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Redovisning av miljöledningsarbetet 2021 

Högskolan Väst 
Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 

 

Del 1 Miljöledningssystemet 

Basfakta 

Antal årsarbetskrafter: 607 

Antal kvadratmeter lokalyta: 37 173 

 

1. Är myndigheten miljöcertifierad? 

Nej. 

 

2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? 

Policy för hållbar utveckling 

 

Högskolan Väst är en aktiv samhällsaktör som genom sin utbildning, forskning och 

det sätt som verksamheten i övrigt bedrivs på bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling. Genom arbetsintegrerat lärande skapar högskolan tillsammans 

med omvärlden kunskap som bidrar till att långsiktigt lösa samhällsutmaningar, 

med en naturlig koppling till och utgångpunkt i Agenda 2030 och de globala målen 

för en hållbar framtid, samt nationella och regionala hållbarhetsmål. Att 

åstadkomma en hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, kräver att samhället 

hanterar en rad stora och komplexa ekologiska, sociala och ekonomiska 

utmaningar. Därför måste Högskolan Väst axla ansvaret det innebär och bidra 

utifrån sin roll som högskola.  

 

Högskolans arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 är därför ett 

genomgripande förändrings- och kvalitetsarbete på alla nivåer som innefattar 

medarbetare, studenter och samverkanspartner. Syftet är att åstadkomma en 

hållbarhetskultur där hållbar utveckling och de globala målen är en naturlig 

utgångspunkt. Bred samverkan skapar förutsättningar för hållbara lösningar som 

integrerar de sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsdimensionerna. 

Hållbarhetsarbetet på högskolan är också ett verktyg i högskolans demokratiarbete, 

i att försvara och bevara demokratiska värden.  

 

Högskolan Västs övergripande mål för hållbar utveckling är att: 

- Erbjuda högkvalitativ utbildning som utvecklar studenternas förmåga att utifrån 

ett vetenskapligt förhållningssätt bidra till hållbar utveckling.   

- Bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet som utförs på ett hållbart sätt 

och bidrar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala 



 

 

samhällsutmaningar. 

- Medarbetare och studenter uppmuntras och ges förutsättningar att bidra till 

hållbar utveckling. 

- Samverka med partners som tillsammans med oss verkar för hållbar utveckling 

samt initiera samverkan kring hållbarhet. 

- Integrera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i högskolans stödjande 

verksamhetsprocesser och lokaler. 

 

Arbetet med målen sker utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, samverkan med 

våra studenter och olika samhällsaktörer, samt systematisk hållbarhetsledning. 

Principen ?att leva som vi lär?, att verka förebyggande och för ständiga 

förbättringar samt att efterleva tillämplig lagstiftning, ska prägla verksamheten vid 

Högskolan Väst. Det är en trovärdighetsfråga som förutsätter ett uttalat 

engagemang från högskolans ledning och aktiv medverkan från högskolans 

medarbetare och studenter. Årsplaneringen sker enligt den beslutade process som 

anges i ledningssystemet och där den beslutade policyn preciseras i högskolans 

strategi för hållbar utveckling. 

 

3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning? 

Miljöutredningen uppdaterades 2019. 

Fråga 4a-7a beskriver myndighetens arbete med dess 

direkta påverkan på miljön 

4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt 

påverkan på miljön? 

D1 Resor 

D2 Upphandling och inköp                                                                                         

D3 Konsumtion och resursanvändning  

D4 Avfall                                                                                                                    

D5  Energianvändning  

 

5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har 

betydande direkt påverkan på miljön? 

Högskolan har nio övergripande hållbarhetsmål för perioden 2021-2023, varav fyra 

berör direkt miljöpåverkan. Inom dessa målområden finns klimatmål för perioden 

2021-2023. Klimatomställning är ett tvärområde som skär in i hållbarhetsmålen 

och klimatmål är satta fram till 2045. 

 

Mål 1: Hållbart resande (D1) 

- Högskolans tjänsteresor ska utföras med så liten miljöpåverkan som möjligt på 

klimat, biologisk mångfald, vatten- och luftkvalitet, samt ta hänsyn till social och 

ekonomisk hållbarhet 

- Klimatmål 2023: Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (flyg, buss, bil, tåg) ska 

minska med minst 15 procent per årsarbetskraft mellan 2018 och 2023. 



 

 

- Klimatmål 2030: Utsläpp av Co2 från tjänsteresor (flyg, buss, bil, tåg) ska 

halveras per årsarbetskraft mellan 2018 och 2030.                                                                                     

- Klimatmål 2045: Högskolan Väst ska till 2045 successivt sänka sin 

klimatpåverkan från tjänsteresor till så nära noll som möjligt, där kvarvarande 

koldioxidutsläpp kompenseras genom negativa utsläpp på andra områden, som via 

koldioxidlagring och kolsänkor.   

 

Mål 2: Hållbar konsumtion och resurshantering (D2, D3) 

- Högskolans konsumtion och resurshantering bidrar till goda arbetsvillkor, 

minskad klimatpåverkan i linje med uppsatta mål i högskolans klimatstrategi, 

cirkulär resursanvändning, samt tar hänsyn till biologisk mångfald och god luft och 

vattenkvalitet. 

