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Förord 
 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom programmet för Samhälls-
byggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet. Uppgiften har varit att med tillgängliga 
medel samla information för att beskriva lärosätens arbete med införande av miljö-
ledningssystem och ur detta ge ett förslag på en modell för Luleå tekniska universitet 
att arbeta efter i sin strävan att bidra till en hållbar utveckling. 
 
Detta arbete hade inte varit möjligt att genomföra utan alla trevliga människor på 
universitet och högskolor runt om i landet. Tack för er gästvänlighet och vilja att dela 
med er av erfarenheter. Jag vill också tacka min alltid positiva handledare Jan-Ola 
Burman för uppmuntran, råd och stöd. 
 
Utan mina två coacher, mamma och Lottie, hade arbetet inte varit klart idag och 
garanterat innehållit fler språkliga brister. Skänker även en tanke till Dagobert som 
bistått med otaliga räksallader och Ivalde AB, mitt andra hem under tre veckor i 
september. 
 
 
 
Luleå, hösten 2000. 
 
 
 
 
Anna Josefsson 



   

Sammanfattning 
 
 
Miljöarbetet förändras ständigt och har kommit att gälla alla verksamheter i 
samhället. Universitet och högskolor har ett särskilt ansvar i miljöhänseende och 
unika möjligheter att påverka strävan mot en hållbar utveckling. Staten, näringsliv och 
krafter inom verksamheten ställer ökade krav på lärosätenas miljöarbete. Därmed har 
lärosätena ett behov att systematisera och organisera sitt miljöarbete, det vill säga ett 
behov av att införa ett miljöledningssystem. 
 
Syftet med rapporten är att sammanställa information och erfarenheter från 
lärosätens miljöledningssystem och deras syn på studenten som miljöaspekt samt ge 
ett förslag för hur Luleå tekniska universitet kan gå till väga i sitt miljöarbete. 
 
Det pågår ett arbete med införande av miljöledningssystem vid flertalet svenska 
lärosäten vilket till stor del beror på Miljödepartementets projekt ”Miljöledningssystem 
i statlig förvaltning” där 22 lärosäten deltar. De har alla kommit olika långt i sitt arbete 
och valt lite olika arbetssätt. Valen gäller allt ifrån organisation till huruvida lärosätet 
har som mål att certifiera sig enligt internationell standard eller enbart väljer att jobba 
efter dess struktur. 
 
Ledningens stöd är grunden för ett framgångsrikt arbete. Person eller grupp som 
leder miljöarbetet bör vara placerad direkt under rektor i organisationen. Några 
lärosäten arbetar institutionsvis medan exempelvis Mälardalens högskola vid sitt 
införande och certifiering enligt ISO14001 1999 arbetade igenom hela verksamheten 
på en gång. Flertalet lärosäten har tankar på att utnyttja en pilotenhet som kan ge 
erfarenheter och fungera som det goda exemplet. 
 
Konsekvenserna av studentens framtida yrkesverksamhet och tillämpningen av 
erhållna forskningsresultat är ett lärosätes största miljöaspekter. För att minska den 
miljöpåverkan som dessa aspekter verkar till krävs åtgärder, framförallt i form av 
miljöintegrering i all utbildning och forskning. 
 
Förslaget för Luleå tekniska universitet består i att en miljösamordnare direkt 
underställd rektor, tillsammans med miljöombud på respektive enheter, driver arbetet 
mot certifiering enligt ISO14001 år 2003. 



   

Abstract 
 
 
The environmental work is continuously changing. Nowadays it concerns all kinds of 
activities in the community. Universities and colleges have a particular responsibility 
in environmental respects and unique possibilities to affect the ambition towards a 
sustainable development. The Swedish Government, trade and industry and forces in 
the organisation make increased demands on the environmental work of the 
universities. For that reason the universities need to make their environmental work 
systematic and organized i.e. they need an environmental management system. 
 
The purpose of the report is to gather information and experiences of the 
environmental management system of the universities and their view on the student 
as an environmental aspect. Luleå University of Technology will be recommended 
how to proceed with the environmental work.  
 
The work of introducing environmental management systems is going on at a 
majority of the Swedish universities, which mainly depends on the project of the 
Ministry of the Environment, “Environmental management system in governmental 
administrations” where 22 universities participate. They have reached various 
progress in their work and they have chosen different ways of working. Their choices 
include everything from organization to whether the university aims at obtaining a 
certificate according to international standard or just chooses to follow its structure. 
 
The support of the management is the foundation of successful work. The person or 
the group of persons, who lead the environmental work, should be located directly 
under the headmaster in the organization. Certain universities work department by 
department. Mälardalen University, on the contrary, worked as one part through the 
whole organization at the same time when the environmental management system 
was introduced and certified according to ISO 14001 in 1999. A lot of universities 
intend to use “a pilot”, i.e. a representative of the organization shall render 
experience and shall work as a good example. 
 
The consequences of the student’s future activity of profession and the application of 
received results of research are the largest environmental aspects of the university. 
Measures are demanded in order to decrease the environmental affects of these 
aspects mainly as environmental integration in all education and research. 
 
The proposal for Luleå University of Technology is to appoint an environmental co-
ordinator directly under the headmaster. This co-ordinator together with 
environmental representatives from every respective unity, are to run the work 
towards a certificate according to ISO14001 in 2003. 
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1. Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Utvecklingen av miljöarbetet pågår kontinuerligt och miljöfrågorna är inte längre 
begränsade till varuproducerande företag utan berör alla typer av organisationer [1]. 
Alla har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillgodoser våra behov av idag utan att äventyra kommande gene-
rationers möjligheter att tillgodose sina (så definierade Brundtland-kommissionen 
hållbar utveckling redan 1987) [2]. 
 
Med tanke på omfattningen och karaktären av universitet och högskolors verksamhet 
har dessa ett särskilt ansvar i miljöhänseende. De har dessutom unika möjligheter att 
vara vägledande i strävan mot en bärkraftig utveckling. 
 
För att nå framgång i miljöarbetet krävs ett helhetsgrepp och att miljöhänsyn 
systematiskt integreras i beslut och rutiner. Lärosätena är därmed i behov av ett 
systematiskt och organiserat sätt att hantera miljöfrågor inom en organisation, det vill 
säga ett behov av att införa ett miljöledningssystem. Den internationella standarden 
ISO14001 och EU-förordningen EMAS är två modeller att arbeta efter. 
 
När det inom industrin främst har varit konsumenternas efterfrågan som givit miljö-
arbetet fart har det inom statliga myndigheter varit det globala samhällets miljö-
aspekter som brutits ner till organisationens nivå [2]. Genom projektet ”Miljöledning 
vid statlig förvaltning” har Miljödepartementet fått fart på arbetet med införande av 
miljöledningssystem vid myndigheter. Detta har lett till att det idag pågår sådan 
verksamhet på de flesta universitet och högskolor. 
 
Studenternas krav på universitet och högskolor har gjort sig synlig i form av Svenska 
Ekodemikers arbete. Svenska Ekodemiker är en paraplyorganisation för miljö-
föreningar ute på lärosätena som i maj 2000 presenterade en granskning över hur 
universitet och högskolor i Sverige arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling.  
 
Även den nya miljöbalken ställer ökade krav på universitet och högskolor i form av 
dokumentering och rapportering av laborativ verksamhet. 
 
Från näringslivets sida anses det att miljö och uthållig utveckling självklart kommer 
att vara viktig för framtida civil- och högskoleingenjörer inom alla ämnesområden. De 
trycker ofta på behovet av en förmåga till helhetssyn och multidisciplinärt tänkande. 
[1] Därmed ställs även krav på att utbildning och forskning går mot ökad miljö-
inriktning.  
 
Lärosäten skiljer sig delvis från andra verksamheter. Universitet och högskolor har en 
stor och decentraliserad organisation, verksamheten bygger på den akademiska 
friheten, de är icke produktproducerande och, i de flesta fall, statliga. Detta innebär 
att det kan finnas särskilda aspekter att ta hänsyn till då miljöledningssystem skall 
införas vid lärosäten. 
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Luleå tekniska universitet bedriver miljörelaterad forskning och utbildning. Som ett led 
i arbetet mot en hållbar utveckling avser universitetet att integrera miljöledning i såväl 
utbildning, forskning som övrig verksamhet. Denna rapport kan ses som en 
omvärldsanalys och vägledning inför det kommande arbetet. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med rapporten är att sammanställa information och erfarenheter från läro-
sätens miljöarbete och införande av miljöledningssystem. Det skall framgå vilka 
fördelar och nackdelar som upplevs med olika arbetssätt och tydligt beskriva 
erfarenheter och konkreta tips. 
 
Rapporten skall även beskriva synen på och arbetet med den indirekta miljöpåverkan 
lärosätet har genom studenternas framtida yrkesverksamhet och forskningens fram-
tida tillämpning. 
 
Detta material ligger därefter som grund till ett förslag till hur Luleå tekniska 
universitet kan gå till väga med sitt miljöarbete. 
 
 
1.3 Metod och avgränsningar 
 
Studien startades upp med en inventering av det material som finns att tillgå på 
Internet. Vilka lärosäten som presenterar sitt miljöarbete på Internet och vilka nätverk 
och verksamheter som kan beröra införande av miljöledningssystem på lärosäten 
studerades. 
 
Därefter togs kontakt med några lärosäten vilket ledde till tre längre telefonintervjuer 
och tre personliga möten. Detta kompletterades med ytterligare telefonkontakter. För 
att kunna ge ett realistiskt förslag för Luleå tekniska universitet har information om 
universitetet inhämtats via kontakt med ett par personer inom organisationen. 
 
Via Svenska Ekodemiker erhölls tillgång till det material som använts vid Ekodemisk 
Granskning. Detta enkätmaterial gav en bild av samtliga lärosätens miljöarbete. 
 
Litteraturstudien bestod av en genomgång av rapporter, dokumentation och arbets-
material från lärosäten, organisationer, forskare och företag. Materialet erhölls via 
Internet eller från respektive enhet. 
 
Med lärosäten avses i denna rapport högskolor och universitet. De studerade 
lärosätena tillhör den grupp av 26 universitet och högskolor som omfattades av 
Ekodemisk Granskning (se bilaga 1). 
 
Urvalet av lärosäten som studerats närmare har skett på grundval av det intryck som 
erhållits vid den översiktliga inventeringen. En blandning av lärosäten som valt olika 
arbetssätt har eftersträvats. Minna Janusson, Svenska Ekodemiker, har gett väg-
ledning i valet av intressanta och passande lärosäten att studera närmare. 
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En översiktlig studie av aktiviteten vid internationella lärosäten har även gjorts men 
arbetet koncentrerar sig på nationella erfarenheter. 
 
 
1.4 Läsanvisningar 
 
Informationen i denna rapport beskriver nuläget och vissa delar har begränsad 
aktualitet eftersom det pågår en omfattande förändring av miljöledningsarbetet på 
landets universitet och högskolor. 
 
Flera av åsikterna och företeelserna som presenteras i avsnittet Miljöledningssystem 
vid svenska lärosäten återkommer i ett antal av lärosätenas projektplaner, 
utredningar eller vid intervjuer, men får ibland representeras av ett citat eller 
återgivning från ett lärosäte. Där inte särskild källa anges vid påstående eller 
beskrivning, avses en generell eller sammantagen åsikt tolkat ur de dokument som 
studerats. 
 
