe/te 

All personal har tillgång till ekologiskt kaffe och ekologsikt och rättvisemärkt te. 
 

Miljörådet 
I miljörådet sitter idag 12 personer, varav en plats är tillägnad studentkåren. Samman-
sättning kommer inom snart framtid förändras och då kommer antalet studentre-
presentantplatser uppgå till två. Rådet tar upp frågor kring miljö och hållbar utvecklig 
som rör högskolan. Rådet har sammanträden cirka fyra gånger per år, två per termin. 
 

Hur kan du som student vara med att påverka? 
Som student kan du engagera dig i miljörådet, där du får möjlighet att uttrycka och 
påverka högskolans miljöarbete. Du kan även ge ditt bidra till miljön genom att: 

• Skriva ut och kopiera dubbelsidigt. 
• Stänga av datorn när du använt den. 
• Källsortera ditt avfall. 
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Vid frågor, synpunkter eller förslag om miljöarbetet kontakta miljösamordnare Kerstin 
Rolleberg via mail; Kerstin.Rolleberg@hh.se eller via telefon: 035-167552 
 
Besök gärna: www.hh.se för mer information om miljöarbetet 
Utarbetad av Sanna Råberg 
Miljö- och hälsoskyddsprogrammet ÅK3 
Våren 2008 
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Bilaga 2. Studentenkät 
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Enkätundersökning om Högskolan i Halmstads studenters 
miljömedvetenhet. 
  
 
Ålder:    Kön: 
 
Termin på högskolan: 

 

Frågor rörande ditt miljöarbete på högskolan 

 
1. Hur lång väg har du till enkel väg till högskolan  

    0-3 km                         3-6 km                          6-10 km                          över 10 km 

 
2. Hur tar du dig till högskolan: 

    Går           Bil            Cykel                   Kollektivtrafik              Annat 

    Om annat, vad: ____________________________________________________________ 

 
3. Hur insatt är du i miljöarbetet på högskolan 

    Inte alls                       Något                          Ganska mycket                           Mycket 

 
4. Visste du att skolan har ett miljöråd som arbetar med miljöfrågor på högskolan? 

    Ja Nej 

 
5. Skulle du kunna tänka dig engagera dig i miljörådet? 

    Ja Nej 

 
6. Känner du att du kan påverka miljön och miljöarbetet på skolan? 

    Ja Nej  

    Om nej, varför inte: _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

    
7. Inom snar framtid kommer källsorteringsmöjligheter för studenter och personal upprättas    

    på alla större allmänna ytor på högskolan. Kommer du att utnyttja kärlen och sortera i dess   

    fraktioner? 

    Ja Nej 

    Om nej, varför inte: _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 
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8. Skriver du ut dubbelsidigt på högskolans skrivare och kopiatorer? 

    Ja               Nej 

    Om nej, varför inte: _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

 

9. Stänger du datorerna i högskolan när du använt dem? 

    Ja               Nej 

    Om nej, varför inte: _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

 

10. Får du lära dig om miljö och hållbar utveckling inom din utbildning? 

      Ja               Nej 

      Om nej, skulle du vilja få in mer av dessa ämnen?          Ja                    Nej 

 
Frågor rörande ditt miljöarbete hemma 
 
 
11. Källsorterar du hemma? 

    Ja  Nej 

    Om ja, vad: _______________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

 
12. Handlar du ekologiskt? 

    Ja   Ibland         Nej 

    Om ja eller ibland, vad: ______________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

 
13. Vanligaste transportmedel utanför studietiden: 

      Går           Bil            Cykel                   Kollektivtrafik              Annat 

      Om annat, vad: ___________________________________________________________ 

 
 
Tack för att du svarade på denna enkät! 
Med vänlig hälsning Sanna Råberg 
 