- Klimatmål 2023a: Klimatkrav ställs i upphandlingar, avrop och inköp på 

utpekade områden, däribland energi, mat/servering och IT.                                        

- Klimatmål 2023b: System har utvecklats på utvalda områden för att följa upp 

klimatpåverkan av inköp, hantering och avyttring av material. Basårsmätning har 

gjorts.                                                                                                                            

- Klimatmål 2030: Uppföljningsbara hållbarhetskrav och klimatkrav ställs i 

samtliga upphandlingar, avrop och inköp, där det är relevant. System för 

uppföljning av att kraven följs har byggts upp.                                                                                                                        

- Klimatmål 2045: Högskolans upphandling, inköp och materialhantering ska vara 

klimatneutral eller klimatnegativ senast 2045, med utsläpp så nära noll som 

möjligt. 

 

Mål 3 Cirkulära materialflöden och säker avfallshantering (D3, D4) 

- Högskolans hantering av material och avfall ska vara cirkulär och utgå från ett 

livscykelcykelperspektiv, där varje medarbetare och student ges förutsättningar att 

ta ett individuellt ansvar att agera hållbart. 

- Klimatmål 2023 a) System för reparation och återbruk har införts på utvalda 

områden.                                                                                                                        

- Klimatmål 2023b) Mängden restavfall och farligt avfall har minskat per anställd 

och andelen källsorterat avfall har ökat jämfört med basår.                                          

- Klimatmål 2030: Mängden restavfall och farligt avfall har minskat med 30 % i 

vikt per helårsstudent och årsarbetskraft och andelen källsorterat avfall (inklusive 

matavfall) har ökat jämfört med basår. 

 

Mål 4 Klimatneutral och effektiv energianvändning (D5)  

-  Högskolans energianvändning ska vara klimatneutral senast 2030, minska med 

minst 30 procent per kvadratmeter och anställd fram till 2045 jämfört med basår, 

samt ta andra miljöhänsyn som biologisk mångfald, ren luft och rent vatten. 

- Miljö- och klimatmål 2023a: energiförbrukningen i kWh ska minska med 10 

procent per kvadratmeter och anställd jämfört med basår 

- Miljö- och klimatmål 2023b: Öka den egna produktionen av förnybar energi. 



 

 

 

6a. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för direkt 

miljöpåverkan? 

Mål 1 Hållbart resande  

Beslut fattades om nya hållbarhets- och klimatmål för högskolans resande och om 

nya regler för tjänsteresor. Några av nyheterna i reglerna är att alla medarbetare har 

ett ansvar att flyga mindre, att tåg ska väljas framför flyg under 70 mil inom 

Norden (tidigare 50 mil inom Sverige), att reglerna gäller för externa personer som 

högskolan bokar och bekostar resan för samt att hållbarhetshänsyn kan motivera en 

högre resekostnad. 

 

Under året har det tidigare avtalet kring elbilspool med Kraftstaden och Innovatum 

förlängts på tre år. Högskolan har dessutom inlett ett samarbete kring cykelpool 

med Trollhättans stad och Kraftstaden, där cyklar planeras placeras vid 

tågstationen, högskolan och Innovatum.  

 

På Institutionen för hälsovetenskap beviljas alla resor gemensamt i 

ledningsgruppen, på Institutionen för individ och samhälle har forskningsutskottet 

tillsammans med forskningsmiljön inom Barn- och ungdomsvetenskap påbörjat en 

revidering av resepolicyn för konferenser och forskningssamarbeten. Institutionen 

för ingenjörsvetenskap lyfter särskilt fram att pandemisituationen har påskyndat 

tidigare arbete med digitalisering av utbildningsutbudet, där digitala disputationer 

har minskat internationella resor.  

 

Högskolan har gjort fortsatta satsningar på teknik som stödjer digitala möten samt 

IKT-stöd för att utbilda i användningen av dem. Investeringar har bland annat 

gjorts i salar för hybridmöten och utbildningar kring hybridmöten av högskolans 

IKT-stöd.  

 

Mål 2 Hållbar konsumtion och resurshantering 

Förvaltningen har arbetat fram en handlingsplan för att stödja arbetet med att uppnå 

målen för hållbar konsumtion och resursutnyttjande, genom uppföljningsbara 

hållbarhetskrav och klimatkrav i upphandlingar och inköp där så är relevant samt 

återbruk och längre användningstid. Fokus ligger på konsumtion kopplad till IT, 

konferens och evenemang, catering samt möbler. Planerade åtgärder är bland annat 

vidareutveckling av stödet för hållbara inköp på webben, fördjupad utbildning av 

inköpare med hållbarhetsansvar på varje arbetsenhet, nudging inom befintliga 

beställningssystem samt översyn av riktlinjer för konferens och evenemang.  

Exempel på aktiviteter under året är:  

- Förbättrade rutiner och underlag vid upphandling har tagits fram  

- Inköpsutbildning genomfördes för personer med särskilt inköpsansvar i den nya 

inköpsorganisationen, där ett avsnitt om hållbara inköp ingick. 

- Miljökrav ställdes vid direktupphandling av hantverkstjänster. Beslut togs om 

egen upphandling av busstjänster för att kunna skräddarsy miljö- och klimatkrav. 

 

Mål 3 Cirkulära materialflöden och säker avfallshantering  

- Beslut fattades om nya hållbarhetsmål för området och handlingsplan utvecklades 

där en översyn av befintligt källsorteringssystem, livslängdspolicy på produkter 



 

 

samt förbättrad information om befintliga rutiner ingår.   

- Översyn av rutiner för riskbedömning av högskolans kemikaliehantering har 

påbörjats.   

