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Ordförande har ordet 

Det är snart tre år sedan som universitetet miljöcertifierades. Det som jag sett som utmaningar i 

miljöarbetet är att hålla engagemanget vid liv och driva förbättringsarbete. Under 2016 har det 

pågått många aktiviteter. Vi har arbetat med frågan om hur universitetet främjar hållbar utveckling 

inom utbildning. I egenskap som ordförande i Miljörådet har jag haft dialog med studierektorer om 

insatser för att lyfta fram hållbarhetsperspektivet i utbildningsprogram. Vidare deltog jag på en träff 

inom FN:s nätverk, Sustainable development solutions network, vid Göteborgs universitet. 

Nätverket är ett globalt nätverk för akademin, med syfte att arbeta med hållbarhetsmålen och få ut 

kunskap om hur man kan hitta lösningar. 

Vi har också arbetat med att anpassa universitetets miljöledningssystem efter de nya kraven i 

miljöledningsstandarden ISO 14001. Vidare har vi arbetat med att förbättra rutinerna för att 

säkerställa miljöhänsyn i upphandling och miljöriskbedömningen inom laborativ verksamhet. I 

början av året tog universitetsstyrelsen beslut om att avinvestera i fossila bränslen, en fråga som 

Miljörådet och studenter drivit. För att uppmärksamma klimatfrågan och framtidens energikällor 

anordnade studentkåren en informationsdag där miljösamordnaren för Naturvetenskapliga 

fakulteten deltog i paneldebatten. Ett glädjande besked är att universitetet under 2016 bröt en 

uppgående trend och minskade utsläppen av koldioxid från flygresor. I april beslutade 

universitetsledningen om en ny miljöpolicy som beskriver vår inriktning och ambition med det 

systematiska miljöarbetet. Innehållet fångar viktiga frågor som vi ska arbeta efter. 

Universitetsledningen beslutade också om den tvååriga miljöhandlingsplanen där vi fastställt 

miljömål för tjänsteresor, energianvändning, anskaffning och samverkan.  

Under 2017 fortsätter vi förbättringsarbetet och de åtgärder som pekats ut som nödvändiga att 

genomföra för att vara ett miljöcertifierat universitet. 

Ett stort tack till er alla för att ni gör Miljörådets arbete möjligt! 

Om universitetet 

Vid Stockholms universitet sker utbildning och forskning inom naturvetenskapliga området och 

humanvetenskapliga området som inkluderar fyra fakulteter och 58 institutioner och centra samt 

universitetsförvaltningen bestående av 12 avdelningar. 

Studenterna har 190 utbildningsprogram och 1700 fristående kurser inom humaniora, juridik, 

lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk att välja emellan. Den starka 

kopplingen mellan forskning och undervisning garanterar utbildningens höga kvalitet. 

Forskare vid universitetet är aktiva i samhällsdebatten och i samhällsutvecklingen samt anlitas i 

statliga utredningar. Forskare medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera 

nobelkommittéer och internationella expertorgan. 

Universitet är lokaliserat i en nationalstadspark med en unik natur- och kulturmiljö men är också 

nära storstaden och dess utbud. Dagligen vistas cirka 30 000 studenter och 5 000 medarbetare på 

universitetsområdet. 



 

 

Stockholms universitets 

miljöpolicy 

Fastställd av rektor den 4 april 2016. Miljöpolicyn är giltig till och med 2020-11-01. 

Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa 

miljöpåverkan. Universitetet ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar 

utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i 

det omgivande samhället. I sin strävan efter ständig förbättring ska Stockholms universitet: 

Där så är möjligt arbeta efter högre krav än de rättsliga regler och minimikrav som ställs på 

verksamheten. 

Fortlöpande se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och miljöpåverkan från 

utsläpp till luft, mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar. 

Verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i beslut där så är relevant. 

Verka för att alla medarbetare görs medvetna om innebörden av ett systematiskt miljöarbete.  

