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Institutionen för socialt arbete, Filosofiska institutionen, Institutionen för 
kultur och estetik, Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Engelska institutionen, 
Institutionen för svenska och flerspråkighet, Institutionen för BIG, 
Institutionen för Asien- Mellanöstern och Turkietstudier, Rektors kansli, 
Meteorologiska institutionen, Institutionen för organisk kemi, 
Institutionen för astronomi, Institutionen för historia, Institutionen för 
geologiska vetenskaper, Institutionen för data och systemvetenskap, 
Institutionen för matematik, Ekonomiavdelningen  

Revisionsdatum: 2020-11-11 till 2020-11-26 

Revisionskriterier: SS-EN ISO 14001:2015 

Revisor: Gustav, Johansson, gustav@ensucon.se, 0723-06 64 07 

 Maria, Gustafsson, maria.gustafsson@ensucon.se, 0730-68 66 14 

Omfattning: Internrevisionen omfattar ovan nämnda del av verksamheten och de 
tillhörande krav som berörda institutioner omfattas av. Ingen 
avgränsning gällande krav i standarden har använts. 

Metod:  Cirka en tredjedel av verksamheten har omfattats i denna revision i 
enlighet med revisionsprogrammet. Inför revisionen har 
miljökoordinator tillsammans med internrevisorerna gått igenom 
miljöledningssystemet och identifierat de krav som respektive institution 
har på sig. Utöver detta har även vissa fokusområden tagits fram som 
revisorerna ska lägga extra fokus på under intervjuerna. Bland annat 
direkt miljöpåverkan och arbetet med ständig förbättring. 

Personer som intervjuats: Inom varje institution har två till fem personer intervjuats. Vilka det 
berör anges i respektive avvikelserapport. 

Revisionsresultat: Revisionen har resulterat i 30 avvikelser, vilka rapporteras i enskilda 
avvikelserapporter. 

Återrapportering: Bilagd avvikelserapport ska fyllas i och skickas per e-post till intern 
miljörevisor, gustav@ensucon.se, senast den 28 februari 2021. 
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Beskrivning av denna revision och organisationens förutsättningar 

Detta är andra gången Ensucon finns med som externt stöd för att genomföra den interna revisionen. 
Revisorerna har fått en ordentlig introduktion i hur Stockholms Universitet fungerar allmänt samt hur 
miljöledningssystemet är uppbyggt och i vilken fas miljöarbetet är i. Organisationen har varit 
certifierade sedan ett antal år tillbaka och institutionerna har arbetat med miljöfrågor relativt 
decentraliserat sedan dess. Fokus har legat på de direkta miljöaspekterna och systematiken.  

 

Stockholm, den 16 december 2020 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustav Johansson 

Revisionsresultat från intern miljörevision  

Avvikelser 

Nr Institution/mot
sv. 

Standard-
referens  

Avsnitt Avvikelse 

1 Specialpedagogi
ska institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 7.2 

Utbildning Ingen utbildning inom miljöarbetet av nyanställda sker 
i dagsläget 

Detta hanteras av centrala miljöfunktioner. 

2 Specialpedagogi
ska institutionen 

ISO 
14001:2015 

- 5.2 

Policy Miljöpolicy samt policy för upphandling och inköp 
kopplat till miljöprestanda är ej känd. Kunde ej visas 
upp på revisionsmötet eller efteråt. 

3 Specialpedagogi
ska institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Ledningens Genomgång sker ej. Protokoll kunde ej 
presenteras under mötet eller efteråt. 

4 Specialpedagogi
ska institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 6.2 

Mål och 
handlingspla

ner 

Miljömålen är inte implementerade på institutionen. 
Antaget och uppdaterat dokument kunde ej presenteras 
på mötet eller efteråt. 

5 Specialpedagogi
ska institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 10.2 

Avvikelseha
ntering 

Saknad kännedom om avvikelsehanteringssystem samt 
hur avvikelser och förbättringsförslag systematiskt ska 
ske 

6 Socialantropolo
giska 
institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 6.2 

Mål och 
handlingspla

ner 

Det saknas mål, handlingsplaner och ledningens 
genomgång för 2018-2020. Detta på grund av ett glapp 
i arbetet och nuvarande organisation är medveten och 
arbetar med att åtgärda detta framöver. 