- Vid påbörjad ombyggnad av huvudentré och restaurang, används återbruk bland 

annat vad gäller glaspartier och möbler i restaurangen.    

 

Mål 4 Klimatneutral och effektiv energianvändning 

- Handlingsplan utvecklades med fokus på fortsatt energieffektivisering i 

samarbete med fastighetsägaren, och på att säkra hög energieffektivitet vid om- och 

nybyggnation. 

- Exempel på genomförda åtgärder är installering av nya solceller om 30 kvm på B-

husets tak, ny rutin för omställning av termostat på kontor inför sommarsemestern, 

en manual kring inställning av termostat vid frånvaro, ljusrond för att säkerställa 

optimerad ljusinställning samt installation av ny mätare för att mäta energiåtgång i 

respektive huskropp.  

- Kontinuerligt byte till LED- belysning utifrån ett livscykelperspektiv (bland annat 

i B-hus, vid ombyggnad av lektionssalar, entré och restaurang). Reglering av värme 

till verksamheten och belysning, avstängning av kyla under sommarsemestern, 

tidsstyrd reglering av ljus i lokalerna. 

 

7a. Redovisa hur väl målen för direkt miljöpåverkan har uppfyllts 

Mål 1 Hållbart resande  

Måluppfyllelsen är mycket god med en minskning på 67 procent i de totala 

koldioxidutsläppen från resor jämfört med 2020 och 92 procent jämfört med 

basåret 2018 (69 procent respektive 94 procent per anställd). Det innebär att 

klimatmålet för 2030, med halvering av utsläpp från tjänsteresor per anställd 

jämfört med basår är nådda med råge. Antalet digitala möten har också fortsatt att 

öka jämfört med 2020.  

 

Minskningen i resande och ökandet av digitala möten beror primärt på den 

pågående Covid19-pandemin och resandet kommer att öka under 2022. Med nya 

regler för tjänsteresor, ökad kompetens kring digitala möten samt en digital 

möteskultur finns förutsättningar att hålla i en del av minskningen av 

klimatpåverkan från resor även framåt.  

 

Mål 2 Hållbar konsumtion och resurshantering 

Bedömningen är att målet delvis uppnås, men att det finns utvecklingspotential. 

Statliga ramavtal där miljökrav finns används i stor utsträckning. För egna 

upphandlingar ställs miljökrav vid genomförda förnyade konkurrensutsättningar 

och upphandlingar via ramavtal. Måluppfyllelsen för direktupphandlingar är 

fortsatt låg. Direktupphandlingarna handlar främst om konsult- och lärartjänster där 

miljökrav inte alltid är relevanta, men det finns möjligheter att öka kompetensen 

hos beställare i att ställa miljökrav för tjänster. I förvaltningens handlingsplan 

utpekas åtgärder för att skärpa miljö- och klimatkraven vid upphandling, samt att 

utveckla bättre system för uppföljning av miljö- och klimateffekter av vår 

konsumtion. En stor förbättringspotential finns i att se till att avrop från avtal med 

miljökrav de facto är så miljövänliga som möjligt (t.ex. att välja miljöbil när man 



 

 

hyr bil, välja klimatsmart resande, mat, återbrukade möbler osv). Då högskolan har 

begränsade inköpsresurser är det mest effektiva att fortsätta samarbetet med 

Göteborgs universitet kring upphandling av ramavtal samt att de statliga 

ramavtalen skärps och följs upp.  

 

Mål 3 Cirkulära materialflöden och säker avfallshantering 

Avfallshanteringen bedöms fungera väl framför allt på campus, där det finns en bra 

grundstruktur för källsortering och det finns väl upparbetade rutiner för de som 

handhar avfallet. När det gäller mängden avfall har den rimligen minskat med 

tanke på distansläget, men det saknas som tidigare systematisk uppföljning över tid 

och det är därför svårt att bedöma måluppfyllnaden. Här behöver ett system för 

uppföljning utvecklas. I den handlingsplan som har tagits fram är fokus framför allt 

på att minska avfall från inköp (t.ex. minska emballage, öka återbruk, 

användningstid) samt att öka informationen om befintligt system och rutiner. 

 

Mål 4 Klimatneutral och effektiv energianvändning 

Måluppfyllelsen är god vad gäller verksamhetselen på campus där 

energianvändningen har minskat med 2 procent jämfört med 2020 och med 10 

procent jämfört med basår (medel av 2014 och 2015). Den procentuella 

minskningen är ännu större om vi tar hänsyn till att antalet anställda har ökat under 

perioden. Målet för 2023 är därmed uppnått. Stor del av nedgången beror 

förmodligen på att pandemin har gjort att många har arbetat hemifrån, samt relativt 

gynnsamma väderförhållanden. Fjärrvärdeanvändningen går upp, vilket till en del 

kan hänföras till den kalla vintern, men inte helt. Högskolan och fastighetsägaren 

köper endast in förnybar el och fjärrvärmen är helt förnybar från biokraftvärmeverk 

(0,03% tillförd fossil energi för energiproduktion). 

Fråga 4b-7b beskriver myndighetens arbete med dess 

indirekta påverkan på miljön 

4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt 

påverkan på miljön? 

I1. Utbildning 

 

I2. Forskning  

 

I3. Samverkan  

 

Samverkan behandlas som en integrerad del i samtliga betydande miljöaspekter.  