Aktivt samverka med studenter, studentkår, omgivande samhälle och andra intressenter i de 

avseenden där miljöfrågorna berörs och miljöarbetet kan förbättras. 

Säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda, och 

att dessa resurser används på mest effektiva sätt. 

Universitetets 

miljöledningssystem 

Stockholms universitet arbetar enligt miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det 

innebär att universitetet arbetar strukturerat med miljöfrågorna och verksamhetens miljöprestanda 

följs upp. Universitetets ledning beslutar om vilka förbättringar som ska göras. 

På universitetet är alla delaktiga i miljöarbetet. Högst upp i miljöorganisationen finns ett miljöråd, 

utsett av rektor. Rådet samordnar och följer upp miljöarbetet på en övergripande nivå. 

Universitetets miljökoordinator är rådets tjänsteman.  

Inom områdesnämnder och förvaltning finns det miljösamordnare som samordnar, handleder och 

stödjer enheternas miljörepresentanter. Miljörepresentanternas uppgift är att samordna och 

informera om miljöarbetet på enhetsnivå.  



 

 

Utpekade miljöaspektområden 

Universitetet har pekat ut de aktiviteter som påverkar miljön både på ett positivt och negativt sätt, 

de så kallade betydande miljöaspekterna. Dessa aktiviteter har blivit fokusområden för universitets 

miljöarbete och där görs förbättringar. Arbetet handlar bland annat om att väga in miljöhänsyn vid 

inköp och upphandling och överväga möjliga sätt att mötas som minskar universitetets utsläpp av 

växthusgaser samt föra vidare kunskap inom miljö- och hållbarhetsfrågor. 

 De betydande miljöaspekterna är: 

 Kunskapsöverföringen inom forskning, utbildning och samverkan med omgivande 

samhälle 

 Energianvändning 

 Användning av kontorsapparater 

 Resor och transporter 

 Miljökravställande vid inköp och upphandling 

 Kompetensutveckling för personal 

 Materialanvändning 

 Avfallshantering 

 Kemikalieanvändning 

 Utsläpp till vatten 

Miljömålsarbete och resultat 

Nedan visas resultaten för 2016 års miljöarbete och hur väl universitet nådde sina miljömål. Målen 

gäller mellan åren 2016 och 2017. Vidare ges några exempel på aktiviter som pågått under året.  

MÅLOMRÅDE 

Elanvändning 

Mål 

Stockholms universitets energianvändning ska inte öka per helårsanställd och helårsstudent i 

jämförelse med 2014 års nivå. 

Resultat 

Energianvändningen har minskat med cirka 4 procent per helårsanställd vilket motsvarar cirka 508 

kWh i jämförelse med 2014 års nivå. Antal kWh per helårsstudent har ökat med cirka 6 procent 

vilket motsvarar cirka 129 kWh. Detta beror troligen på ett minskat antal av helårsstudenter. 

Årets aktiviteter 

Under året har institutioner och avdelningar arbetat med att genomföra olika energibesparande 

åtgärder. De har bland annat bytt ut ljuskällorna och börjat använda LED-lampor i 

skrivbordsarmatur och ställt energikrav vid inköp av vitvaror och IT-produkter. Vidare har de 



 

 

genomfört informationsinsatser för att öka medvetenheten om rutiner för energibesparing. På en 

övergripande nivå har universitetet påbörjat ett samarbete med fastighetsägare Akademiska Hus för 

att hitta och genomföra energibesparande åtgärder inom universitetets verksamhet. Arbete pågår 

med konsolidering/virtualisering inom universitetets IT-infrastruktur.  

År Totalt i kWh kWh/ helårsanställd kWh/ helårsstudent  

2016 58 496 641 12 253 2115 

2015 60 386 909 13 076 2126 

2014 57 769 651 12 761 1986 

Resor  

Mål 

Universitetet ska arbeta för att öka medvetenheten och kunskapen om miljöanpassade möten och 

transporter bland medarbetare och studenter.  