Det används en stor mängd begrepp inom svenska lärosätens miljöorganisationer för 
liknande funktioner. För att få texten att flyta bättre och för att göra det lättare att följa 
resonemanget används nedan presenterat val av benämning av respektive funktion. 
 
Organisation för införande av miljöledningssystem benämns genomgående 
miljöorganisation för att inte förväxlas med hela verksamhetens organisation. 
 
Person som driver införandet av miljöledningssystemet benämns miljösamordnare. 
Miljösamordnare kan således avse lärosätets miljöchef, miljökoordinator, miljö-
ansvarig eller projektledare för införande av miljöledningssystem. 
 
Miljöledningsgrupp är en grupp som miljösamordnaren samråder, och i vissa fall 
samarbetar, med i miljöledningsarbetet. Denna beteckning motsvarar till exempel 
miljöråd och miljöstab. 
 
Miljökommitté är en större grupp med representanter från flera delar av 
organisationen som i första hand har en roll som idébank och för förankring. 
 
Miljöombud eller miljörepresentant representerar och driver respektive enhets 
miljöarbete. 
 
Gemensam beteckning för institutioner och avdelningar är enheter.
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2. Miljöledningssystem vid svenska lärosäten 
 
 
Vid ungefär 22 av landets universitet och högskolor pågår idag organiserat arbete 
med införande av miljöledningssystem [3]. Samtliga arbetar enligt modellen för 
miljöledningssystem där miljöutredningen utgör grunden. Utredningen kartlägger 
organisationens största miljöbelastningar och rangordnar dessa så att ledningen kan 
prioritera åtgärderna i miljöarbetet. Utifrån denna prioritering utvecklas och upprättas 
mål och handlingsplaner för vilka ansvariga utses och tidsramar ställs upp. Därefter 
skall systemet revideras, redovisas och uppgraderas för att uppnå målet: ständig 
förbättring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Modell för miljöledningssystem 
 
Lärosätena har kommit olika långt i detta arbete och har valt något olika vägar för att 
nå fram till målet. Nedan följer en beskrivning som ger en bild av några universitets 
och högskolors organisation och arbetssätt samt åsikter och erfarenheter kring 
arbetet. 
 
 
2.1 Miljöorganisation  
 
Det är viktigt med en tydlig organisation och ansvarsfördelning vid införande av 
miljöledningssystem. Exempelvis förklaras en icke tillfredsställande framgång på 
miljöområdet vid Lunds universitet under första delen av nittiotalet, med att det då 
förelåg brister i organisation och styrning av miljöarbetet samt en otydlig 
ansvarsfördelning. Detta konstateras tillsammans med ansatsen att bakomliggande 
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orsaker till en verksamhets miljörelaterade problem ofta står att finna i en ineffektiv 
miljöorganisation och/eller bristande styrning. [4] 
 
Totalt sett kan det konstateras att valet av miljöorganisation vid svenska lärosäten 
ser tämligen lika ut, med undantag av några som valt helt andra lösningar. 
 
 
2.1.1 Miljösamordnare 
 
Vanligen drivs själva införandet av miljöledningssystemet som ett projekt för vilket det 
utses en projektledare. Denna projektledare kan tillsättas i form av en tjänst som 
miljöchef alternativt miljösamordnare eller miljöansvarig. Miljöchefen har ofta större 
befogenheter att ta egna beslut. 
 
Miljösamordnarens uppgift är att driva det praktiska arbetet med miljöutredning, 
policy, mål, handlingsplaner samt att bistå arbetet vid enheterna. Miljösamordnarens 
roll är mycket viktig. Det gäller att hitta en person som verkligen vill att organisationen 
skall förbättra sitt miljöarbete och att denna har teoretisk och praktisk kunskap om 
miljöledningssystem samt en god social förmåga [5,6]. 
 
Miljösamordnarens placering i organisationen har betydelse. Vid några lärosäten 
återfinns denna person inom förvaltningen och vid andra direkt under rektor. Det 
finns en generell åsikt att det senare är att föredra, vilket även deklarerats i 
utredningar likt denna. 
 
 
2.1.2 Miljöledningsgrupp 
 
Vid sin sida har miljösamordnaren en miljöledningsgrupp som bistår arbetet. Dess 
ansvarsuppgifter varierar och beror på gruppens sammansättning. Gruppen kan ha 
ansvar för ledningsstöd och samordning av det operativa arbetet. Den kan också ha 
som övergripande uppgift att initiera miljöledningsarbetet, motivera personal samt 
följa upp och synliggöra arbetet. Enligt Gävle-Sandvikens projektplan [7] är miljö-
ledningsgruppens, där kallad styrgrupp, uppgift att besluta om antagande av 
projektplan, organisationsansvar och befogenheter samt att fördela medlen för 
miljöarbetet. Där består gruppen av rektor, förvaltningschef samt lokal- och 
servicechefen. 
 
Gruppen bör inrättas som ett fristående organ direkt under rektor och den personal 
som rekryteras bör representera en bred och djup kompetens inom miljöområdet 
med speciell fokusering på förebyggande miljöskydd [4]. Vid Mitthögskolan består 
denna grupp av före detta studenter och har en tvärvetenskaplig sammansättning 
med två ekonomer och tre ekoingenjörer [8]. Har gruppen i huvudsak en rådgivande 
funktion är den placerad fristående vid sidan av miljösamordnaren. 
 
Vid Växjö universitet ingår även en beteendevetare och en person från näringslivet 
med erfarenhet av miljöledningssystem i styrgruppen för införande av miljölednings-
systemet [9]. 
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Miljöledningsgruppen har en begränsad storlek (tre till nio personer), vilket också 
rekommenderas av Brorson och Larsson [5] som anger tre till fyra personer som 
lämpligt antal. 
 
 
2.1.3 Miljöombud 
 
På varje enhet har prefekten/avdelningschefen ansvaret att utse ett miljöombud. 
Denna skall bistå miljösamordnaren med det praktiska arbetet och leda arbetet på 
respektive institution/avdelning. Vid högskolan i Karlstad anställdes en projekt-
assistent på heltid i sex månader för att utföra motsvarande arbete under miljö-
utredningen [10]. 
 
 
2.1.4 Miljökommitté 
 
Utöver detta kompletteras organisationen ibland av en större miljökommitté som 
fungerar som idébank, bollplank, rådgivare men framförallt som verktyg för att 
förankra miljöarbetet ute på institutioner och avdelningar. Denna kommitté har en 
bred sammansättning av representanter från samtliga institutioner, administrations-
enheten, lokalserviceenheten, ledningen, inköpsavdelning, företrädare från näringsliv 
och studenter.  
 
Förekomsten av studenter i miljöorganisationen anses vara av stor vikt enligt 
Svenska Ekodemiker som i sin ranking premierade denna företeelse [11]. Denna 
åsikt finns även väl förankrad hos de svenska lärosätena. 
 
 
2.2 Ledningens stöd och resurser 
 
En utredning av Sveriges Civilingenjörsförbund visar att de på ledningsnivå vid 
svenska tekniska högskolor generellt identifierat miljöfrågorna som strategiskt viktiga 
[1]. 
 
Samtliga personer involverade i lärosätenas miljöarbete poängterar vikten av 
ledningens stöd. Utan rektor och styrelsens ekonomiska, psykologiska och besluts-
fattande stöd kan inte miljöarbetet förankras och genomföras. För att utveckla och 
underhålla ett miljöledningssystem krävs det både ekonomiska resurser och 
personalresurser. Ledningens stöd är därför nödvändigt under hela processen [5]. 
Det krävs att det från ledningshåll finns en tydlig politik liksom fastställda mål för 
miljöarbetet [4]. 
 
Resurser är ett problem i dessa tider då sparkraven är stora. Dessutom fördelas 
pengarna direkt ut på respektive institution vilket gör att ett viktigt styrmedel gentemot 
institutionerna gått förlorat för de som driver införandet. 
 
Enligt uppdraget från regeringen skall det utföras med befintliga resurser och inom 
ramen för befintlig verksamhet. Innan systemet och dess rutiner är färdigt utarbetade 
och fungerande måste en omprioritering av arbetet inom verksamheten göras, vilket 
innebär att annat arbete blir lidande. [12] 
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De personella resurserna som krävs består framförallt av miljösamordnarens 
anställning som varierar på tjänster mellan 25-100 %. Miljösamordnare anställd 
mindre än halvtid fungerar ej tillfredsställande. Vid Mälardalens högskola avsätts, 
förutom miljöansvariges arbete på halvtid, 6 % av miljöombudens arbetstid till miljö-
arbetet. I övrigt ingår miljöarbetet i linjeorganisationen och det är varje chefs ansvar 
att driva detta i överensstämmelse med miljöledningssystemets rutiner [6]. 
Mitthögskolan har idag ett miljöledningsbehov på ungefär 1,5 heltidstjänster [13].  
 
Utöver personalkostnader och aktivitetsbundna kostnader som uppstår vid 
exempelvis inköp och utbildningsinsatser beräknar Gävle-Sandviken att en 
certifiering enligt ISO14001 år 2000 utgör en extra kostnad på cirka 100 000 kronor 
[7]. 
 
I en del fall betyder miljöåtgärderna investeringar, som betalar sig först på lite sikt, 
men många av målen kommer att leda till besparingar för enskilda enheter och hela 
lärosätet [14]. Arbetet med miljöledningssystemet kommer med stor sannolikhet 
medföra extraarbete i form av uppdatering av andra rutiner än de som berör miljö-
ledningsarbetet. Detta bör finnas i åtanke när resursåtgången sammanfattas. 
 
 
2.3 Drivkrafter och styrmedel 
 
För att driva på miljöarbetet och få bort eventuellt motstånd som kan finnas inom 
organisationen behövs drivkrafter och styrmedel. Dessa kan både vara externa och 
interna, det vill säga från omvärlden gentemot lärosätena respektive inom ramen för 
lärosätets organisation. 
 
 
2.3.1 Externa 
 
Lagkraven är den yttersta drivkraften tillsammans med beslut från regeringen via 
miljödepartementets projekt ”Miljöledningssystem i statlig förvaltning”. 
 
Drivkrafterna i utvecklingen anses finnas inom högskolorna, men intresset från 
näringslivet är en viktig pådrivande faktor enligt en utredning av Sveriges 
Civilingenjörsförbund [1]. Enligt Per Jacobsson [15] vid Kungliga tekniska högskolan 
utgör näringslivet och andra externa aktörer en pådrivande faktor för förändringar 
inom högskolan. Det systematiska miljöarbetet i form av miljöledningssystem är ett 
exempel på tankesätt och ansats som överförts från näringslivet. 
 
Att det finns ett intresse i näringslivet verifieras i miljöbarometerns enkätundersökning 
där 90 % av företagsledarna anser att miljöproblemen är bland de viktigaste 
utmaningarna för samhället. 70 % av företagsledarna i de tillverkande företagen tror 
att det kommer att bli svårare att rekrytera och behålla kompetent personal om miljö-
engagemang saknas. [1] 
 
Det välkomnas en diskussion omkring hur krav från forskningsråden vid fördelning av 
forskningspengar till institutionerna kan användas som drivkraft för att styra miljö-
arbetet vid lärosäten [16]. Dessutom anses utbildningsdepartementet och högskole-
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verket kunna inta ett tydligare ställningstagande angående miljöarbetet vid svenska 
lärosäten [9]. 
 