7 Socialantropolo ISO Avvikelseha Avvikelse- och tillbudhanteringssystemet SAMIR 
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giska 
institutionen 

14001:2015 
– 10.2 

ntering används inte. 

Detta hanteras av centrala miljöfunktioner. 

8 Kriminologiska 
institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Ledningens genomgång dokumenteras ej 

9 Kriminologiska 
institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 7.2 

Utbildning Ingen dokumentation av miljöutbildning sker 

Detta hanteras av centrala miljöfunktioner. 

10 Institutionen för 
Socialt arbete 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Ledningens Genomgång finns inte dokumenterad och 
ingen kunde under revisionen redogöra för senaste 
mötets utfall. 

11 Institutionen för 
Socialt arbete 

ISO 
14001:2015 

– 7.2 

Utbildning Ingen dokumentation för utbildning inom miljö för ny 
personal kunde uppvisas. Osäkerhet kring om det sker 
systematiskt eller om det bygger på personligt 
engagemang.   

Detta hanteras av centrala miljöfunktioner. 

12 Filosofiska 
institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 6.2 

Mål och 
handlingspla

ner 

Målområdena i Miljöhandlingsplanen följs inte upp på 
ett systematiskt sätt. Ingen plan finns för att följa upp 
de satta målen. Målen dokumenteras inte fullt ut 
(målområde återvinning).   

Detta hanteras av centrala miljöfunktioner. 

13 Filosofiska 
institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Ledningens Genomgång har ej genomförts. Protokoll 
för Ledningens Genomgång föregående år (2019) 
saknas.   

14 Institutionen för 
Kultur och 
Estetik 

ISO 
14001:2015 

– 7.2 

Utbildning Introduktion av miljöledningssystemet för nyanställda 
saknas 

Detta hanteras av centrala miljöfunktioner. 

15 Institutionen för 
de humanistiska 
och 
samhällsvetensk
apliga ämnenas 
didaktik 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Protokoll för Ledningens genomgång 2019 saknas 
(genomgång för 2020 planerad i november). 

16 Institutionen för 
de humanistiska 
och 

ISO 
14001:2015 

– 6.2 

Mål och 
handlingspla

ner 

Uppföljning av måluppfyllnad av målen i 
Miljöhandlingsplan genomförs ej. Mål 1 har inte följts 
upp för vare sig 2019 eller 2020. Mål 2 dokumenteras 
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samhällsvetensk
apliga ämnenas 
didaktik 

ej. Mål 3 är ej mätbart.   

Detta hanteras av centrala miljöfunktioner. 

17 Engelska 
institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Protokoll för Ledningens genomgång uppfyller ej 
kraven i egen rutin. 

18 Institutionen för 
biologisk 
grundutbildning 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Ledningens genomgång genomförs ej. 

19 Institutionen för 
biologisk 
grundutbildning 

ISO 
14001:2015 

– 8.1 

Planering 
och styrning 

av verk-
samheten 

Rutin för hantering av biologiskt avfall saknas. 

20 Institutionen för 
Asien- 
Mellanöstern- 
och 
Turkietstudier 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Ledningens genomgång dokumenteras ej.   

21 Institutionen för 
Asien- 
Mellanöstern- 
och 
Turkietstudier 

ISO 
14001:2015 

– 7.2 

Utbildning Utbildning av nyanställda sker ej. 

Detta hanteras av centrala miljöfunktioner. 

22 Rektors kansli ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Ledningens genomgång genomförs ej. Frågor hanteras 
i andra forum, men de behöver samlas i en genomgång 
och följa rutin.   

23 Meteorologiska 
institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 7.2 

Utbildning Det sker ingen introduktion eller utbildning av 
nyanställda när det kommer till miljöarbetet.   

Detta hanteras av centrala miljöfunktioner. 

24 Meteorologiska 
institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Ledningens genomgång genomförs ej. 

25 Meteorologiska 
institutionen 

ISO 
14001:2015 

– 6.2 

Mål och 
handlingspla

ner 

Det finns ingen Miljöhandlingsplan för 2020.   
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26    Borttagen, var ingen avvikelse. 

27 Institutionen för 
organisk kemi 

ISO 
14001:2015 

– 6.2 

Mål och 
handlingspla

ner 

Inga mål i Miljöhandlingsplanen följs upp.   