 

5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har 

betydande indirekt påverkan på miljön? 

Här beskrivs övergripande riktningsmål för hållbar utveckling och klimat. 

 

Mål för Utbildning om och för hållbar utveckling (I1) 

- Högskolan utbildningar utvecklar studenternas förmåga att utifrån ett 



 

 

vetenskapligt förhållningssätt bidra till hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och 

de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna. 

- Klimatmål 1: Våra utbildningar ska utveckla studenters förmåga att bidra till 

klimatomställning i sin kommande profession.  

- Klimatmål 2: Högskolan ska ta vara på studenters engagemang i klimatfrågor och 

erbjuda möjligheter att genom arbetsintegrerat lärande vara med att bidra till 

högskolans och andra organisationers hållbarhetsarbete.  

 

Mål för Forskning om och för hållbar utveckling (I2) 

- Högskolan ska främja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet som bidrar till 

att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar. 

- Klimatmål: Forskning på Högskolan Väst bidrar till klimatomställning, i 

samverkan med verksamheter i närområdet, nationellt och globalt, och bedrivs på 

ett klimatsmart sätt. 

 

Mål för Hållbar utveckling genom arbetsintegrerat lärande och samverkan 

- Högskolan samverkar med partners som tillsammans med oss skapar kunskap 

som bidrar till hållbar utveckling.  

- Hållbar utveckling är integrerad i högskolans samverkan kring utbildning, 

forskning och stödjande verksamhetsprocesser. 

 

6b. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målen för 

indirekt miljöpåverkan? 

Mål 1 Utbildning om och för hållbar utveckling (I1, I3) 

På högskoleövergripande nivå fattades beslut om tillägg kring hållbar utveckling i 

visionen samt om nya mål för integrering av hållbar utveckling i utbildning. Arbete 

påbörjades med kompetensutvecklingsinsats för samtliga lärare och annan personal 

för utrullning 2022. I den pågående utbildningscertifieringen av arbetsintegrerat 

lärande i alla utbildningsprogram, har hållbar utveckling integrerats i 

certifieringskriterierna och moment kring hållbar utveckling finns i 

certifieringskursen som samtliga programansvariga genomgår.   

 

På institutionsnivå pågår utvecklingsarbeten. Institutionen för hälsovetenskap har 

lokala examensmål om hållbar utveckling som examineras i alla programmen. En 

lista med relevant litteratur har tillgängliggjorts för att underlätta för och inspirera 

lärare kring integrering av hållbar utveckling i undervisningen.  På 

ingenjörsvetenskapliga institutionen ingår kurser kring hållbar utveckling inom 

samtliga ingenjörsprogram. Man erbjuder bland annat två 

elektroingenjörsutbildningar med inriktning mot elektriska fordon respektive 

elkraft och hållbara elsystem. Dessutom är nya kurser under utveckling kring 

förnyelsebar energi, energilagring, hållbar automation, material och hållbar 

utveckling, samt kring elfordon och batterier för elfordon. Inom 

utbildningsprojektet ProdEko har två kurser specialanpassats för att beakta 

hållbarhetsfrågor (i samarbete med Miljöbron). På institutionen för ekonomi och IT 

inrättades det nya internationella mastersprogrammet Arbetsintegrerad hållbar 

utveckling, med planerad start hösten 2022. Institutionen för individ och samhälle 

ägnade en institutionsdag till integrering av hållbar utveckling i utbildning och 



 

 

genomförde en inventering och utveckling av hållbar utveckling i program och 

kurser. 

 

I ett samarbete mellan Länsförsäkringar Älvsborg och högskolan delades pris ut för 

bästa uppsatser inom området hållbar utveckling. Högskolan samarbetar också med 

Miljöbron kring kursprojekt, examensarbeten och andra projekt rörande 

hållbarhets- och miljöfrågor, samt kring högskoleövergripande projekt.    

 

Mål 2 Forskning om och för hållbar utveckling (I2, I3) 

I början av året fattades beslut om nya strategiska mål för integrering av hållbar 

utveckling i forskning för 2021-2023. Det finns stort intresse för forskningens 

bidrag till hållbar utveckling och Agenda 2030 i högskolans forskningsmiljöer. 

Exempel på forskning och aktiviteter är: 

 

KK-miljön Primus inom produktionsteknik och industriellt arbetsintegrerat lärande 

tog fram nya mål för hållbarhet i sin strategi, där klimatomställning är en del. Alla 

forskningsprojekt sker i samverkan med industripartners.  

 

Inom produktionsteknik finns sedan tidigare forskning som bidrar till minskad 

bränsleförbrukning, effektivare bränsleceller och forskning kring additiv 

tillverkning som främjar återbruk och effektivt resursutnyttjande. Högskolan deltar 

i projekt i samverkan med industrin och andra lärosäten inom områden som bidrar 

till klimatomställning, t.ex. kring vätgasflyg, utveckling av material för 

elbilsbatterier, fiberscanning för textilsortering samt automation för att utveckla 

hållbar industriell trähusproduktion. Inom industriellt arbetsintegrerat lärande 

avrapporterades under året ett projekt kring autonoma fordon och bildelning 

(SESMA). 

 

Beslut fattades om att slå samman Centrum för hållbar utveckling och 

Mångfaldscentrum, där uppdrag kring forskning och utbildning ingår i uppdraget 

för det nya Centrum för hållbarhet. En samarbetspartner är Gröna Klustret, 

Nuntorp, en nod för hållbart skogsbruk i området. 