 
2.3.2 Interna 
 
Inom organisationen är ledningens beslut och tillförande av ekonomiska medel det 
viktigaste styrmedlen. Ett åtagande om certifiering ställer upp tydliga ramar för miljö-
arbetet och ger miljösamordnaren ett viktigt styrmedel gentemot organisationen. 
 
Belöningssystem är en pådrivande faktor men problem har identifierats vad avser 
nyttjandet av detta styrmedel i miljöarbetet. Ekonomiska incitament för miljöhänsyn 
saknas i stort. Med detta avses utformningen av avtal med Akademiska Hus samt 
delegeringen av ekonomiska beslut. 
 
Studenterna är en ovärderlig drivkraft och deras engagemang är en viktig resurs i 
miljöarbetet [2,4]. Studenterna bör ses delvis som kund men även som en anställd 
[17]. Meningarna går dock isär. Flertalet som intervjuats anser att studenterna som 
hel grupp inte utgör någon större drivkraft utan att deras pådrivande funktion utgörs 
av ett fåtal engagerade individer. 
 
Vid Lunds universitet har de utfört en enkät till samtliga enheter i uppföljningssyfte. 
Detta avses bli en rutin och kan ses som ett medel att driva på arbetet [17]. Liknande 
syfte uppfyller Göteborgs universitets redovisning på nätet över vilka delmoment 
varje enhet utfört [2]. 
 
Den yttersta drivkraften hos miljösamordnaren är ett genuint miljöengagemang. 
Denna drivkraft finns även hos delar av personalen och enskilda studenter. [18,13] 
 
 
2.4 Attityder 
 
Ordet ”miljöledningssystem” har kanske en ovanlig klang vid ett universitet där den 
akademiska friheten är en av de viktigaste byggstenarna. Få vill ha ett lednings-
system som leder forskare i deras forskning. På universitetet är det vanligare att peka 
på målet och sedan lämna stor frihet att själv staka ut vägen dit. [2] 
 
Den akademiska friheten återkommer i samtal med de som utarbetar miljölednings-
systemen. Det har uppkommit en rädsla för att styra miljöarbetet och känslan av att 
göra intrång i andras verksamhetsområden är ett hinder i arbetet. Det bör istället ses 
som att det är miljöledningssystemet som styrs av miljösamordnaren och att 
utförandet av arbetet lämnas fritt till respektive person och enhet [6]. Både 
Mälardalens högskola och Göteborgs universitet har en tydlig styrning av arbetet i 
form av rutinbeskrivningar, mallar och åtgärdslistor [2,6]. Vid Lunds universitet vill de 
ej styra institutionerna i deras miljöarbete. De ger vissa instruktioner och vägledning 
men det poängteras att det måste ske på ett sådant sätt att det ej hämmar 
kreativiteten som finns inom universitet [4,17]. 
 
En svårighet är att komma över den otillräckliga medvetenhet om miljöfrågor som 
överlag finns hos anställda. I synnerhet insikten om den egna verksamhetens 
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miljöpåverkan. Det ses som oerhört väsentligt att universitetet i ett tidigt skede 
kommer igång med ett antal miljöförbättrande åtgärder parallellt med uppbyggandet 
av miljöledningssystemet. [4] 
 
Tempo i miljöarbetet och regelbunden kommunikation av resultaten från pågående 
miljöledningsaktiviteter ger stöd, uppmuntran samt bibehåller intresset för arbetet 
[5,13]. 
 
 
2.5 Projektplan 
 
Det är viktigt med en tydlig projektplan [6,13]. Projektbeskrivningen skall vara så 
detaljerad att organisationens ledning får en klar bild av projektets syfte och innehåll 
och de ekonomiska resurser och personalresurser som krävs [4]. 
 
Lärosätenas projektplaner varierar i omfattning och detaljrikedom. Några arbetar till 
och med utan officiell projektplan. Innehållet kan bestå av bakgrund, syfte, mål, 
tidplan, organisation, ansvarsfördelning, resurser och avgränsningar. I en del projekt-
planer beskrivs även miljöledningssystemets struktur och delmomenten förklaras. 
Några presenterar också sin nuvarande miljöpolicy. 
 
 
2.5.1 Tidplan 
 
Införande av miljöledningssystem är en process och processer tar tid [19]. Miljö-
arbete är ett långsiktigt arbete och miljöledningssystemet anses behöva en tre till fem 
år lång tidsperiod för att implementeras [1,17]. Uppdraget från regeringen genom 
projektet ”Miljöledningssystem i statlig förvaltning” innebär att miljöledningssystemet 
skall byggas upp på två år. Efter år ett skall miljöutredningen vara klar och under år 
två skall miljöpolicy, miljömål och handlingsplan tas fram [20]. 
 
Projektplanen bör innehålla en detaljerad tidplan med uppsatta delmål. I planeringen 
är det viktigt att beakta den tid som åtgår under förberedelseprocessen. Vid Mälar-
dalens högskola där själva certifieringsprocessen, som tog cirka två år, var klar i 
början av 1999 antogs mål av högskolestyrelsen angående ökad medvetenhet om 
hållbar utveckling hos studenterna redan 1994. Detta innebar att det fanns en viss 
mognad i organisationen för dessa frågor när själva certifieringsprocessen startade. 
När miljöledningssystemet sedan är infört tar det ytterligare omkring två år till innan 
alla rutiner fungerar tillfredsställande. [6] 
 
Några lärosäten har gjort upp detaljerade tidsplaner där även tidsplan för 
integreringen av systemet ned på institutionsnivå tas med och exakta datum för varje 
delmoment fastställts.  
 
Den generella tidsaspekt som antas vid lärosäten med ambition att certifiera sig är 
ungefär tre år. 
 
Det är lätt att underskatta tidsåtgången. När pilotmyndigheter för ”Miljölednings-
system i statlig förvaltning” antogs var deras tidsram bara ett år, vilket sedan 
reviderades till två år för efterföljande myndigheter. Vid Göteborgs universitet innebar 
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den första tidsplanen registrering enligt EMAS år 2000 men detta mål ändrades till 
registrering enligt ISO14001 under år 2003 [2]. 
 
Enligt Brorson och Larsson [4] omfattar en realistisk tidsram i de flesta fall ett till två 
år. Den tid som åtgår beror naturligtvis på anläggningens storlek och på de 
personalresurser som kan avsättas för projektet. 
 
 
2.5.2 Hela eller delar av verksamheten 
 
Flera lärosäten har valt att först sätta upp miljöpolicy, mål och handlingsplan för hela 
verksamheten för att sedan integrera dessa vid varje enhet och ibland även utarbeta 
enskilda versioner vid varje enhet. 
 
Vid Chalmers tekniska högskola valde de, efter att ha upprättat ovanstående delar på 
basis av en miljöinventering vid två institutioner, att starta upp arbetet på institutions-
nivå vid en så kallad pilotinstitution. Citat: ”Ur detta pilotprojekt förväntas kunskap t ex 
om mätbara flöden, nyckelpersoner för miljöarbete, utbildningsbehov hos personal, 
etc. som kan användas vid motsvarande arbete vid övriga sektioner/verksamheter.” 
Planen var att därefter fortsätta arbetet, med fördröjd start, på några enheter i taget 
med utgångspunkt från de erfarenheter som erhållits inom varje delmoment vid 
denna pilotinstitution. [21] 
 
De blev dock tvungen att backa på grund av att redovisningsskyldigheten av deras 
laborativa verksamhet enligt miljöbalken stjälpte tidsplaneringen. Således har inte 
erfarenheter från denna arbetsgång kunnat utvärderas till fullo. [22] 
 
Företeelsen med pilotenheter förekommer eller planeras på flera lärosäten i olika 
form och för olika ändamål: 
 
??Utvärdering av mall för miljöinventering. 

 
??Första inventering/utredning att basera policy och mål på. 

 
??Hela miljöledningssystem för att erhålla erfarenheter om 

o vilka som är nyckelpersoner. 
o utbildningsbehov. 
o mätbara flöden. 

 
??Delmål vid certifiering av hela lärosätet [2,4]. Successiv certifiering underlättar 

den omfattande uppgift som uppbyggande av miljöledningssystem vid 
lärosäten som helhet är [4]. 

 
Arbetssättet att successivt arbeta sig fram enhet för enhet är dock mycket resurs-
krävande och tar tid. Det är svårt att utföra miljöutredning vid en enskild enhet och 
dessutom kan det innebära att uppföljningsarbetet försvåras i framtiden. [6,12] 
 
Vid Mälardalens högskola där de arbetade direkt mot målet att certifiera hela verk-
samheten enligt ISO14001, gick de igenom hela verksamheten på en gång. Detta var 
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en självklarhet och det sparade tid, resurser och förenklar uppföljningen. Erfarenheter 
av införande av miljöledningssystem fanns redan.[6] 
 
 
2.5.3 Information och utbildning  
 
Information och utbildning är inte bara viktiga för att skapa en kunskapsgrund utan är 
även nödvändiga komponenter för att bibehålla intresset för införande av miljö-
ledningssystemet. I Växjö universitets projektbeskrivning poängteras vikten av att 
miljöarbetet redovisas offentligt till alla interna och externa kontakter samt till 
studenter [23]. 
 
Årlig miljöredovisning, nyhetsbrev, personal- respektive studenttidningar, hemsida på 
Internet och miljöhandbok för praktisk vägledning utgör ett par exempel på medier för 
att sprida, respektive inhämta, information omkring lärosätets miljöledningssystem. 
Dessutom fungerar utbildningar i sig som informationskanal. Ett exempel på hur 
externt informationsarbete kan bedrivas är genom att delta i etablerade miljönätverk. 
 
Mälardalens högskola och Göteborgs universitet har ett väl utvecklat informations-
system på webben. Information kommuniceras för både externa och interna 
användare. Vissa instruktioner finns enbart tillgängliga för internt bruk. Även Umeå 
universitet har ambitionen att utveckla sin information på webben. Målet är att 
instruktioner, mallar och pågående arbetet presenteras och är lättillgänglig på 
universitetets hemsida. I Umeå finns även planer på en webbaserad miljöutbildning. 
[2,18,24] 
 
Vid Mitthögskolan har cirka 700 av 1000 anställda genomgått en miljöutbildning med 
fyra timmar grundläggande och praktisk miljökunskap då även genomförd miljö-
utredning presenterades. Detta skedde genom rektorsbeslut om obligatorium, vilket 
kändes nödvändigt och det borgade för den höga närvaron. [13] 
 
Annars upplevs vid många lärosäten problem med närvaro vid miljöutbildningarna 
som ges för personalen. Arbetet fokuseras därför på att välja rätt inriktning på 
utbildningen samt göra den intressant och lättillgänglig. 
 
Vid Mälardalens högskola fick högsta ledningen, mellanchefer och miljösamordnare 
(här: miljösamordnare = representant för respektive enhet) i inledningsskedet av 
arbetet genomgå en utbildning i miljöledningssystemets grundelement samt hur 
införandet skulle ske [6]. 
 