28 Institutionen för 
historia 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Ledningens genomgång genomförs ej enligt rutin; 
inget bevis för att det sker kunde presenteras under 
eller efter revisionen. Protokoll saknas.   

29 Institutionen för 
matematik 

ISO 
14001:2015 

– 9.3 

Ledningens 
genomgång 

Ledningens genomgång genomförs ej; institutionen är 
inte medveten om att det måste genomföras men har 
upplysts om detta i samband med revisionen. 

30 Institutionen för 
matematik 

ISO 
14001:2015 

– 6.2 

Mål och 
handlingspla

ner 

Miljöhandlingsplanen är inte komplett och saknar 
information och mall används ej, tillfälle gavs att 
komplettera med detta efter revision med dokument 
kunde ej hittas. Målen saknar miljöindikatorer, 
slutdatum, beslutande datum, uppföljning och 
målområden.   

 

Förbättringsområden 

De förbättringsområden som internrevisionen har identifierat som inte klassas som en avvikelse, men 
som ändå respektive avdelning bör beakta och ta ställning till. 

Institution/mot
sv. 

Förbättringsområde 

Institutionen för 
språkdidaktik 

- Inhämta statistik kring exempelvis koldioxidutsläpp från resor och ha med det i 
uppföljning av mål.  

- Kvantifiera målen genom att exempelvis sätta faktiska förbättringstal i antingen 
procent eller utsläppstal.   

- Det saknas versionshantering av den protokollmall som använts för ledningens 
genomgång. Kanske mer en fråga att lyfta centralt.   

- Upphandlings- och inköpspolicyn behöver kontrolleras och även kommuniceras 
internt. Hur finns den tillgänglig för personalen idag? 

Specialpedagog
iska 
institutionen 

- Information kring miljöarbetet inom institutionen behöver förbättras  

- En helhetssyn och samsyn avseende innebörden av miljöaspekter, miljöprestanda 
samt miljö bör implementeras 

Socialantropolo
giska 

- Ta med miljöarbetet vid introduktion för nyanställd personal. 
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institutionen 

Kriminologiska 
institutionen 

- Introduktionsmall/checklista för miljö för nyanställda behöver implementeras  

- Skapa gemensam syn på vad det systematiska miljöarbetet inkluderar 

Institutionen för 
Socialt arbete 

- Kännedom om ledningssystemet för miljö, samt det systematiska arbetet, behöver 
stärkas internt. Ledningssystemets uppbyggnad med policy, styrande dokument 
samt redovisande dokument behöver implementeras i högre grad.  

- Miljömålen är inte mätbara. Det är svårt att se om miljömålet är uppnått eller ej. 
Vissa mål från tidigare år följer inte med till nästa årsplan trots osäkerhet om 
målet är uppnått eller ej. Det är svårt att se att arbetet lever upp till ”ständig 
förbättring”.  

- Miljömålen reflekterar inte institutionens miljöpåverkan som verksamhet. Målen 
är inte satta med systematik kring vad som behöver förbättras ur aspekten ”hur 
minskar vi vår miljöpåverkan”.   

Filosofiska 
institutionen 

- Mallar behöver användas i större utsträckning  

- Miljöpolicyn behöver implementeras i större omfattning.  

- SAMIR används ej för miljöledning avseende avvikelser och förbättringsförslag. 

Institutionen för 
Kultur och 
Estetik 

- Målområdena i Miljöhandlingsplanen kan vara mer mätbara.  

- Samtliga målområden i Miljöhandlingsplanen saknar Miljöindikator  

- SAMIR används ej för miljöledning avseende avvikelser och förbättringsförslag.   

- Ledningens Genomgång behöver spegla institutionens arbetssätt. Protokollet från 
oktober 2019 saknar information och beslutspunkter. Årets möte är planerat i 
november. 

Institutionen för 
de humanistiska 
och 
samhällsvetensk
apliga ämnenas 
didaktik 

- Ingen feedback har mottagits ang hur målen är satta i Miljöhandlingsplanen. 
Institutionen behöver veta att de arbetar med rätt saker och på det sätt som 
förväntas av dem. Kommunikation över lag behöver förbättras mellan de olika 
nivåerna.   

-  Utbildning av nyanställda kan implementeras i högre grad för att säkerställa god 
efterlevnad.   

- Terminologin generellt är inte enhetlig utan samma 
dokument/funktion/roll/arbetssätt har fått olika benämningar på t.ex. 
Miljöwebben. 