 

På institutionen för hälsovetenskap genomfördes ett seminarium kring hur 

forskningsmiljön Lärande och vårdande (LOV) kan bidra till målen i Agenda 2030. 

På Institutionen för individ och samhälle bedrivs bland annat forskning inom 

miljösociologi och två tjänster (lic och doktorand) har inrättats inom 

hållbarhetsområdet. 

 

7b. Redovisa hur väl målen för indirekt miljöpåverkan har uppfyllts 

Utbildning om och för hållbar utveckling (I1, I3) 

Forsknings- och utbildningsnämndens uppföljning av hållbar utveckling i 

utbildning visar att utbildningsprogrammen i stor utsträckning uppfattar sig 

integrera hållbar utveckling i utbildningarna, men fokuset på den ekologiska 

dimensionen varierar. Ingenjörsprogrammen och lärarprogrammet har nationella 

examensmål för integrering av hållbar utveckling i utbildningarna. Förutom 

integreringen av hållbar utveckling i samtliga program startades även ett 



 

 

internationellt mastersprogram med uttalad hållbarhetsinriktning. Olika 

utvecklingsområden lyfts fram av institutionsnämnderna, bland annat behovet av 

kompetensutveckling, behov av att öka progressionen i programmen, samt på 

någon institution att stärka den ekologiska dimensionen. I relation till uppsatta 

delmål för utbildningarna behöver även mer tvärvetenskapliga kurser som 

studenter från olika program kan läsa utvecklas. 

 

Examensarbeten med fokus på hållbar utveckling har ökat med 55 procent jämfört 

med 2020. Institutionen för ingenjörsvetenskap har störst andel studenter som 

upplever att perspektivet är integrerat i utbildningarna i hög utsträckning (63 

procent), men störst ökning har skett på Institutionen för hälsovetenskap. Andelen 

sistaårsstudenter som uppfattar att perspektivet hållbar utveckling behandlas i liten 

eller ganska liten utsträckning i deras utbildningsprogram har minskat (23 procent 

jämfört med 33 procent 2020).  

 

Inom ramen för samarbetet med Miljöbron har 16 studenter deltagit i insatser, 9 ex-

arbeten, 5 kurssamarbeten och 2 uppdrag.  

 

Mål 2 Forskning om och för hållbar utveckling (I2, I3) 

Målet uppfylls delvis, men det bedöms finnas fortsatt  utvecklingspotential vad 

gäller utmaningsdriven forskning utifrån Agenda 2030. Redan idag bedrivs mycket 

samverkansforskning med hållbarhetsinriktning i våra forskningsmiljöer, där 

särskilt Produktionsteknik i Väst och KK-miljön Primus har stor relevans för 

ekologisk hållbarhet. Som tidigare beskrivits har nya samarbeten startats under året 

inom områden kopplat till klimatomställning (t.ex. materialutveckling för 

vätgasflyg och bilbatterier).   

 

Publikationer följs upp genom sökning i Web of science och Scopus. Sökningarna 

bygger på söktrådar från Göteborgs universitet, men har justerats något vad gäller 

synonymer samt anpassning till Scopus. När det gäller Web of science har antalet 

publikationer ökat till 23 stycken jämfört med 2020, vilket utgör 16 procent av 

samtliga årets publikationer i Web of science. I Scopus är antalet publiceringar 85 

stycken vilket utgör 35 procent av samtliga publiceringar i databasen. Det senare är 

en stor ökning från föregående år, vilken till stor del beror på förändring i 

söktråden. Publikationer inom ekologisk hållbarhet (11 st) återfinns framför allt 

inom materialforskningen, t.ex. kring material i bränslemotorer samt träytor, men 

även kring frågor som markanvändning och samverkan mellan universitet och 

industri vid utformande av kurser på ingenjörsprogram. 

 

8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den 

kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet? 

Hållbarhet har under året haft hög prioritet, vilket avspeglas i flera viktiga beslut, 

bland annat ett tillägg i högskolans vision, där hållbar utveckling lyfts upp som en 

central riktningsangivelse verksamheten, ny hållbarhetspolicy samt 

hållbarhetsstrategi för 2021-2023, med nio övergripande hållbarhetsmål, samt 

inrättande av ett hållbarhetsråd. Detta har lyft hållbarhets- och miljöfrågorna 

allmänt på högskolan. 



 

 

 

Under året genomfördes arbete för att göra policyn och strategin känd via bland 

annat webb, ledningsgrupper och högskolans hållbarhetsråd. Detta gäller även de 

nya reglerna för tjänsteresor, som har förankrats i Hållbarhetsrådet och där 

information har spridits genom bland annat en intern nyhet och uppdatering av 

informationssidorna för tjänsteresor. Under 2021 påbörjades även planeringen av 

en kompetensutvecklingsinsats kring hållbar utveckling för all personal, där pilot 

planeras under våren 2022, för att sedan rullas ut för hela högskolan.  

 

I dagsläget finns information om våra regler för tjänsteresor samt om hållbart 

resande på personalwebben i nära anslutning till den information som ges om hur 

man ansöker om och beställer resor i tjänsten. Centrum för hållbar utveckling 

anordnar seminarier och föreläsningar som rör hållbar utveckling för personal, 

studenter och allmänheten. En del av detta arbete berör praktiska frågor kring hur 

man kan agera för att ta större miljöhänsyn. Under året har texter med stöd kring 

inköp utvecklats, och här planeras en länkning till information kring hållbara 

inköp. Det har också tagits fram informationsstöd kring hur man kan agera som 

medarbetare för att bidra till minskad energianvändning genom rätt inställning av 

termostat när man inte är på plats på högskolan. 