 
2.6 Verktyg 
 
 
2.6.1 Certifiering 
 
Mälardalens högskola är det enda lärosäte i Sverige som idag är certifierat enligt 
ISO14001. De certifierade hela verksamheten 1999 och processen tog två år [25]. 
Mitthögskolan var först med att registrera en av sina enheter, Bispgården, enligt 
EMAS år 1998 [8]. 
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Andra universitet och högskolor följer nu efter och har som mål att certifiera sin 
verksamhet. Högskolan i Gävle-Sandviken liksom Göteborgs universitet har som mål 
att certifiera sig enligt ISO14001. Målsättningen vid högskolan i Gävle-Sandviken är 
enligt projektplan 1998 att certifiera sig innan utgången av år 2000. Göteborg som är 
ett stort universitet har som mål att certifiera några enheter i taget och att hela 
universitetet skall vara certifierat under år 2003. Detta beslut var en revidering av ett 
tidigare beslut (1998) om registrering enligt EMAS år 2000. [2,7] 
 
Borås har i sin projektplan satt upp målet att både certifiera sig enligt ISO och 
registrera sig enligt EMAS men har ej angett tidsplan för detta [26]. 
 
Flertalet väljer att arbeta enligt standarden för ISO14001 men har ej som mål att 
certifiera sig. Vid Umeå universitet har rektor fattat beslut om att de ska upprätta ett 
miljöledningssystem för miljöarbetet enligt ISO14001 och där arbetar de så nära 
standarden som möjligt för att vara förberedd på certifiering om ett sådant beslut tas 
[18,27]. 
 
Några anser att standarden ISO14001 är dåligt anpassad för att vara applicerbar på 
lärosäten andra att det är en fråga om hur man tolkar den. Flexibilitet i användandet 
av standarden för att anpassa den efter sin verksamhet och undvika att göra 
systemet allt för byråkratiskt nämns även i miljöledningslitteraturen [4]. 
 
Vid Kungliga tekniska högskolan arbetar de enligt standardernas uppbyggnad men 
har utelämnat den tunga dokumentationen. Kommer en certifiering till stånd väljs en 
institution ut som pilotprojekt. [12] 
 
Mälardalen har haft kontinuerlig kontakt med certifieringsorganet under hela 
processen [24]. Även Brorson och Larsson [4] anser att det är viktigt att man tidigt 
startar en dialog med certifieringsorganet för att det annars riskerar att dra ut på 
tiden. 
 
 
Varför certifiering? 
 
”En miljöcertifiering kommer troligtvis i framtiden att vara en viktig kvalitetsaspekt, 
och ett bra rekryteringsargument inom högskolevärlden. Erfarenheter från andra 
delar av samhället, främst industrin visar att ett genomtänkt och ambitiöst miljöarbete 
innehåller möjligheter till effektiviseringar och bättre resursanvändning, till glädje inte 
bara för miljön utan också för den egna organisationen och dess ekonomi. ” 
 
Ovanstående är hämtat ur Gävle-Sandvikens projektplan [7] och sammanfattar på ett 
bra sätt argumenten de lärosäten har som väljer certifiering som mål. Därutöver 
förväntas framtida krav från externa intressenter. 
 
Vid Umeå universitet anser de även att systemet underlättar ett långsiktigt 
strukturerat miljöarbete och att det bland annat innebär ett åtagande om lagefter-
levnad och ständig förbättring. Dessutom kräver standarden en utvärdering av det 
faktiska mätbara resultatet på miljön. [27] 
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För Mälardalens högskola har det varit ett mycket bra marknadsföringsmedel delvis 
beroende på att de var först med att certifiera hela verksamheten. Valet att certifiera 
sig gav dem ett tydligt mål med miljöarbetet. Det ledde till samarbete över 
institutionsgränserna och när målet var nått en känsla av stolthet och samhörighet. 
[6,19] 
 
Upplevda nackdelar är ökade kostnader och mycket dokumentation. Vid Mälardalens 
högskola upplevs inte dokumentationen som följer certifieringsarbetet som något 
negativt. Den visar däremot att det finns brister i dokumentationen inom andra 
områden i verksamheten [6]. 
 
 
ISO14001 eller EMAS? 
 
ISO14001 är en internationell standard för miljöledningssystemets utformning och 
innehåll. ISO 14004 är en vägledning med praktiska råd vid införandet av miljö-
ledningssystem. EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är en EU-förordning 
med regler för miljöledningssystemets utformning och innehåll som man frivilligt kan 
ansluta sig till. De största skillnaderna mellan ISO 14001 och EMAS är att den 
senares giltighet är begränsad till EU-länderna och att den ställer krav på att 
miljöarbetet ska redovisas offentligt.  
 
Vid de tidiga planerna för certifiering och registrering var det EMAS som gällde. Vid 
den tidpunkten var inte ISO-standarden färdigställd. Därefter har ISO14001 oftast 
valts eftersom EMAS är begränsad till Europa och är dessutom mer anpassad för 
användning vid industrier. Miljödepartementet förordar i projektet ”Miljöledning i 
statlig förvaltning” registrering enligt EMAS. Anledningen till detta är att EMAS ställer 
krav på en offentlig miljöredovisning skriven för allmänheten [12] . 
 
Det skall finnas i åtanke att standarden och förordningen endast reglerar miljö-
arbetets systematik och inte ambitionsnivån [28]. 
 
 
2.6.2 Miljödepartementets projekt ”Miljöledning i statlig förvaltning” 
 
Regeringen har beslutat att även myndigheter bör införa miljöledningssystem och att 
staten på detta sätt skall vara föredömen i miljöarbetet. Sedan 1997 har cirka 100 
myndigheter börjat införa miljöledning inom ramen för Miljödepartementets projekt 
”Miljöledning i statlig förvaltning”. [2] 
 
Regeringen ger myndigheterna i uppdrag att införa miljöledning enligt samma 
principer som inom näringslivet men med anpassning till statliga myndigheters 
verksamhet. Uppdraget skall utföras på två år och redovisas enligt särskild rapport 
samtidigt med årsredovisningen. Deltagande myndigheter, som benämns Miljö-
ledarna, uppmanas till samarbete och projektet erbjuder träffar för utbildning, 
avrapportering och utbyte av erfarenheter. [20] 
 
Inom ramen för projektet har det tagits fram ett dokument som ger generella tips och 
råd för införande av miljöledningssystem vid myndigheter, ”Lathund för miljöledning i 
staten – De första stegen” [29]. 
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Erfarenheter ur projektet är att det finns många konflikter mellan miljöintressen och 
andra politikområden i de regelverk som styr myndigheternas verksamhet och att 
kompetensen på miljöområdet har förbättrats [2]. 
 
Det har gjorts en undersökning om hur ett urval av organiserings- och legitimitets-
indikatorer påverkat hur framgångsrik implementeringen av miljöledningssystem av 
de förvaltningar som deltagit i projektet. 
 
Där konstaterades att de deltagare som tillhörde utbildningsdepartementet ej varit 
särskilt framgångsrika i implementeringen. Även Riksrevisionsverket berör detta i sin 
utvärdering av pilotprojektet där de anser att det finns skäl att uppmärksamma de 
speciella förutsättningarna, i form av myndighet med decentraliserad organisation 
och hög grad av delegering, som råder vid högskolor och universitet. De konstaterar 
även att olika åtgärder inom miljöledningssystemet har utförts som relativt isolerade 
aktiviteter vid dessa myndigheter. 
 
Utredningen visar vidare bland annat på betydelsen av: 
 
??Samarbete med andra myndigheter. 

 
??Personalens utbildning med fokus på kunskap om miljöledningssystem (mer 

betydande än allmän miljöutbildning). 
 
??Miljösamordnarens erfarenheter av miljöfrågor och miljöledningssystem. 

 
??Styrelsens och ledningens inställning. 

 
[28] 

 
 
2.6.3 Integrering och utnyttjande av befintliga system 
 
Miljöledningssystemet kan integreras i befintliga system för arbetsmiljö och kvalité. 
Detta för att utnyttja befintliga organisationsstrukturer och dokumentation. Det är tids-
besparande både administrativt och för personalen som deltar, vilket även medför 
positiva psykologiska effekter. 
 
Tankar omkring viss integrering i arbetsmiljösystemet återfinns vid flera lärosäten 
men grupper motsvarande miljökommittéer ersätter sällan ej redan befintliga grupper, 
såsom till exempel centrala arbetsmiljökommittéer. Arbetsmiljöorganisationens 
uppdrag och arbete förändras ej genom miljöledningsprojektet. Samverkan sker i de 
frågor som kan beröra både arbetsmiljö och miljöledning. 
 
Mitthögskolan har dock slagit ihop arbetet med inre arbetsmiljö och miljöfrågor. Det 
som tidigare kallades skyddskommitté har ombildats till en miljökommitté som 
ansvarar för såväl den inre arbetsmiljön som den yttre miljön. [8] 
 
Vid Mälardalens högskola integreras miljöledningsarbetet i redan befintliga system 
och dokument, som exempelvis befintliga kursplanemallar och rutiner för laborations-
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verksamheter. På samma sätt kan kommande arbete inom andra områden såsom 
arbetsmiljö och kvalitetsarbete utnyttja miljöledningssystemets struktur. [6] 
 
 
2.6.4 Andra standarder och verktyg 
 
ISO14000-serien innehåller även standarder för miljörevision, miljöprestanda och 
livscykelanalys. Dessa standarder kan användas som separata verktyg i miljöarbetet. 
[30] Vid Mitthögskolan utfördes vissa delar av miljöutredningen i form av livscykel-
analyser [13]. 
 
Förutom de internationella standarderna har det införts några nationella. Skolverket 
har ställt upp kriterier för vilka grund- och gymnasieskolor kan få utmärkelsen Miljö-
skola. En standard uppbyggd efter ISO14001 och/eller EMAS som vänder sig till 
universitet och högskolor välkomnas vid svenska lärosäten [16,31]. 
 
I Göteborg har Miljöförvaltning i samarbete med Göteborgsregionens kommunal-
förbund tagit fram en modell som gör det lättare för små och medelstora företag i 
Göteborgsregionen att genomföra ett effektivt miljöarbete. Modellen leder till miljö-
diplomering och är ett officiellt erkännande till företagen samt en miljömärkning för 
kunderna. [2] 
 
Flera lärosäten följer Naturvårdsverkets 15 miljöhot som riktlinjer i arbetet och som 
stöd vid bedömning av miljöaspekterna. 
 
Copernicus står för Cooperation Program in Europé for Research on Nature and 
Industry through Coordinated University Studies och är ett program inom samarbets-
organisationen för Europas universitet, CRE. Programmet kallas för Copenicus-
chartern och innehåller tio principer för hur universiteten ska handla för att bidra till en 
hållbar utveckling. Den har skrivits under av mer än 200 universitet i Europa och sex 
svenska lärosäten är med. [3,11] Copernicus-chartern upplevs dock inte ha någon 
tyngd eftersom uppföljning av åtagandet saknas men kan användas som ett 
pådrivande verktyg inom organisationen hos de som skrivit under chartern [18]. 
 