Engelska 
institutionen 

- Miljöarbetet är delvis personbundet, vilket gör att glapp uppstår vid 
sjukskrivning/personalbyte/vikarieperioder. Institutionen behöver bli bättre på att 
dokumentera det arbete de gör. 

Institutionen för 
svenska och 

- Feedback på Miljöhandlingsplanen sker ej, förväntningar behöver kommuniceras 
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flerspråkighet och samsyn kan implementeras i högre grad.   

- Miljöhandlingsplanen kan bli mer mätbar  

- Ledningens genomgång sker inte på ett systematiskt sätt i enlighet med egen 
rutin. Det behöver tydliggöras vilka delar som utvärderar miljöledningssystemet 
och dokumenteras därefter. 

Institutionen för 
biologisk 
grundutbildning 

- Mallar behöver användas i större utsträckning; exempelvis för 
Miljöhandlingsplanen.   

- Miljömålen är inte mätbara; exempelvis målet för vattenförbrukning.   

- Nya mål för Miljöhandlingsplanen sätts ej i enlighet med utfallen av föregående 
års mål. Kontinuitet saknas.   

Institutionen för 
Asien- 
Mellanöstern- 
och 
Turkietstudier 

- Mål i Miljöhandlingsplanen, ex resor, följs inte upp under året. 
Miljörepresentanterna anses ha överskådlig kontroll, men dokumentationen kan 
förbättras.   

- Rutinefterlevnad; Miljöhandlingsplanen behöver ”lämnas in”/laddas upp på 
BOX.   

- Ledningssystemet är delvis personbundet; när en person slutar faller vissa saker 
mellan stolarna.   

- Det är delvis oklart hur SAMIR ska användas, och avvikelser följs inte upp 
systematiskt. 

Rektors kansli - Mallen för Miljöhandlingsplan bör användas.   

- Miljömål som avser resor bör mätas i miljöpåverkan istället för pengar.   

- Miljömålen kan bli mer mätbara och kopplas till miljöpåverkan mer.   

- Introduktion av nyanställda vad gäller miljöarbetet kan förtydligas i 
dokumentationen.   

- Miljörepresentanten byts ut kontinuerligt, enligt plan, vartannat år. Kontinuitet i 
miljöarbetet riskeras bitvis med denna metod.   

Meteorologiska 
institutionen 

- Miljöpolicyn är delvis implementerad men behöver förankras vidare på 
institutionen.  

- Rutin för avfall kan förbättras och förtydligas. Rutin kan dokumenteras i högre 
utsträckning.   

- Förväntningar och kommunikation kring Miljörepresentantrollen bör bli tydligare 
för att underlätta arbetet. 

Institutionen för 
organisk kemi 

- Riktlinjer kring resor och miljöarbete behöver uppmärksammas i högre grad 
bland ansvariga på institutionen för att säkerställa efterlevnad.   
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Institutionen för 
historia 

- Det finns en risk att arbete med ständiga förbättringar och utvärdering sker för 
sent i årshjulet för att hinna implementeras för innevarande år och hamna ”mellan 
stolarna”. Ett exempel är rutin för avfallshantering.   

Institutionen för 
geologiska 
vetenskaper 

- Det finns en risk att uppföljning släpar efter när Ledningens genomgång flyttas 
fram under året; utfall av Miljöhandlingsplanen blir inaktuell i förhållande till 
framtagandet av nya mål (2019 års plan utvärderas v 50 år 2020).   

- Ledningens genomgång behöver planeras in i enlighet med årshjulet.   

- Det systematiska arbetet med Miljöledningssystemet kan förbättras genom att 
planera i god tid vad som ska göras och när.   

Institutionen för 
data och 
systemvetenska
p 

- Resor är identifierade som en stor miljöaspekt och mäts på Ledningens 
genomgång. Här kan mätning och målsättning inarbetas i Miljöhandlingsplanen 
för att visa på ständig förbättring inom området och för att driv på en minskning 
av utsläpp. 

Institutionen för 
matematik 

- Termer kring miljöarbetet bör kommuniceras bättre så att alla inblandade är 
medvetna om vad som förväntas, t.ex bör diskussions föras kring när ett mål bör 
gå över till att bli en rutin och leva vidare i verksamheten (detta rör samtliga tre 
mål i Miljöhandlingsplanen).  