  

Kompetensutvecklingsinsatser och stöd kring användande av digitala mötesverktyg 

är fortsatt högt prioriterade. Funktionen IKT och mediestöd fick ny central 

organisatorisk placering och har under året gjort fortsatt stora satsningar för att 

kompetensutveckla personalen i digitala verktyg, däribland digitala möten. På 

webben finns information och stödmaterial och det erbjuds workshops och digital 

drop-in som stöd för bland annat digitala möten. Under året genomfördes bland 

annat utbildningar i att undervisa eller ha möten i hybridsal. 

 

9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att 

minska sin energianvändning? 

Mellan klockslagen 23.00-06.30 stängs alla datorer i högskolans studentområden 

av. Kontorsrum och de flesta undervisningslokaler har rörelsestyrd belysning. En 

ljusrond genomfördes under året vilken visade att ljusstyrningen i huvudsak 

fungerar som den ska, men mindre justeringar har gjorts. 

 

Ventilation automatstyrs i föreläsningssalar och anpassas efter hur många som 

vistas i lokalerna. Även temperaturen sänks under helger och nattetid i lokalerna. 

 

10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte 

att minska antalet tjänsteresor? 

Högskolan ligger väl till i sitt arbete med IKT (Informations- och 

kommunikationsteknologi), med både god tillgång till digital teknik samt IKT-

pedagogisk kompetens. Alla anställda har tillgång till Teams och Zoom Meetings 

för att arrangera webbmöte, samt teknisk kringutrustning som webbkamera och 

headset (hörlur/mikrofon) eller möjlighet att låna ekosläckande högtalarmikrofon 

med inbyggd webbkamera som kopplas till den egna datorn. Det finns en uppsjö 



 

 

IKT-pedagogiska utbildningar och workshops för att kompetensutveckla 

medarbetarna, med särskilt fokus på lärarna som under covid-19-pandemin har 

varit tvungna att gå över till distansundervisning. Det finns även teknisk support 

som stödjer kring digital teknik i lärosalar och konferensrum.  

 

Det har gjorts fortsatt stora satsningar på teknik och stöd för digitala möten under 

året. Samtliga konferenssalar har fast monterad teknik (kameror och mikrofoner) 

för e-möte, webbkamera och mikrofon. Lärosalar med 30 platser eller mer har 

kamera och mikrofon och under året byggdes sex nya hybridsalar för zoom-möten. 

Det finns även videokonferensrum/lärsalar med telepresenceteknik, 

inspelningsstudios och medietekniker som kan hjälpa till med filminspelning.  

 

Högskolan har fortsatt digitalisering som ett av sina prioriterade områden. I den 

beslutade campusplanen är skapandet av kreativa och flexibla lärmiljöer i fysisk 

och digital miljö ett av nio strategiska områden, där ett prioriterat område är 

stödjande teknik och infrastruktur. Den digitala kompetensen och möteskulturen 

har fortsatt att utvecklas starkt som ett resultat av gjorda satsningar och det 

distansläge som har rått under stora delar av året. 

 

11. Kommentar om del 1 i redovisningen 

Området hållbar utveckling adresseras allt tydligare på högskolan. Under året 

fattade högskolestyrelsen beslut om ett tillägg i nuvarande vision för att markera 

vikten av att högskolan tar sig an hållbarhetsfrågorna med stor kraft. I den 

utvidgade visionen lyfts hållbar utveckling upp som en central riktningsangivelse 

för högskolans verksamhet: För en mer hållbar värld är vi en aktiv samhällsaktör 

som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler. 

Dessutom fattades i början av året beslut om ny rutin för planering och uppföljning 

av högskolans hållbarhetsarbete, ny hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi för 2021-

2023 med nio övergripande hållbarhetsmål, samt inrättande av ett hållbarhetsråd. I 

strategin ingår även långsiktiga mål och strategier för att nå klimatneutralitet på 

utvalda områden senast 2045.  

 

Tanken bakom fattade beslut är att i enlighet med Agenda 2030 integrera arbetet 

med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med varandra, istället för att 

arbeta i stuprör. Det innebär att miljöledningsfrågorna är integrerade i en 

övergripande ledningsstruktur för hållbar utveckling. Den senare är sin tur 

integrerad i högskolans övergripande ledningssystem och ingår i ledningsgruppens 

strategiska årshul. Högskoleövergripande prioriteringar görs vid den strategiska 

diskussionen om hållbar utveckling i september, vilka utgår från ledningens 

genomgång. Under 2021 har arbetsenheterna också arbetat med att utifrån 

övergripande mål identifiera särskilt prioriterade mål i relation till den egna 

verksamheten och upprätta lokala handlingsplaner. 