Det ökade arbetet med miljöledningssystem öppnar en marknad för nya aktörer. Ett 
resultat av detta är företaget Addsystem.com som har utvecklat en webbaserad 
lösning för att samordna och styra ett integrerat arbete inom kvalitet, miljö och arbets-
miljö. Ledningssystemet som kallas Add är uppbyggt för att stödja hela ISO-
certifieringsprocessen från utbildning och utredning fram till redovisning. Produkten 
lanseras hösten 2000. Denna typ av produkt är en vidareutveckling av hur ett 
ledningssystem där många är inblandade i det operativa arbetet kan byggas upp 
med stor tillgänglighet, mallar och instruktioner. [32] 
 
Ingen av de tillfrågade lärosätena har använt sig av fördjupad konsulthjälp. 
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3. Indirekt påverkan – studenten som betydande 
miljöaspekt 
 
 
Samtliga lärosäten är överens om att verksamhetens största miljöpåverkan är 
studentens framtida yrkesverksamhet tillsammans med tillämpningen av erhållna 
forskningsresultat. Studenten har i sin framtida yrkesroll ett ansvar för 
konsekvenserna av de val de gör som påverkar en organisations miljöbelastning. Ett 
forskningsprojekt som tar med aspekter på hållbar utveckling minskar de framtida 
miljö- och utvecklingsproblemen vid en framtida tillämpning i samhället. Högskolor 
och universitet spelar därigenom med sin utbildning och forskning en stor roll i 
utvecklingen av det långsiktigt hållbara samhället. 
 
Personer med högre akademisk utbildning hamnar ofta i beslutsfattande positioner. 
Civilingenjörer i synnerhet blir mycket ofta beslutsfattare inom områden där besluten 
har konsekvenser för miljön, oavsett vilken utbildningslinje vederbörande 
utexaminerats från. Dessutom får civilingenjören ofta nyckelpositioner i utvecklingen 
av ny teknik och vid tillämpning av existerande teknik. Med miljökunskaper kan 
denne därmed minska miljöbelastningen redan vid källan. [1] 
 
Målsättningen är att åstadkomma en generell miljömedvetenhet och en bas för 
miljökunskap inom ramen för respektive ämnesområde. Det leder till att studenten i 
sin yrkesverksamhet kan identifiera var och när en miljöpåverkande situation kan 
uppstå och därifrån vidta fortsatta åtgärder, vilket exempelvis kan vara att samråda 
med miljöexpertis. [33] 
 
Trots att detta anses så viktigt är det inte högst prioriterat eller saknas till och med i 
ett flertal lärosätens handlingsplaner. Ett problem med denna indirekta miljöpåverkan 
är mätbarheten och därmed hur en minskning av denna beräknas. Det största 
problemet är dock att det upplevs vara ett svårt och ”obehagligt” arbete som många 
väjer för. Stort behov av utbildning hos de som utbildar samt känslan av att gå in och 
bestämma över program- och kursansvarigas arbete är faktorer som skrämmer. 
 
 
3.1 Organisation för miljöintegrering och miljöutbildning 
 
Arbetet av införande av miljöledningssystem har behov av en organisation. I sin tur 
kan arbetet med åtgärder för att komma till rätta med den indirekta miljöpåverkan 
anses ha ett sådant behov. 
 
Vid Kungliga tekniska högskolan är miljöarbetet uppdelat i två ansvarsområden. Vid 
Centrum för Miljövetenskap med tillhörande rådgivande organ byggt på högskolans 
Miljövetenskapliga kollegium (gemensam organisation för sammanhållning av miljö-
frågorna) behandlas frågor angående den indirekta miljöpåverkan, det vill säga i 
huvudsak frågor omkring miljöinriktad utbildning och forskning. Centrum för Miljö-
vetenskap har tagit fram en rapport som innehåller förslag rörande Kungliga tekniska 
högskolans framtida miljöprofil. [1] 
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Vid Stockholms universitet finns Centrum för naturresurs- och miljöforskning (CNM) 
som inrättades 1990. CNM skall verka som en brygga, katalysator för miljöforskning 
och utbildning över fakultetsgränserna samt vara ett komplement till institutionernas 
verksamhet. [1] 
 
På motsvarande sätt ligger ansvaret för integrering av miljörelevanta frågor i grund-
utbildning och forskning vid Lunds universitet på MICLU, Miljövetenskapligt Centrum 
vid Lunds universitet, och inte på miljöchefen eller miljökoordinatorn [17]. 
 
Andra lärosäten som exempelvis Mälardalens högskola arbetar med integrering av 
miljöinslag i utbildning och forskning inom ramen för miljöledningssystemet där det 
har högsta prioritet i målarbetet [6]. 
 
 
3.2 Åtgärder 
 
Miljökompetens innebär kunskap, färdigheter och attityder som bygger på miljö-
relevant forskning och utvecklingsarbete. Denna kan förvärvas genom grund-
läggande miljöutbildning i obligatoriska och valfria miljöinriktade kurser, miljö-
integrering i samtliga kurser, projekt och andra arbeten samt specialisering i 
miljöinriktade utbildningsprogram. 
 
En grundläggande förutsättning för att lyckas med miljöintegrering är en samlad 
förstärkning av den miljöinriktade forskningen och utbildningen. Dessutom förutsätter 
en lyckad miljöintegrering att studenterna ges en grundläggande miljökompetens, att 
lärarna får en förbättrad kompetens i miljöfrågor knutna till den egna disciplinen och 
att de integrerade miljöinslagen följs upp. 
 
 
3.2.1 Utveckla och säkra den renodlade miljöforskningen och utbildningen 
 
Grunden till all miljökunskap ligger i den interna spjutkompetensen och lärosätena 
anser att det krävs en förstärkning av miljöforskning och utbildning för att nå fram-
gång tvärvetenskapligt. Det satsas mycket på miljöforskning och miljöutbildning vid 
landets lärosäten. Chalmers tekniska högskola har för cirka två år sedan påbörjat en 
omfattande satsning för att bli ledande inom miljöforskningen [22]. 
 
Utbudet av miljöutbildningar har ökat och dess uppbyggnad förändras kontinuerligt. 
De förändrade kraven på kompetensen inom miljöområdet utvecklar utbildningarna 
mot tvärvetenskap. Som ett led i Chalmers satsning på miljöutbildning har det 
tillkommit miljöavslutningar på civilingenjörsprogrammen Maskinteknik och Väg & 
Vatten [22]. 
 
En forskarskola i Miljöledning inrättades 1998 i ett samarbete mellan Kungliga 
tekniska högskolan, Mälardalens högskola, högskolan i Kalmar, IVL (Institutet för 
Vatten- och Luftvårdsforskning) och Ångpanneföreningen [1]. 
 
Vid Norges Tekniskt-Naturvetenskaplige Universitet finns Industriell ekologi-
programmet som innebär ett nytänkande där man försöker kombinera teknik och 
psykologi. Denna idé grundas på ansatsen att förändringar i miljö- och 
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energitänkande i första hand inte bromsas av brist på teknik utan på människors 
konservatism och misstänksamhet mot ny teknik. [1] 
 
 
3.2.2 Grundläggande miljöutbildning 
 
Grundläggande miljöutbildning – dagssituationen  
 
Nästan alla lärosäten diskuterar obligatorisk miljöutbildning för samtliga program. 
Därutöver finns lärosäten där frivilliga kortare miljöutbildningar ges vid några tillfällen 
per år. 
 
Chalmers har ett obligatoriskt krav på fem poäng inom området miljö och uthållig 
utveckling för alla civilingenjörs- och arkitektutbildningar [22]. 
 
Vid Kungliga tekniska högskolan ges efter styrelsebeslut 1992 en obligatorisk 
grundutbildning på fyra poäng i alla civilingenjörsprogram utom två. Kursens profil 
kan variera något mellan programmen men ska alltid innehålla komponenter av 
ekologi, miljöhoten, strategier och metoder samt vara forskningsbaserad.[1] 
 
Utformning av grundläggande utbildning 
 
Det diskuteras vilket innehåll den grundläggande miljöutbildningen bör ha, dess djup 
och bredd och i vilken grad den bör vara gemensam för alla program. När det gäller 
djupet måste den gå utöver det som majoriteten studerande läst på gymnasiet. 
 
När det gäller bredden hos utbildningen bör den vara så bred att den ger förståelse 
för miljöaspekter som inte omedelbart är förknippade med respektive utbildnings-
programs omvärld. Den skall också ge kunskaper om miljörelaterade redskap, 
modeller och begrepp som den yrkesverksamme med stor sannolikhet möter, oavsett 
i vilken bransch studenten hamnar. [1] 
 
Ett problem med grundläggande miljökurs är att ett oerhört komplext ämne skall 
täckas in på fyra till fem poäng. Hur denna kurs skall läggas upp, både innehålls-
mässigt och pedagogiskt bör noga övervägas. Även kursens syfte och mål i 
förhållande till utbildningens mål bör klargöras. [33] 
 
Under år 2000 pågår en undersökning med en grupp teknikstuderande om deras 
uppfattning om miljöutbildningar. Mer specifikt önskar studien belysa teknologers 
uppfattning av en ekologikurs, dess innehåll och betydelse för yrket. Detta för att 
bestämma hur en bra grundläggande miljöutbildnings skall utformas både innehålls-
mässigt och med avseende på vilka pedagogiska metoder som är mest 
framgångsrika. [33] 
 
 
3.2.3 Miljöintegrering i utbildning och forskning 
 
Vare sig lärosätet enbart förordar miljöintegrering eller en kombination av både detta 
och grundläggande miljöutbildning är de överens om att miljöintegrering är ett viktigt 
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men svårt arbete. Integrering av miljö i utbildning innebär att koppling till miljöfrågor 
skall göras i alla kurser och när så är relevant.  
 
Utbildning av lärarkåren anses vara en förutsättning för att miljöintegrering skall 
kunna ske. Vid universitetet i Amsterdam finns en person anställd för att hjälpa 
samtliga lärare att integrera hållbar utveckling i kurserna [9]. 
 
Det är svårt att mäta mängden miljöinslag i kurser. Ett sätt som används vid Mälar-
dalens högskola är att beräkna det i form av helårsprestationer (HÅS). Denna 
beräkning utgår från att varje lärare bestämmer antalet timmar med miljöinslag som 
ingår i kursen och specificerar miljöinslagets innehåll i procent av totala antalet 
timmar i kursen. Därefter omvandlas det till HÅS. På detta sätt sätts mål för ökad 
miljöintegrering upp och utvärderas. För att kunna göra en rättvisande bedömning av 
vad som menas med miljöinslag och vilka gemensamma kriterier det finns för att 
bedöma om en kurs är miljörelaterad eller inte har en halvdagskurs för lärarna 
genomförts hösten år 2000. [6] 
 
Genom Högskoleverket och som en del av Rådet för grundläggande högskole-
utbildning har ett program i allmänt tal kallat Mintgruppen bildats. Mintgruppens 
uppgift är att stödja svenska lärosäten och deras fakulteter i att göra miljöperspektiv 
och frågor om hållbar utveckling till en integrerad del av undervisningen. Hittills har 
detta skett genom dialoger med institutioner och anslag till projekt men även genom 
seminarier, konferenser och internationell nätverksamhet. [34] 
 
Vad avser forskningen har forskarnämnden vid Mälardalens högskola valt att styra de 
projekt som högskolan finansierar genom att det för varje projekt i ansökan om medel 
ska anges om det finns någon koppling till en miljöaspekt eller inte. Genom rubriken i 
ansökningshandlingarna visade sig att de flesta projekt antingen var helt och hållet 
miljörelaterade eller hade någon koppling till en miljöaspekt. Inom några få 
forskningsprojekt fanns ingen naturlig koppling till miljöfrågorna. Fakultetsnämnden 
ansvarar för granskning och uppföljning av miljöinslagen i forskningen. [6]  
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4. Diskussion  
 
 
För att ta till vara på andra lärosätens kunskap och erfarenheter på bästa sätt måste 
dessa anpassas efter Luleå tekniska universitets förutsättningar. Detta för att göra de 
rätta valen för var och ett av de byggstenar som skall forma arbetet med miljö-
ledningssystemet. 
 