- Rutiner kring introduktion av nyanställda skulle kunna dokumenteras i större 
utsträckning så att det inte blir personbundet kring vilken information som tas 
med när det gäller miljöarbetet. 

Ekonomiavdeln
ingen 

- Miljömålen kan justeras något för att göra mer mätbara och göra så att det går att 
jämföra utvecklingen från år till år. Exempelvis försöka hitta något mätbart mål 
kopplat till hur ni arbetar med miljöpåverkan genom era upphandlingar. 

 

Förbättringsförslag 

De förbättringsförslag som internrevisionen har identifierat via intervjuerna kommer till största del 
från de reviderade avdelningarna. 

Institution/mot
sv. 

Förbättringsförslag 

Institutionen för 
språkdidaktik 

- Kommunicera mer kring miljörepresentant, mål och 
förbättringsförslag/avvikelser vid exempelvis en institutionsfika.  

- Mätning av målet kring återbrukslistan kan till exempel vara ”Hur många gånger 
har återbrukslistan använts under året?”.  

- Vissa utskrifter kan man inte vara utan. Se om det går att exkludera dessa ur 
statistiken eftersom ni har svårt att påverka dessa.  

- Det saknas uppföljning i samband med Ledningens genomgång varför det inte 
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finns några registrerade avvikelser eller förbättringsförslag för miljöfrågor i 
SAMIR under ett helt år 

Specialpedagog
iska 
institutionen 

- Miljömålen behöver vara kvantifierbara samt mätbara, en genomgång av 
definitionen ”miljöaspekt” bör ske  

- Miljörepresentant är inte kallad till möten som avser ledningssystemet  

Socialantropolo
giska 
institutionen 

- Tänk på att använda mallen för miljömål och handlingsplaner och mallen för 
ledningens genomgång som finns på miljöwebben.  

- Tips på att ta fram en återbrukslista där man kan föra upp tillgänglig / ledig 
utrustning på institutionen.   

- Skulle vilja att det blev ännu enklare att hitta rätt information på miljöwebben. 

Kriminologiska 
institutionen 

- Miljöpolicyn behöver kommuniceras bättre  

- Samverkan med andra miljörepresentanter bör stärkas  

- SAMIR används inte fullt ut, däremot tas saker upp men dokumenteras inte 
nödvändigtvis 

Institutionen för 
Socialt arbete 

- SAMIR är välkänt men används inte i någon utsträckning för miljö. Här behöver 
en genomgång av SAMIRs funktion ske om det ska fortsätta användas för 
miljöfrågor.   

- Förväntningar kring vad institutionen ska leva upp till behöver kommuniceras 
bättre. 

Filosofiska 
institutionen 

- Feedback på inlämnad Miljöhandlingsplan behöver ges så att miljörepresentant 
vet om handlingsplanen möter förväntningarna.  

- Miljörepresentant behöver göras mer delaktiga vad gäller information och 
utbildning inom miljöledningssystemet.   

- Det behöver tydliggöras hur ledningssystemet är avsett att användas och hur det 
fungerar. Bättre styrning är önskvärt.   

Institutionen för 
Kultur och 
Estetik 

- Feedback på inlämnad Miljöhandlingsplan behöver ges så att miljörepresentant 
vet om handlingsplanen möter förväntningarna.  

- Kompetensförsörjning genom regelbunden utbildning/uppdatering kring 
ledningssystemet är önskvärt. 

Institutionen för 
de humanistiska 
och 
samhällsvetensk
apliga ämnenas 
didaktik 

- Kompetensförsörjning genom regelbunden utbildning/uppdatering kring 
ledningssystemet är önskvärt.  

- Tydligare direktiv kring miljöledningssystemet behövs.   
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Engelska 
institutionen 

- Dokumentationen av miljö ang introduktion av nyanställda kan förtydligas, i 
dagsläget är det personbundet. 

Institutionen för 
svenska och 
flerspråkighet 

- Introduktion av miljöarbetet för nyanställda behöver förtydligas.  

- SAMIR används för avvikelser och delvis förbättringsarbete, det behövs dock ett 
helhetsgrepp hur systemet ska användas.   

Institutionen för 
biologisk 
grundutbildning 

- Samverkan med andra institutioner skulle förbättra miljöarbetet på BIG. 
Institutionen är i delvis beroendeställning till hur andra bedriver sina respektive 
miljöarbeten.   