 

 

Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets 

effekter 

1. Tjänsteresor och övriga transporter 

Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft uppdelat 

per fordonsslag (1.1), sammanlagt (1.2) och från flygresor över 50 mil 

(1.3) samt antal resor 

 

Årets uppgifter – antal resor och kg CO2 Föregående års uppgifter 

Antal 
resor 

KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. 

a) Flygresor under 50 mil  1 508 2 4 102 7 

b) Bilresor 902 9 582 16 9 541 16 

c) Tågresor 148 0,32 0,001 0,62 0,001 

d) Bussresor 240 201 0,33 1 764 3,04 

e) Maskiner och övriga 
fordon  

 
    

1.2 Sammanlagda utsläpp 
av koldioxid 

1.1 a-e 

 

11 291 19 15 408 27 

1.3 Flygresor över 50 mil 42 10 573 17 59 422 102 

 

1.4a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller 

negativ riktning (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

Nya mätmetoder - negativ påverkan, Trender - positiv påverkan, Övrigt med 

kommentar: 

Högskolans resor med flyg, bil, tåg och buss (exkl. hyrbil och taxi) har i kilometer 

räknat minskat med 72 procent jämfört med 2020, vilket i sin tur har lett till en 

minskning i inrapporterade koldioxidutsläpp på 69 procent. Den stora minskningen 

beror i huvudsak på pandemin under året, vilken har inneburit att fysiska 

tjänsteresor i stor utsträckning har ersatts med digitala möten. Det är genomgående 

Co2 som redovisas (inte Co2e). 

 

Minskningen har skett i alla transporttyper, men störst effekt på koldioxidutsläppen 

har minskningen i långväga flygresor. Högskolans klimatmål för resor 2030 

(halvering av Co2-utsläpp jämfört med 2018) uppnås med råge, med en minskning 

på 95 procent.  

 

Flyg: 

Totalt antal kilometer med flyg har minskat med 82 procent jämfört med 2020. I år 

utgår högskolan från reseleverantörens nya system för att följa upp antal flugna 

kilometer, men använder Naturvårdsverkets schablon för inrikes och utrikes flyg 

för att räkna ut Co2. Detta ger högre utsläpp per km än i resebyråns tidigare system 

(STS). Naturvårdsverkets schablon används även för resor utanför ramavtal.  



 

 

 

Tåg: 

Antal kilometer med tåg har minskat med 38 procent jämfört med 2020.  

 

Bil och buss: 

Allt resande med bil minskar. Resandet med egen bil, med den elbilspool 

högskolan är ansluten till samt bussresor med bussleverantör minskar i kilometer 

räknat med 29 procent jämfört med 2020. Särskilt mycket minskar resandet med 

hyrd buss, med 89 procent. I den egna bilpoolen minskar resandet med etanolbilen 

medan resandet med biogasbilen ökar något.   

 

Taxi och hyrbil: 

Resandet med taxi och hyrbil har minskat med 78 respektive 46 procent räknat 

utifrån kostnad. Dock gör en felaktig schablonberäkning för 2020 att Co2 felaktigt 

ser ut att öka i inrapporteringen. 

1.4b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt 

hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa 

Kollektivtrafik redovisas inte. 

 

Flygresor som är bokade utanför högskolans ramavtal och inte finns med i 

personalsystemet Primula fångas genom genomgång av fakturor. I år finns inte 

några sådana resor. 

 

1.5 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 

möjlighet att lämna kommentar) 

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket 

sätt) 

Flygresor: 

Kilometeruppgifter tankas ned från resebyråns reseuppföljningssystem samt från 

individuella reseräkningar från personalsystemet Primula (görs av 

personalavdelningen). Co2 beräknas med hjälp av Naturvårdsverkets schablonmall 

inrikes och utrikes flygresor. Antalet resor baseras på resebyråns uppgifter om tur- 

och returbiljetter samt manuell beräkning av de resor som baseras på reseräkning. 

Resebyråns siffror motsvarar inte alltid en hel tjänsteresa då den kan vara uppdelad 

på flera biljetter.  

 

Tågresor: 

Statistik från SJ och MTR Express samt sammanställning och beräkningar av 

koldioxid utifrån individuella reseräkningar från systemet Primula. För 

reseräkningarna har en uppskattning av fördelningen mellan snabbtåg och 

regiontåg gjorts och matats in i schablonen "SJ förnyelsebar el". Antalet resor 

baseras på resebyråns uppgifter om tur- och returbiljetter samt manuell beräkning 

av de resor som baseras på reseräkning. Resebyråns siffror motsvarar inte alltid en 

hel tjänsteresa då den kan vara uppdelad på flera biljetter.  

 



 

 

Högskolans bilar, elbilspool och tjänsteresor med egen bil: 

Inköpsstatistik av bränsle från betalkort, sammanställning och beräkning av 

individuella reseräkningar från systemet Primula, samt uppgifter från leverantör av 

elbilspool. Drivmedel från egen bil i tjänsten registreras inte utan 

koldioxidförbrukningen räknas fram utifrån körda kilometer med fördelningen 50 

procent bensin/50 procent diesel i schablonen. För resor med högskolans egna bilar 

(en biogasbil och en etanolbil) används faktisk bränsleförbrukning i 

schablonmallen. För elbilspoolen har leverantörens kilometerstatistik legat till 

grund för beräkning i schablonen för elbil. Antalet resor utgår för elbilspoolen från 

leverantörens uppgifter, för biogasbil uppskattas km utifrån en förbrukning på 0,05 

kg per km (fler kilometer än schablon), för övriga bilresor räknas de ut utifrån 

koldioxidmängden eller antal körda kilometer, med hjälp av Co2-schablon (1 

resa=km/80).  