 

Resultat 

Utsläppen av koldioxid från flygresor har minskat med cirka 5 procent per helårsanställd vilket 

motsvarar cirka 43 kg jämfört med 2015. Efter flera års ökning av utsläpp av koldioxid från 

flygresor har universitetet nu brutit en uppåtgående trend. Det som troligtvis påverkat resultatet är 

minskningen av flygresor med sträckor kortare än 500 km och färre mellanlandningar. 

Årets aktiviteter 

Universitetet har tagit fram en film om resfria möten. Vidare har universitetet påbörjat ett samarbete 

med fastighetsägare om att förbättra medarbetares och studenters möjligheter att cykla till och från 

arbetet. Det har handlat om att göra fler och säkrare cykelparkeringar och inrätta cykelrum. En 

inventering av antalet cykelparkering har genomförts på universitetsområdet Frescati. På 

institutioner och avdelningar har de arbetat med att ändra sin resvanor. Medarbetarna har arbetat 

med att ersätta möten som kräver flygresor med resfria möten och informera medarbetare om hur 

man kan miljöanpassa sitt resande. 

Tabell – Statistik över utsläpp av koldioxid från universitetets flygresor 

År Antal km CO2-utsläpp i kg CO2 i kg/ helårsanställd  

2016 44 488 065 40 50 553 863,5 

2015 44 387 227 4 183 962 906,0 

2014 40 021 760 3 681 794 813,3 

2013 39 758 208 3 556 834 806,2 

 

Anskaffning 
Mål 

Universitetet ska i sin anskaffning arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan samt för att varor 

och tjänster ska produceras under goda sociala förhållanden. 



 

 

Resultat 

Under 2016 har miljökrav ställts i 26 av 40 upphandlingar och avrop. I redovisningen ingår 

upphandlingar som genomförts med öppet eller förenklat förfarande.  

Årets aktiviteter 

Universitetet har påbörjat arbete med att utforma en rutin för att formulera miljökriterier i 

kravspecifikationer. Vidare har universitetet utbildat beställare i att ställa miljökrav. Universitetet 

har också utvecklat och breddat informationen i att ställa miljökrav vid upphandling på 

universitetets webb. Universitetet har även utvecklat en rutin för att följa upp ställda miljökrav i 

upphandlingar, i första hand i upphandlingar över direktupphandlingsgränsen men på sikt även i 

direktupphandlingar. 

Utbildning 

Mål 

Stockholms universitet ska lyfta fram hållbarhetsperspektivet i utbildningsprogram i enlighet med 

högskolelagen.  

Formuleringen hållbar utveckling avser den vida definitionen enligt högskolelagen 1 kap. 5§.  

Resultat 

Arbete pågår och en utredning om hur universitetet främjar hållbar utveckling i utbildningsprogram 

har genomförts.  

 

Årets aktiviteter 

Universitetet har utrett hur universitetet främjar hållbar utveckling i utbildning enligt högskolelagen 

1 kap. 5§. Universitetet har påbörjat ett arbete med att inventera arbete med hållbarhetsmål (Agenda 

2030). Vidare har universitetet genomfört informationsinsatser riktade till studierektorer och 

intresserade lärare om utbildning för hållbar utveckling. Vidare har dialog med studierektorer om 

insatser för att lyfta fram hållbarhetsperspektivet i utbildningsprogram påbörjats.  

Uppföljning av avinvesteringen i fossila bränslen 

Mål 

Uppföljning av att avinvestering avseende fossila bränslen skett i enlighet med den nya 

placeringspolicyn. 

Resultat 

En uppföljning av avinvestering har genomförts. 

Årets aktiviteter 

Universitetet har genomfört uppföljning av avinvestering. Universitetet har valt bort investeringar i 

bolag med produktion (inklusive utvinning) i fossila bränslen. Satt kriterium för investeringar är att 

de inte får ske i företag där mer än fem procent av de totala intäkterna kommer från produktion 

och/eller distribution av vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi och distribuerande bolag inom 

fossila bränslen. 