Några av dessa byggstenar utgör huvuddragen i arbetets struktur, påverkar dess 
utformning och därmed arbetets resultat. Nedan diskuteras dessa för att ge bak-
grunden till efterföljande förslag. 
 
Förutsättningar som kan påverka valen är lärosätets storlek, ålder, tradition, image 
samt inom vilka ämnesområden utbildning och forskning bedrivs. Den laborativa 
verksamhetens omfattning och därmed vilka skyldigheter lärosätet har utifrån 
miljöbalken har också påverkan. 
 
 
4.1 Allmänt 
 
Inställningen till miljöarbete, miljöledningssystem och standarder för certifiering 
handlar om attityder. Det är de som driver miljöarbete som har till uppgift att förmedla 
positiva sådana. Miljöfrågan är en enskilt viktig fråga men skall finnas med som en 
naturlig del av verksamheten tillsammans med andra viktiga frågor såsom kvalité, 
jämställdhet och arbetsmiljö. 
 
Huruvida miljöstyrning, miljöledningssystem och standarderna är ämnade för 
lärosäten beror på hur väl de anpassas för situationen. 
 
 
4.2 Miljöorganisation 
 
Miljöorganisationen kan se olika ut och påverkar arbetets resultat. I vilken riktning 
beror enligt mina erfarenheter av studien i huvudsak på hur tydlig ansvarsför-
delningen inom miljöorganisationen är. Det är mer lättarbetat och effektivt där få 
personer styr men många deltar i det operativa arbetet än vid omvända förhållanden. 
 
Mot detta kan det finnas argument som tar upp hur väl förankrat arbetet då blir i 
organisationen och att det bör finnas en styrgrupp eller kommitté med representanter 
från alla delar av organisationen som har inverkan på den ledande funktionen. Detta 
kan dock bli ett otympligt arbetssätt och gruppen har en tendens att med tiden bli 
overksam. 
 
Miljösamordnaren bör vara placerad direkt under rektor i organisationen. Leds miljö-
arbetet under den gemensamma förvaltningen eller ute på någon institution kommer 
det lätt i skymundan, tappar status och kraften i besluten minskar. 
 
Vad miljösamordnaren får för titel har ingen påvisbar betydelse. Miljösamordnare, 
miljöansvarig eller miljöchef är de titlar som används men innebär i praktiken inte 
några generella skillnader i arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar. 
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4.3 Pilotverksamhet och arbete enhetsvis 
 
Det finns många argument både för och emot metoden med att använda sig av 
pilotenheter. 
 
En pilotenhet ger övning i att införa miljöledningssystem i liten skala och det kan vara 
ett alternativ om det finns en begränsad erfarenhet hos de som driver införandet. Det 
erhålls erfarenheter om nyckelpersoner, mallar och instruktioner för exempelvis 
miljöutredningen kan provas ut samt att det visar de övriga delarna av lärosätet ”det 
goda exemplet”. 
 
Å andra sidan är alla enheter olika och hur något fungerar på en enhet kan skilja sig 
från hur det fungerar på en annan. Dessutom, är det meningsfullt att låta en enhet få 
göra alla misstagen? Väljs metoden att arbeta med hela lärosätet samtidigt kan 
problem diskuteras och gemensamt lösas under resans gång. Ett problem vid miljö-
utredningen är att många av energi-, vatten- och avfallsflöden ej går att specificera 
för en särskild enhet utan är gemensam för alla. Pilotverksamheten kan dessutom ge 
falska erfarenheter på grund av att den erhållit mer resurser och stöd i arbetet i 
jämförelse med vad övriga institutioner kan erhålla. 
 
På liknande sätt kan man argumentera kring valet av att införa systemet enhet för 
enhet. Genom att börja på några ställen i organisationen, förslagsvis där det finns en 
märkbar vilja och entusiasm att delta i projektet, kommer arbetet i gång och tar sig 
successivt framåt. Detta sätt kan dock bli mycket tid- och resurskrävande. 
 
Dessutom kan uppföljningen bli ett problem. Särskilt i det fall man vill att varje enhet 
skall göra sin egen policy, mål och handlingsplan utifrån hela lärosätets dito. Det blir 
ett mödosamt och resurskrävande arbete att genomföra uppföljningen. Är inte 
redovisningen enhetlig kan det också bli svårt att sammanställa rapport för hela 
lärosätet. 
 
 
4.4 Certifiering enligt ISO14001 alternativt EMAS 
 
Att arbeta mot en certifiering eller bara använda standarden som struktur är 
ytterligare en frågeställning. Arbetar organisationen mot certifiering finns ett tydligt 
och gemensamt mål. Målorienterat arbete är ett starkt argument för framgångsrikt 
förändringsarbete både inom organisationer och på individnivå. 
 
Beslutar lärosätet sig för att fullfölja certifiering elimineras funderingarna kring hur 
strikt standarden skall följas och det kan under resans gång upprätthållas ett 
stödjande samarbete med certifieringsorganet. 
 
Ett beslut om certifiering innebär ett åtagande från ledningen att tillhandahålla 
nödvändiga resurser, utbilda personal och uppfylla kraven på dokumentation [29]. 
Dessa åtaganden underlättar för miljösamordnaren att driva miljöarbetet. 
 
En certifiering medför en grundlig genomgång av organisationen som leder till en 
allmän ”uppstädning”. Den fruktade dokumentationen bör ses som en tillgång istället 
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för en belastning. Certifieringen kan även innebära en förbättring av rutiner och 
dokumentation inom andra arbetsområden i verksamheten.  
 
En certifiering innebär ett kraftfullt marknadsföringsargument. Dessutom kan det bli 
ett framtida krav från samarbetspartners. Certifieringsprocessen i sig innebär 
ytterligare kostnader men i slutändan också ökade besparingar. 
 
ISO14001 är ett naturligt val eftersom det gäller över hela världen. EMAS kan sägas 
vara mer industrianpassad men har skarpare krav när det gäller redovisning. 
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5. Förslag för Luleå tekniska universitet 
 
 
Inleder med att betona att förslaget som följer är subjektivt och bygger på en 
persons, det vill säga författarens, personliga åsikter omkring organisation, ledarskap 
och miljöarbete. Filosofin omkring förslaget är influerat av det arbete som bedrivs vid 
Mälardalens högskola. 
 
Hela förslaget är en enhet. Förslaget på miljöorganisation har påverkat valet av 
arbetssätt, vilket innebär att det skulle se annorlunda ut om en annan miljö-
organisation valts och så vidare. 
 
Förslaget utgår från att det finns en ambition hos ledningen och i organisationen att 
införa och arbeta med ett miljöledningssystem. Dessutom antas projektet kunna 
tillskansas de resurser som krävs. 
 
 
5.1 Initialåtgärder 
 
Så snart ett beslut är taget bör samtal och diskussioner initieras på alla nivåer och 
inom hela verksamheten. Information om projektet bör spridas så det inspirerar till 
funderingar omkring kommande arbete, förväntningar och idéer. Denna förberedelse-
tid kan vara viktig för det fortsatta arbetet. 
 
Informera och konsultera Akademiska Hus om kommande arbete. Akademiska Hus 
bedriver själva miljöarbete [35] och kommer att beröras av universitetets miljö-
ledningssystem. De kan dessutom bli en viktig samarbetspartner vid miljöutredningen 
och arbetet med att hitta ekonomiska incitament. 
 
Universitetet bör ansöka om att bli en Miljöledare det vill säga medverka i projektet 
”Miljöledningssystem i statlig förvaltning”, delvis som drivkraft men också för att 
kunna delta i det samarbete med andra lärosäten och statliga myndigheter som detta 
innebär. 
 
5.2 Projektplan 
 
Arbetet bör inledas med en utformning av en strukturerad och genomtänkt 
projektplan. I denna dras riktlinjerna för miljöledningssystemet upp med en tydlig 
presentation av organisation, ansvarsfördelning, tidplan och arbetsgång. 
 
 
5.2.1 Organisation 
 
Det skall tydligt framgå att det är ledningen, i huvudsak rektor, som beslutar och ger 
uppdrag om och kring införandet av miljöledningssystemet. Detta genom 
dokumentationen och besluten men också med ord och handling. Ledningen 
genomgår i uppstartsfasen en kortare utbildning i miljöledningssystem för att få en 
insikt och förståelse för fortsatt arbete. Ledningens stöd behövs primärt i form av 
resurser (personal och pengar) men också i form av uppmuntran och uppbackning. 
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I ett tidigt stadium bör miljösamordnaren utses. Denna person är mycket viktig och 
bör besitta såväl teoretiska och praktiska kunskaper i miljöledning som en god social 
förmåga. Valet av miljösamordnare utgör en stor del av hur framgångsrikt arbetet blir. 
Miljösamordnaren benämns förslagsvis just universitetets miljösamordnare och 
placeras direkt under rektor i organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Förslag till miljöorganisation 
 
Miljösamordnaren har det operativa ansvaret för miljöledningssystemets införande 
och drift. 
 
Miljöledningsgruppen vid institutionen för Samhällsbyggnadsteknik kan fungera som 
miljöråd och ha en rådgivande funktion samt vara en länk till studerande inom 
området. Därmed utnyttjas den kompetens som finns inom universitetet. Miljörådet 
bör kompletteras med representant från fastighetsavdelningen, studerande-
representant förslagsvis från miljöföreningen Kruset samt en adjungerad 
representant från Akademiska Hus. 
 
Prefekter och universitetsdirektören har ansvar för att utse ett miljöombud på varje 
institution respektive en gemensam för stab och serviceavdelningen samt en för 
biblioteket. Detta miljöombud skall ha avsatt tid till att bistå miljösamordnaren i det 
praktiska arbetet på respektive enhet. Miljöombuden träffas kontinuerligt, förslagsvis 
två gånger per termin, för information om pågående och kommande arbete samt för 
att genomgå utbildning och utbyta erfarenheter. 
 
En halvtidsanställd miljösamordnare tillsammans med miljöombudens arbete skulle 
överslagmässigt innebära ett personalbehov på 1,4 heltidstjänster. 
 
 
5.2.2 Tidplan 
 
Tidplanen bör vara detaljerad. Flera delmål bör vara uppsatta och med tydliga 
slutdatum. Den bör även vara realistisk med väl tilltagen tid för ”osynligt” arbete. Med 
det menas exempelvis att den viktiga förberedelsetiden, då förberedande utbildning, 
diskussioner och samtal om kommande arbete, ges den tid den behöver. Detta ger 
en grund för ett väl förankrat och framgångsrikt arbete. Väl tilltagen tid får dock ej 
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innebära att processen går för långsamt. Det krävs en kontinuerlig aktivitet för att 
hålla intresset vid liv. 
 