- Feedback bör ges från Miljöcontroller till Miljörepresentant när 
Miljöhandlingsplan lämnats in.   

Institutionen för 
Asien- 
Mellanöstern- 
och 
Turkietstudier 

- Målen i Miljöhandlingsplanen som sätts inför nästkommande år kan göras mer 
mätbara och ha en starkare koppling till miljön.    

Rektors kansli - Miljörepresentanten behöver involveras mer i hur arbetet med 
Miljöhandlingsplanen ska ske; feedback är önskvärt. Överlag är inte 
förväntningarna på Miljörepresentanten tydliga och kommunikationen behöver 
förbättras.   

- Miljöwebben, som Miljörepresentanten vänder sig till för info, är tidvis 
svårnavigerad och informationen överväldigande.    

Meteorologiska 
institutionen 

- Ansvariga bör sätta sig in i högre grad vilka policys som gäller och vad de 
innehåller, detta är synbart ett förbättringsarbete som bör ske när det gäller 
framtagande av mål för Miljöhandlingsplanen.        

- Målen i Miljöhandlingsplanen inför 2021 kan bli mer mätbara och kopplas 
starkare till lägre miljöpåverkan/högre mätbarhet kopplat till miljöpåverkan. 

Institutionen för 
organisk kemi 

- Under revisionen identifierade Miljörepresentanten att kemikalier var en av de 
största miljöpåverkanaspekterna institutionen har, men det beaktas inte i 
Miljöhandlingsplanen. På frågan varför kemikalier inte ingår i handlingsplanen, 
uppfattade revisorn svaret som att Miljörepresentanten var under intrycket att det 
måste finnas nya mål, trots att man inte uppnått de gamla. Generellt behöver 
medvetandegraden avseende ledningssystemet förbättras. 

Institutionen för 
astronomi 

- Dokumentation kring introduktion av nyanställda när det gäller miljöarbetet kan 
möjligtvis göras något tydligare. 

Institutionen för 
historia 

- Miljömålen i Miljöhandlingsplanen är delvis mätbara (mål 1 går att mäta), 
Miljörepresentanten är medveten om mätbarhet och driver ett arbete i dagsläget 
att implementera fler relevanta mål och göra dem mer mätbara. 
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Institutionen för 
geologiska 
vetenskaper 

- Miljöhandlingsplanen behöver omsättas i handling lite tidigare på året för att ge 
effekt. För den gällande planen (2020), beslutades den i slutet på maj månad.  

- Målen i Miljöhandlingsplanen kan kopplas mer till faktiskt miljöpåverkan. Mål 2, 
tjänsteresor, saknar koppling till ett faktiskt utfall i ständigt förbättrande arbete 
för att minska miljöpåverkan. Målet förefaller vara att enbart mäta hur mycket 
dyrare det blir de gånger en anställd tar tåget då flyget varit det billigaste 
alternativet.   

- Målen i Miljöhandlingsplanen har för långa tidsperspektiv; mål 1, att inrätta en 
miljögrupp, har slutdatum två år från framtagande av Miljöhandlingsplanen.   

- Målen i Miljöhandlingsplanen kan göras mer mätbara mot ett miljöperspektiv. 

Institutionen för 
data och 
systemvetenska
p 

- Målen i Miljöhandlingsplanen kan aktualiseras genom att ha kortare 
tidsperspektiv; för år 2020 finns ett mål (integrera hållbarhetsperspektiv i 
utbildning). Handlingsplanen sträcker sig över två år, vilket gör att det kan 
behöva uppdateras om verksamheten förändras.   

- Mål 1 i Miljöhandlingsplanen kan förtydligas; begreppet ”hållbart” kan behöva 
definieras för att koppla an till miljöarbetet.   

Institutionen för 
matematik 

- Implementera Miljöhandlingsplanen i större utsträckning på institutionen genom 
att ta fram mål som är relevanta för den egna verksamheten. 

Ekonomiavdeln
ingen 

- Samordna inom förvaltningen och sätta mer lika miljömål. 

 

Positiva iakttagelser 

Institution/mot
sv. 