 

 

Samverkan om matsvinn 

Mål 

Universitetet ska samverka med restauratörer inom universitetsområdet för att minska mängden 

matrester som slängs.  

 

Resultat 

Informationsinsatser har genomförts. Matavfallet minskade med 35 procent mellan september och 

december 2016 på en av restaurangerna. 

 

Årets aktiviteter 

Universitetet har tillsammans med den största restauratören på universitetsområdet Frescati 

samverkat om att öka kunskapen om effekterna av matsvinnet genom olika informationsinsatser.  

Samverkan om förpackningar 

Mål 

Universitetet ska arbeta för att användningen av engångsmaterial såsom plast- och 

pappersförpackningar minskar samt att sorteringen av avfall från mat och dryck ökar, inom 

universitetsområdet.  

 

 

Resultat 

Påbörjat en undersökning av användningen av engångsmaterial. Mängden hushållsavfall har 

minskat med 22 500 kg i jämförelse med 2015. 

 

Årets aktiviteter 

Universitetet håller på att undersöka användningen av engångsmaterial bland restauratörer på 

universitetsområdet. Vidare har universitetet drivit frågan om att miljöhänsyn tas i hela kedjan av 

användningen av engångsmaterial från mat- och dryckesförsäljning. 



 

 

Universitetets miljöindikatorer 

Miljöindikatorerna ger Miljörådet underlag för att bedöma universitetets miljöprestanda och 

identifiera områden i miljöarbetet som behöver förbättras. Varje år gör universitetet en fullständig 

uppföljning av universitetets miljöarbete. I maj/juni görs en enklare uppföljning. Antal 

helårsanställda (HA) under 2016 var 4 691 stycken och antal helårsstudenter (HS) var 27 656 

stycken. 

 

Miljöaspektområden 

 

Indikator Resultat 2016 

Forskning och 

utbildning  

Inga miljöindikatorer 

framtagna. 
Arbete pågår 

Kompetensutveckling 

av personal 

Inga miljöindikatorer 

framtagna.  
Arbete pågår 

Inköp och 

upphandling 

Ekonomiskt värde av 

registrerade anskaffningar med 

miljökrav av det totala värdet 

registrerade anskaffningar. 

Inköpssystemet håller på att 

implementeras. Det är inte möjligt i 

dagsläget att mäta universitetets 

anskaffning.  

Avfallshantering Antal kg brännbart avfall per 

helårsanställd (HA) och 

helårsstudent (HS) jämfört med 

2010 års nivå. 

2010  

HA: 134 kg 

HS: 17,4 

2016 

HA: 95,8 kg 

HS: 16,2 kg 

 

Mängd farligt avfall i kg 

jämfört med 2009. 

2009 30 385 kg 

2016 30 400 kg 

Mängd återvunnet avfall 

(förpackningar, returpapper 

etc.) jämfört med 2009 

2009 373 370 kg 

2016 501 422 kg 

Mängd elavfall i kg jämfört 

med 2009. 

2009 48 090 kg 

2016 28 011 kg 

 

Energianvändning Användning i kWh totalt 2009 64 355 200 kWh 

2016 58 496 641 kWh 

Användning i kWh per 

helårsanställda (HA) och 

helårsstudent (HS) 

 

2009 

HA: 17 318 kWh 

HS: 2 248 kWh 

2016 

HA: 12 253 kWh 

HS: 2 115 kWh 



 

 

 

Användning i kWh per m2 

 
2009 256 kWh per m2 

2016 178 kWh per m2 

 

Andel förnyelsebar energi 

 

2009 78 procent 

2016 94 procent 

Användning av 

kontorsapparater 

Inga miljöindikatorer 

framtagna. (Krav på 

redovisning av indikatorer för 

grön IT enligt 

miljöledningsförordning 

2009:907) 

 

Arbete pågår 

Resor Utsläpp av koldioxid i kg totalt 

(T) och helårsanställd (HA) per 

år för flygresor (<50 mil och 

>50 mil), tågresor, bussresor 

respektive bilresor. 