Universitetet bör räkna med att arbetet, från miljöutredning till certifiering, tar två till 
tre år och därmed ha som mål att certifiera sig under år 2003 (förutsatt att arbetet 
påbörjas under år 2001). Därefter fortsätter det viktiga arbetet med att ständigt 
förbättra systemet. 
 
 
5.2.3 Arbetsgång 
 
Arbetsgången följer standarden för ISO14001 och kan med fördel arbetas igenom på 
hela verksamheten på en gång eftersom Luleå tekniska universitet är ett relativt litet 
och ungt universitet. Dessutom kan de erfarenheter som är vinsten med pilot-
verksamhet erhållas av de lärosäten som redan genomgått processen. 
 
Själva införandet av miljöledningssystemet bör vara väl styrt. Med tydliga 
instruktioner och mallar erhålls ett enhetligt och lätthanterligt system. Dessutom 
förenklas arbetet ute på institutionerna och gör arbetet mer lätthanterligt på 
individnivå. 
 
Däremot skall själva miljöarbetet lämnas fritt för egna initiativ och idéer. Var lyhörd 
och ta till vara på det engagemang och den kunskap som finns. Delegera och låt de 
som är bäst på sitt område och sin verksamhet själva arbeta fram lösningar. 
 
 
5.2.4 Information och utbildning 
 
En översyn av kommunikation- och informationskanaler bör göras. Miljöarbetet ska 
synliggöras både externt och internt genom att alltid nämnas vid information, möten 
och presentationer.  
 
Information i form av rutinbeskrivningar och mallar kommuniceras liksom löpande 
information om ledningssystemet på universitetets hemsida. På samma sätt skall 
dokumentationen, exempelvis eventuell miljöhandbok och miljöinstruktioner, finnas 
tillgänglig på webben via intranätet. Goda förebilder kan vara Göteborgs universitet 
och Mälardalens högskola. 
 
Information sprids även i personaltidningen Högtrycket och studenttidningar som 
Teknofonen och Trik. 
 
Det skall vara lätt för utomstående att hitta information om Luleå tekniska universitets 
miljöarbete på Internet. 
 
Samtliga anställda bör erbjudas en kortare utbildning som innehåller grundläggande 
miljökunskap men med tyngdpunkt på information om arbete med miljölednings-
system och dess innebörd. Miljöombuden går en obligatorisk och mer omfattande 
utbildning där även riktlinjer för kommande arbete dras upp. 
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5.3 Verktyg 
 
Luleå tekniska universitet bör arbeta mot målet att certifiera sig enligt ISO14001, 
vilket innebär att standarden tillsammans med den allmänna vägledningen i 
ISO14004 utgör de huvudsakliga verktygen. Denna ansats har automatiskt följder på 
flera av de delar som beskrivs i detta förslag i form av kraven på ansvarsfördelning, 
utbildning av personal, information och så vidare.  
 
Universitetet bör i ett tidigt skede, redan i planeringsfasen, ta kontakt med aktuellt 
certifieringsorgan och bjuda in till ett nära samarbete. Detta för att inta rätt kurs redan 
från början och för att underlätta certifieringsprocessen. Dessutom rekommenderas 
samarbete med andra lärosäten. 
 
Angående integrering i befintliga system skall grundtanken vara att så mycket som 
möjligt utnyttja befintliga system, dokumentation och informationskanaler. Miljö-
frågorna skall vara en naturlig del av verksamheten på samma sätt som arbetsmiljö, 
jämställdhetsfrågor och kvalité idag är väl implementerat vid Luleå tekniska 
universitet. 
 
Arbetsmiljöarbetet vid universitetet leds idag av arbetsmiljönämnden med en 
tillhörande rådgivande grupp. Befintlig organisation påverkas ej av arbetet med 
införande av miljöledningssystem men bör ta upp relevanta delar av miljöfrågorna på 
dagordningen. 
 
Miljöarbetet implementeras i all befintlig dokumentation och dagordningar i alla 
arbetsgrupper och nämnder. Ett exempel är instruktionen för inköpsrutiner som 
kompletteras för att uppfylla miljöperspektivet. Dessutom är det viktigt att få in rutiner 
vid allt beslutsfattande där en genomgång av beslutens påverkan på uppsatta 
miljömål ingår i beslutsprocessen. 
 
Utöver detta tar universitet del av den information som ges via projektet ”Miljöledning 
i statlig förvaltning” och andra lärosätens samlade erfarenheter samt är lyhörd för all 
kunskap och information som finns samlad på området. 
 
 
5.4 Luleå tekniska universitets betydande miljöaspekt 
 
Innan en miljöutredning för universitetet är slutförd kan det inte dras några egentliga 
slutsatser om vad som ger verksamhetens största miljöpåverkan. Men med tanke på 
universitetets verksamhet tillsammans med andra lärosätens erfarenheter anses det 
vara den indirekta miljöpåverkan som ges av studentens framtida yrkesroll 
tillsammans med universitetets erhållna forskningsresultat. 
 
Denna miljöpåverkan minskar om varje student erhåller relevant miljökunskap och att 
all forskning beaktar miljöperspektivet. Detta kan ske genom grundutbildning i miljö-
kunskap och miljöintegrering i all utbildning och forskning. Att lyckas med detta 
kräver åtgärder och är en successiv förändringsprocess. 
 
Någon särskild organisation för detta arbete anses inte behövas för ett universitet av 
Luleås storlek. Arbetet bör initieras via miljöledningssystemet genom beslut från 
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rektor. Därefter ligger ansvaret på respektive fakultet som med tvärvetenskapligt 
samarbete formar arbetet. 
 
 
5.4.1 Miljöutbildning och forskning 
 
Grunden utgörs av den renodlade miljöutbildningen och forskningen som därmed 
måste säkras och utvecklas. 
 
Det har inför höstterminen 2000 varit problem att rekrytera studenter till Samhälls-
byggnadstekniska civilingenjörsprogrammet. Den trenden måste vändas. Luleå 
tekniska universitet har under en period varit ganska unika med sin miljöutbildning 
och den har ett gott anseende ute på arbetsmarknaden. Men mängden miljöprogram 
har ökat vid svenska universitet och högskolor. Konkurrensen om studenterna har 
hårdnat vilket även lett till en utveckling av miljöutbildningarna med ett ökat inslag av 
tvärvetenskap. 
 
Ett arbete har påbörjats under sommaren 2000 där förändringar av Samhälls-
byggnadstekniska programmet diskuterats. Ett namnbyte skall locka nya studenter 
och en översyn av programmets innehåll och examensinriktningar bör aktualiseras. 
 
Ett nytt program, Miljö- och kvalitetsmanagement 140p, med tvärvetenskapliga inslag 
och inriktning mot miljöledning har arbetats fram. Utbildningen som sjösätts höst-
terminen 2001 har en unik uppbyggnad där struktur och innehåll följer standarden för 
miljöledningssystem enligt ISO14001. Denna utbildning uppfyller marknadens efter-
frågan på en ny form av miljökompetens och kan bli ett starkt kort i konkurrensen om 
duktiga studenter. 
 
Universitetet bör fortsatt satsa på miljöforskningen. Luleå tekniska universitet besitter 
en stark och bred kompetens inom miljöområdet som måste upprätthållas. 
 
Hösten 2000 utförs en inventering över miljökompetensen inom universitetet. Där 
kartläggs miljöexpertisen och miljöforskningsprojekten i en gemensam databas 
tillsammans med universitetet i Uleåborg. Detta är ett projekt inom samarbetet kring 
Bottenviksbågen. Detta förväntas leda till ett utökat samarbete både inom och mellan 
universiteten vilket stärker kompetensen. 
 
 
5.4.3 Grundläggande miljöutbildning 
 
Jag föreslår ingen obligatorisk miljöutbildning för samtliga studenter. Däremot bör det 
finnas en valbar miljöutbildning inom varje utbildningsområde som är särskilt 
anpassad och utformad för vart och ett av dessa. 
 
Huvudargumenten mot obligatorisk miljöutbildning består i att inte miljöutbildningen 
skall upplevas tvångsmässig samt att undvika ingrepp i befintliga program och det 
motstånd mot miljöinslagen ett sådant ingrepp kan väcka. 
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5.4.4 Miljöintegrering i forskning och utbildning 
 
Den renodlade miljöforskningen och undervisningen lägger grunden för arbetet med 
att öka inslag av miljökunskap och miljöhänsyn i all forskning och utbildning.  
 
Det har gjorts en inventering som kartlagt mängden miljöinslag i Luleå tekniska 
universitets kursutbud. För att kunna mäta en ökning av miljöinslag måste 
universitetet bedöma i siffror hur stort miljöinslaget är nu. Inventeringen visade att det 
finns en mängd kurser vid universitetet som har miljöinslag samt tydliggjorde 
svårigheterna att hitta gemensamma bedömningskriterier. 
 
Målet med miljöintegreringen skall vara att all grundläggande utbildning där det är 
möjligt innehåller moment med relevant och tydlig miljöinriktning. För program och 
längre kurser måste miljöavsnitten tydligt definieras i kursplan och utbildningsplan. 
Målet nås via delmål och successiv ökning av miljöinslag. 
 
Miljöintegrering kräver utbildning av dem som undervisar såvida miljöintegreringen 
inte sker med hjälp av externa föreläsare. Det rekommenderas dock inte eftersom att 
miljöinslagen skall vävas in som en naturlig del av den löpande undervisningen. 
 
Inom forskningen upprättas rutiner för att alla forskningsprojektet inkluderar en 
översyn av forskningsresultatets påverkan på miljön, vilken även presenteras i 
forskningsrapporten. 
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6. Slutsatser 
 
Det pågår någon grad av aktivitet med införande av miljöledningssystem vid nästan 
samtliga svenska universitet och högskolor. Miljödepartementets projekt ”Miljöledning 
i statlig förvaltning” har starkt bidragit till detta. 
 
Hur långt respektive lärosäte kommit beror på skillnader i förutsättningar men i mångt 
och mycket på miljösamordnarens egenskaper och ledningens inställning. 
Ledningens stöd är något som är oerhört viktigt och som samtliga kontakter under 
arbetets gång poängterat.  
 
Följande punkter sammanfattar de råd och erfarenheter som erhållits under arbetets 
gång: 
 
??Ledningens stöd i form av beslut och tillförande av personella och ekonomiska 

resurser är den viktigaste komponenten och en grundläggande förutsättning. 
 
??Upprätta tidplan med delmål. Miljöarbete är en förändringsprocess som måste 

få ta tid men samtidigt inte får förlora fart. 
 
??Upprätta tydlig organisationsplan inklusive ansvarsfördelning. 

 
??Placera miljösamordnaren direkt under rektor i organisationen. 

 
??Arbetet handlar mycket om att förändra människors attityder. 

 
??Ge personalen utbildning i miljöledningssystem. 

 
??Samarbeta med andra lärosäten. 

 
??Miljö och ekonomi hör ihop och miljöarbete leder till ekonomiska besparingar. 

 
??Anpassa arbetet efter respektive lärosätes förutsättningar. 