Positiva iakttagelser 

Institutionen för 
språkdidaktik 

- Det finns bra mål för 2020 som har följts upp.  
- Utkast för målen 2021 är klara och ska snart beslutas om. Relevanta mål som 

dessutom är mätbara.  
- Under året har användandet av Zoom ökat markant och resandet minskat (till stor 

del fått hjälp av Covid-19). Det finns även bra utrustning och utbildning som 
hjälper medarbetarna att använda det mer.  

- Bra mål kring återbrukslista av utrustning och möbler.  
- Miljörepresentanten har fått bra introduktion och stöd centralt när hon fick sin 

roll. 
Specialpedagog
iska 
institutionen 

- Finns ett personligt engagemang i miljöfrågor på institutionen 

Socialantropolo
giska 

- Efter att det varit en lucka i miljöarbetet mellan 2017 och 2020 har man 
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institutionen analyserat varför det varit så och hur man kan undvika att det händer igen.  

- Det finns ett utkast på mål och handlingsplaner för 2021.  

- Arbetet är igång igen och det finns ett engagemang och driv i att arbeta med 
miljöfrågor. 

Kriminologiska 
institutionen 

- Förbättringsarbete fungerar genom direkt kommunikation med ansvariga och det 
finns en tillförlit i att frågor tas upp på institutionen.  

- Institutionen förespråkar återbruk av möbler och att man i första hand reparerar 
trasig elektronik. 

Institutionen för 
Socialt arbete 

- Starkt miljöengagemang på institutionen och miljöfrågan är levande  

- Förbättringsförslag tas upp muntligen i olika forum och verkar fungera väl 

Filosofiska 
institutionen 

- Engagemang för miljöfrågor genomsyrar institutionen och implementering av 
förbättringsförslag sker.   

- Det sker en öppen dialog om ständiga förbättringar inom miljöområdet. 

Institutionen för 
Kultur och 
Estetik 

- Miljörepresentanten är engagerad och hittar vägar att kommunicera och förbättra 
miljöarbetet, bland annat genom att skicka ut ”miljöbrev” och att se till att alla 
har fysisk tillgång till Miljöpolicyn genom skyltning.   

- Det sker en öppen dialog om ständiga förbättringar inom miljöområdet. 

Institutionen för 
de humanistiska 
och 
samhällsvetensk
apliga ämnenas 
didaktik 

- Miljöpolicyn är kommunicerad, känd och implementerad genom aktiva val på 
institutionen. Prefekt har mycket god kännedom om hur en policy kan 
implementeras och på så vis förbättra institutionens miljöarbete.   

- Det sker en öppen dialog om ständiga förbättringar och feedback verkar vara en 
naturlig del av det dagliga arbetet.   

- Tidigare genomförde institutionen Miljöfredagar för att samtala kring 
miljöområdet, det har tyvärr upphört under 2020. Det finns ett engagemang bland 
personalen att arbeta med ständiga förbättringar.   

Engelska 
institutionen 

- Förbättringsarbete har skett genom installation av Printomat; statistik förs över 
utskrifter och har fått ned förbrukningen över tid.   

- Institutionen använder sig av återbrukslistan och var tidiga med implementering 
av den.   

- Miljöpolicyn är väl implementerad i det dagliga arbetet.  

- Administrativ chef genomför åtgärder för att minska resandet genom ekonomisk 
styrning.   

Institutionen för 
svenska och 

- Miljöpolicyn är implementerad i stor utsträckning genom aktiva åtgärder på 
institutionen inom återvinning, Printomat och reserutiner.  

- Miljörepresentanten är påläst och har god insyn i hur arbete kring ständig 
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flerspråkighet förbättring ska ske.  

- Regelbundna möten inom miljö sker under året.   

Institutionen för 
biologisk 
grundutbildning 

- Trots en liten institutionen, som delvis är mycket beroende av samspelet med 
andra institutioner, bedrivs ett arbete att ständigt förbättra miljöarbetet.  

- Det bedrivs ett arbete kring ständig förbättring genom att på, ett för institutionen, 
anpassat arbete implementera Miljöpolicyn.   

Institutionen för 
Asien- 
Mellanöstern- 
och 
Turkietstudier 

- Miljöarbetet kommuniceras väl. Miljörepresentanterna lägger särskild vikt vid 
information och kommunikation. 

Rektors kansli - Miljöpolicyn är implementerad, kopplingen mellan policy och handlingsplan är 
tydlig. Det sker återkommande kommunikation kring arbetet. 