 

2009 

T: 2 183 427 kg 

HA: 587,6 kg 

2016 

T: 4 050 553 kg 

HA: 863 kg 

Andel av helårsanställda (HA) 

som använder Adobe Connect  
2011 

349 användare av 4102 HA 

Cirka 8,5 procent av antalet HA 

2016 

1182 användare av 4691 HA 

Cirka 25 procent av antalet HA 

 

Antal mötesminuter i Adobe 

Connect per användare och år 

2011 340 minuter per användare 

och år 

2016 102 minuter per användare 

och år 

Materielanvändning i 

kontorsverksamhet 

 

Antal A4-ark kopieringspapper 

totalt (T) och helårsanställd 

(HA) och år.  

 

2009 

T: 42 112 000A4-ark 

HA: 11 333 A4-ark 

 

2016  

T: 17 527 800 A4-ark 

HA: 3736 A4-ark 

 

Kemikalieanvändning 

 

Mängd kemikalier i liter per år 

 

2009 19 900 liter 

2016 21 700 liter 

Utsläpp i avlopp 

 

Inte möjligt att mäta. 

 
-- 

Övrigt 

 
Antal rapporterade 

avvikelser/förbättringsförslag 

53 rapporterade (varav 21 

arbetsmiljörelaterade) 

Antal allvarliga 

avvikelser/förbättringsförslag 

0 rapporterade 

Antal åtgärdade 

avvikelser/förbättringsförslag 

12 åtgärdade (1 avvikelser ej 

uppklarade och arbete pågår med 18 



 

 

 förbättringsförslag) 

 

Miljöindikatorer för aktiviteter 

rörande samverkan med 

omgivande samhället, 

materialanvändning i laborativ 

verksamhet och transporter 

samt resor till och från arbetet 

finns inte framtagna. 

Arbete pågår 

 

 

 



 

 

Bilaga 1-Redovisning av 

kärnindikatorer för 
miljöprestanda enligt EMAS III 

Varje kärnindikator består av följande: 

En siffra A som anger sammanlagd årlig tillförsel/påverkan inom det givna området. 

En siffra B som anger organisationens sammanlagda årliga produktion.(Eftersom universitetet inte 

tillhör produktionssektorn utan sektorn förvaltning/tjänster anges siffran för produktivitet i antal 

årsarbetskrafter.) 

En siffra R som anger förhållandet A/B 

 

Område Kärnindikator A B R 

Energieffektivitet Total direkt energianvändning 

(MWh). 

58 496, 6 4 691 12,47 

Total förnybar energianvändning 

av total direkt energianvändning 

(94 procent) (MWh). 

54 986,8 4 691 11,72 

Materialeffektivitet Total användning av 

kopieringspapper (ton). 

105,167 4 691 0,022 

Total användning av kemikalier i 

labbverksamhet (ton). 

21,7 4 691 0,005 

Vatten Sammanlagd årlig 

vattenförbrukning (m3). 

127 204 4 691 27,15 

Avfall Sammanlagd årlig produktion 

exklusive farligt avfall fördelad på 

avfallsslag (ton):  

 

Materialåtervinning 

Energiåtervinning 

Deponi 

Elektronik 

Osorterat 

 

 

 

 

369,171 

542,480 

8,800 

28,011 

11,010 

4 691  

 

 

 

0,079 

0,116 

0,002 

0,006 

0,002 



 

 

Sammanlagd årlig produktion av 

farligt avfall (ton). 

30,4 4 691 0,006 

Biologisk 

mångfald 

Markanvändning i bebyggt 

område (m2). 

328 466 4 691 70,02 

Utsläpp Totala koldioxidutsläpp för 

tjänsteresor (ton). 

4 159 4 691 0,89 

 