 
??Se miljöarbete som en investering och inte bara som en utgift. 

 
??Miljöledningssystemet gör miljöarbete legitimt. 

 
??Miljöledningssystem och eventuellt certifikat eller registrering är en möjlighet 

till marknadsföring. 
 
??Införande av miljöledningssystem har många positiva sidoeffekter. Förutom 

ekonomiska besparingar erhålls en genomgång av verksamheten, samarbete 
över enhetsgränserna, personalutveckling och en känsla av stolthet för att 
gemensamt ha nått ett mål. 

 
Sammanfattningsvis konstateras att hela organisationens verksamhet har mycket att 
ta lärdom av från ett miljöledningssystem.  
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Det skiljer sig inte mycket att införa miljöledningssystem vid lärosäten jämfört annan 
verksamhet. Problemen som upplevs och råden som ges är desamma som de 
allmänna råd som finns i litteratur om miljöledningssystem. Det som är annorlunda 
och som kan uppfattas som försvårande omständigheter är organisationens 
decentraliserade struktur med delegering av beslutfattandet (inklusive beslut 
angående budget) samt den akademiska frihet som genomsyrar verksamheten. 
 
Alla lärosäten anser att det är studenten som i sin framtida yrkesroll tillsammans med 
forskningens tillämpning som utgör den största miljöaspekten. Trots detta har 
lärosätena inte kommit särskilt långt i arbetet med att åtgärda detta. Det finns med i 
policys och även som mål men inte i handlingsplaner. 
 
Satsning på miljöutbildning och forskning, obligatoriska miljöutbildningar samt 
integrering av miljöinslag i all forskning och utbildning är åtgärderna som diskuteras. 
Dessa innebär ett mödosamt arbete som många väjer mot. 
 
Genom att ta lärdom av andra lärosätens tillvägagångssätt och erfarenheter har ett 
förslag för Luleå tekniska universitet tagits fram. Slutsatserna, som också utgör 
stommen i förslaget, är att universitetet bör ha som mål att certifiera sig enligt 
ISO14001 där hela verksamheten initialt ingår i arbetet. Vidare ska arbetet ledas av 
en miljösamordnare som är direkt underställd rektor med miljöombud på vardera 
institution respektive på förvaltningen och biblioteket vilka bistår miljösamordnaren i 
det operativa arbetet. Valet av miljösamordnare är viktigt. En annan slutsats är att 
miljöledningskompetensen som finns inom universitetet (Miljöledningsgruppen) ska 
tillvaratas och då lämpligen i ett miljöråd med rådgivande funktion.
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Förteckning: Svenska universitets och högskolors 
miljölänkar  
 
 
Utgörs av information identifierad under tiden juni-oktober år 2000. Informationen har 
begränsad aktualitet eftersom det är ett arbetsområde under utveckling. 
Förteckningen består av nästan samtliga universitet och högskolor. (E+siffra) visar att 
lärosätet deltog i Ekodemisk granskning 2000 och anger placering i rankingen. 
 
Chalmers tekniska högskola (E10) 
 http://www.miljo.chalmers.se/ 
 Miljösamordnare: Dan Strömberg 

Miljökoordinator sektionen för miljövetenskap: Helene Bergsten 
Johansson 

 
Göteborg universitet (E11)  

http://www.mls.miljo.gu.se/ 
 Miljösamordnare: Ulf Andersson (ht2000 Eddi Omrcen) 
 
Handelshögskolan i Stockholm (E21) 
 
 
Högskolan Borås (-)   

http://www.hb.se/miljo/index.htm 
 Miljöansvarig: Jessica Magnusson  
 
Högskolan Dalarna (E8) 

http://www.du.se/policies/miljopolicy.html 
 Miljökoordinator: Per Berg 
 
Högskolan Gävle-Sandviken (E5) 

http://www.hig.se/organisation/miljopolicy.html 
 Miljökoordinator: Path Lindgren 
 
Högskolan i Halmstad (E13) 

http://www.hh.se/internt/miljo/index.htm 
   
Högskolan i Jönköping (-) 

http://www.hj.se/organisation/miljo.htm 
  
Högskolan i Kalmar (E8) 

(http://www.hik.se/om/, gå till Dokument/Övriga dokument) 
 Miljösamordnare: Pia Linddahl 
  
Högskolan i Karlskrona/Ronneby (E24) 

http://www5.hk-r.se/miljo/ 
 Samordnare Miljögruppen: Anders Jönsson 
 
Högskolan i Kristianstad (E24) 

- 

http://www.miljo.chalmers.se/
http://www.mls.miljo.gu.se/
http://www.hb.se/miljo/index.htm
http://www.du.se/policies/miljopolicy.html
http://www.hig.se/organisation/miljopolicy.html
http://www.hh.se/internt/miljo/index.htm
http://www.hj.se/organisation/miljo.htm
http://www.hik.se/om/
http://www5.hk-r.se/miljo/


  Bilaga 1 

 

Högskolan i Skövde (E17) 
- 

 Miljösamordnare: Jan Svalmark 
 
Högskolan på Gotland (E20) 

-  
  
Högskolan Trollhättan/Uddevalla (-) 

- 
 

Idrottshögskolan i Stockholm (E23) 
- 
 

Karlstad universitet (E13) 
- 

 Miljösamordnare: Hans Olov Höglund 
  
Kungliga tekniska högskolan (E4)  

 http://www.ima.kth.se/cmv/index.html 
 Direkt miljöpåverkan: Lena Edvardsson 
 Indirekt miljöpåverkan: Per Jacobsson 
 
Linköpings universitet (E15) 

http://www.liu.se/org/miljo/ 
 Miljösamordnare: Sofia Nisséus 
 
Luleå tekniska universitet (E24) 

http://www.luth.se/i/miljopolicy.html 
 
Lunds universitet (E3)   

http://www.lu.se/green-campus/index.html 
http://www.lu.se/bygg/miljoarbete.html 

 Miljöchef: Kerstin Gustafsson 
 Miljökoordinator: Joe Strahl 
 
Lärarhögskolan i Stockholm (E19)  

- 
 
Malmö högskola (E22)  

http://www.lut.mah.se/miljo/default.html 
  
Mitthögskolan (E6) 

http://www.mh.se/miljo/default.html 
 Projektledare Miljöledningsgruppen: Henrik Bonde 
 
Mälardalens högskola (E1) 

http://www.mdh.se/fakta/miljo/ 
 Miljöansvarig: Kristina von Oelreich 

http://www.ima.kth.se/cmv/index.html
http://www.liu.se/org/miljo/
http://www.luth.se/i/miljopolicy.html
http://www.lu.se/green-campus/index.html
http://www.lu.se/bygg/miljoarbete.html
http://www.lut.mah.se/miljo/default.html
http://www.mh.se/miljo/default.html
http://www.mdh.se/fakta/miljo/
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Stockholms universitet (E11) 
http://lacke.tb.su.se/default.html 
Miljösamordnare: Karl Axel Boström 

 
Sveriges lantbruksuniversitet (E2) 
 http://www-miljoledning.slu.se./ 
 Miljöchef: Inger Bertilsson 
 
Södertörns högskola (-) 
 - 
 
Umeå universitet (E16)  

http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljoindex.htm 
 Miljösamordnare: Marie Adsten, vik (Annalena Sjölund, tjl) 
 
Uppsala universitet (-)  
 - 
 
Växjö universitet (E6) 

http://www.vxu.se/about/miljoarbete/ 
 Miljösamordnare: Pär Wallin 
 
Örebro universitet (E18) 

http://www.oru.se/org/avd/campus/miljoutredning.htm 
 Projektledare för införande av miljöledningssystem: Leif Widman

http://lacke.tb.su.se/default.html
http://www-miljoledning.slu.se./
http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljoindex.htm
http://www.vxu.se/about/miljoarbete/
http://www.oru.se/org/avd/campus/miljoutredning.htm
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Intressanta länkar för information om miljöledning vid 
lärosäten 
 
 
Utgörs av information identifierad under tiden juni-oktober år 2000. Informationen har 
begränsad aktualitet eftersom information på Internet ständigt förändras.  
 
 
Lärosätens webbsidor med särskilt studievärde 
 
Mälardalens högskola, http://www.mdh.se/fakta/miljo/ 
 
Göteborgs universitet, http://www.mls.miljo.gu.se/miledsyst.htm 
 
Sveriges lantbruksuniversitetet, http://www-miljoledning.slu.se./ 
 
Lunds universitet, http://www.lu.se/bygg/miljoarbete.html 
 
Kungliga tekniska högskolan, http://www.ima.kth.se/cmv/index.html 
 
Mitthögskolan, http://www.mh.se/miljo/ 
 
Umeå universitet, http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljoindex.htm 
 
Växjö universitet, http://www.vxu.se/about/miljoarbete/ 
 
 
Nätverk m m 
 
Miljöledning i statlig förvaltning, http://www.kemil.se/miljoled/ 
 
Eco-campus.net, http://www.eco-campus.net 
 
Gröna sidorna Lunds universitet, http://www.lu.se/green-campus/ 
 
 
Organisationer 
 
Svenska Ekodemiker, http://www.swedish-ecodemics.a.se/ 
 
 
Miljöintegrering och grundläggande miljöutbildning 
 
MINT-gruppen, http://www.hgur.se/envir/ 
 
Planet Blå, http://www.lumes.lu.se/planetbla/ 

http://www.mdh.se/fakta/miljo/
http://www.mls.miljo.gu.se/miledsyst.htm
http://www-miljoledning.slu.se./
http://www.lu.se/bygg/miljoarbete.html
http://www.ima.kth.se/cmv/index.html
http://www.mh.se/miljo/
http://www.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljoindex.htm
http://www.vxu.se/about/miljoarbete/
http://www.kemil.se/miljoled/
http://www.eco-campus.net
http://www.lu.se/green-campus/
http://www.swedish-ecodemics.a.se/
http://www.hgur.se/envir/
http://www.lumes.lu.se/planetbla/
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Företag och myndigheter 
 
Naturvårdsverket, http://www.environ.se med Svenska miljönätet, 
http://smn.environ.se/ 
 
Miljöledningsmarknaden, http://www.miljostyrning.se 
 
Standardiseringen i Sverige, http://www.sis.se 
 
Regeringens webbplats om hållbar utveckling, 
http://www.hallbarasverige.gov.se/vagar_till/miljoledning/miljoledning.htm 
 
Miljödepartementet, http://miljo.regeringen.se 
 
 
Verktyg 
 
ISO14000,  http://www.iso14000.com  
 http://www.iso14000.net 
 
EMAS, http://europa.eu.int/comm/environment/emas/ 
 
COPERNICUS, http://www.cre-copernicus.de 
 
Universitetet Osnabrücks miljöledningsmodell för universitet, http://www.usf.uni-
osnabrueck.de/projects/sue/index.en.html 

http://www.environ.se
http://smn.environ.se/
http://www.miljostyrning.se
http://www.sis.se
http://www.hallbarasverige.gov.se/vagar_till/miljoledning/miljoledning.htm
http://miljo.regeringen.se
http://www.iso14000.com
http://www.iso14000.net
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/
http://www.cre-copernicus.de
http://www.usf.uni-osnabrueck.de/projects/sue/index.en.html