Meteorologiska 
institutionen 

- Engagerad miljörepresentant med god förståelse för systematik och hur 
miljöarbete bör bedrivas långsiktigt. God insyn i hur miljöaspekter ska omsättas i 
miljömål. Miljörepresentanten har identifierat vad som saknas och har identifierat 
brister som sedan har kommunicerats till administrativ chef och ställföreträdande 
prefekt. 

Institutionen för 
organisk kemi 

- Det finns ett engagemang på institutionen som har resulterat i olika grupper där 
miljöarbete belyses. Här hanteras även förbättringsförslag kring miljön.   

Institutionen för 
astronomi 

- Miljöarbetet bedrivs exemplariskt utifrån ett systematiskt ledningsperspektiv; 
Miljörepresentanten har god insyn i vad långsiktighet innebär, hur miljöarbetet 
ska anpassas efter verksamheten samt vilka frågor som bör prioriteras i en 
institution som delvis är beroende av annat universitetets verksamhet. Det finns 
flera forum och temadagar där miljö belyses vilket resulterar i att arbetet med 
ständiga förbättringar löper kontinuerligt över åren.     

- Miljöpolicyn är implementerad genom aktiva val, den är även väl kommunicerad.   

- Ledningens genomgång sker helt i enlighet med universitetets rutin, 
dokumentationen är utförlig.  

- Miljömålen är mätbara och relevanta för den egna verksamheten. Trots att det 
finns utmaningar i och med samspelet med annat universitet har institutionen 
lyckats hitta områden där de kan mäta och påverka till det bättre.   

- Institutionen bedriver verksamhet som är direkt beroende av utrustning i andra 
delar av Europa; trots detta har de lyckats implementera arbetssätt, även innan 
den pågående pandemin, som minskar miljöbelastningen. 

Institutionen för 
historia 

- Miljöpolicyn är implementerad genom aktiva val.  
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- Miljöpolicyn är kommunicerad till alla anställda.  

- Miljöarbetet är organiserat så att det aktivt bedrivs ett arbete med avhjälpande 
åtgärder.   

- Miljömål som ej uppnås innevarande år förs över till nästkommande mål, vilket 
visar på ett systematiskt angreppssätt för miljöfrågor. 

Institutionen för 
geologiska 
vetenskaper 

- Medvetenhet kring vikten av att kommunicera Miljöpolicy samt förväntningar 
kring miljöarbete till personalen är god.  

- Aktiva val görs för att försöka minska miljöpåverkan; t.ex genom att förlägga 
exkursioner geografiskt närmre universitetet.   

Institutionen för 
data och 
systemvetenska
p 

- Miljöarbetet är välorganiserat med miljögrupper där deltagare involveras bland 
annat i framtagandet av Miljöhandlingsplan.   

- Institutionen har ett bra tillvägagångssätt när det gäller hur Miljöhandlingsplanen 
ska leda till förbättrande åtgärder som sedan lever vidare i det dagliga arbetet 
(utbildning av nyanställda).    

- Miljökommunikation till studenter fungerar mycket bra. 

Institutionen för 
matematik 

- Miljöarbetet är organiserat genom enskilda initiativ och det finns en vilja att 
arbeta systematiskt, med exempelvis återbruk och ekorum.  

- Miljöpolicyn är känd och ligger till grund för de aktiviteter som genomförs.  

- Aktiviteter som kan kopplas till Miljöhandlingsplanen, t.ex översyn av rutiner 
och informationsutskick, bidrar till ökad medvetenhet och engagerar både 
studenter och anställda. 

Ekonomiavdeln
ingen 

- Hög medvetandegrad kring hur avdelningen kan arbeta med miljöfrågor och 
anpassa dem efter verksamheten. Avdelningen har hittat indikatorer som 
reflekterar verksamheten.  

- Medvetna om att den stora miljöpåverkan avdelningen har innefattar miljökrav 
och uppföljning i upphandlingar.   

- Bra kontroll på pappersförbrukning samt hur den går att minska genom aktiva val 
och genom att implementera olika arbetssätt.   

- Samarbetar med andra lärosäten gällande upphandling för att optimera.  

- Har god framdrift i att ställa om till digitala arbetssätt.   

- Arbetar med processer och har i det arbetet både hittat kvalitets- och 
miljöförbättringar. 

 