 

Taxiresor och hyrbilar: 

Taxiresor och hyrbilar bokförs på egna konton. Totala kostnaden redovisas. För 

beräkning av koldioxid för taxi används taxischablonen. För hyrbilar används Co2-

schablonen för bensin. För att räkna ut antal liter bensin beräknas först 27 procent 

av totalkostnaden vara drivmedel varefter drivmedelskostnaden delas med ett 

genomsnittligt pris för bensin 2021, exklusive moms. Antalet resor räknas ut 

utifrån koldioxidmängden, med hjälp av schablon.  

 

Bussresor: Fordonskilometerstatistik från avtalad bussleverantör samt fakturor. 

Koldioxidmängd räknas ut med Co2-schablonmall för fordonskilometer egen 

buss/hyrd buss. Antalet tjänsteresor har beräknats utifrån angivet antal resenärer på 

faktura när sådana uppgifter finns, i andra fall uppskattas antalet tjänsteresor per 

beställning motsvara en resa tur och retur med en beläggning på 35 personer per 

resa. 

1.6 Uppföljningsmått som svaren på frågorna baseras på  

(flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahåller, Uppgifter som tagits fram på 

annat sätt, nämligen 

För att beräkna koldioxidutsläpp av resorna används uppgifter från 

reseleverantörerna samt schablon som Naturvårdsverket tillhandahåller då 

leverantörsuppgifter om koldioxidutsläpp saknas.  

 

Tågresor och flygresor som inte är bokade genom resebyrå och tas ut i 

reseersättning gås igenom manuellt av personalavdelningen. För bilresor används 

antal redovisade kilometer i reseräkningar samt leverantörsuppgifter från 

elbilspool, kostnaden för taxi,  uppskattad mängd drivmedel för hyrbilar (kostnad 

beräknad som 27 procent av totalkostnaden dividerat med bensinpris exkl moms) 

samt faktisk mängd drivmedel för högskolans egna bilar. 

 

Antalet bussresor= antal beställningar *35 (beläggningsgraden antas vara 35 

personer per beställning, vilket är relativt högt räknat) eller uppgett antal resenärer 

i fakturor. 



 

 

 

För beräkning av klimatpåverkan från flyg hade det varit att föredra att rapportera 

antal kilometer och att Naturvårdsverket sedan räknar om dessa till Co2 på samma 

sätt för samtliga myndigheter. Som en myndighet med många flygresor uppfattar vi 

att antal flugna kilometer är ett säkrare mått då det inte ändras mellan åren, vilket 

NV:s schablon och resebyråernas beräkningsmetoder gör. Det möjliggör även 

jämförelser mellan myndigheter. 

 



 

 

2. Energianvändning 

2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft 

och per kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat på 

 kWh totalt 

2021 2020 2019 

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 

2 787 476 2 831 349 2 986 296 

Fastighetsel    

Värme 1 662 285 1 305 719 1 498 484 

Kyla    

Totalt 4 449 761 4 137 068 4 484 780 

 

 kWh/årsarbetskraft kWh/m2 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Verksamhetsel 
(avser lokaler) 

4 592 4 882 5 430 75 76 80 

Fastighetsel       

Värme 2 739 2 251 2 725 45 35 40 

Kyla       

Totalt 7 331 7 133 8 154 120 111 121 

 

Eventuell energianvändning utanför lokaler 

 kWh totalt 

2021 2020 2019 

Energi 35 050 26 167 28 508 

 

Parkering: belysning och laddstolpar. 

 

2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? (envalsfråga) 

Värmeförbrukningen är inte normalårskorrigerad. 

 

2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i 

procent) 

 2021 2020 2019 

Verksamhetsel 100 % 100 % 100 % 

Fastighetsel  %  %  % 

Värme 100 % 100 % 99 % 

Kyla  %  %  % 

Utanför lokaler  %  %  % 

Totalt 99 % 99 % 99 % 



 

 

2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i 

myndighetens elavtal? (envalsfråga) 

Krav har ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal. 

 

2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan 

med myndighetens fastighetsägare? (envalsfråga) Vid Ja, anges vilka 

åtgärder som har genomförts 

Ja 

När det gäller verksamhetselen sker ett kontinuerligt samarbete för att minska 

elförbrukning vid kylning av lokaler på campus på sommaren samt vad gäller att 

optimera tidsinställningar.  Minskningen i förbrukning av verksamhetsel på campus 

är framför allt ett resultat av reglering av värme och kyla i delar av Campus som 

inte har använts på grund av distansläget.  

 

I de lokaler som högskolan hyr och där el och värme ingår i hyran, har inget arbete 

för att minska förbrukningen skett och där ökar framför allt 

fjärrvärmeförbrukningen. 

 

2.6a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller 

negativ riktning (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

Trender, Övrigt med kommentar: 

Året har präglats av covid19-pandemin och att distansläge har rått under en stor del 

av året, med följden att mindre verksamhet har bedrivits på campus. Många 

medarbetare har arbetat hemifrån och stor del av studenterna har studerat på 

distans. Det innebär att vi under året nått energiminskningsmålet för verksamhetsel 

på campus för 2023, en minskning med 10 procent jämfört med basår (medelvärdet 

för 2014 och 2015).  

 

Under 2021 träffades den campusgrupp som planerar projekt med syfte att uppnå 

miljömålen i campusplan och högskolans hållbarhetsstrategi fyra gånger. Ett 

särskilt fokus har varit på projekt för att minska förbrukningen av verksamhetsel på 

campus. Högskolan arbetar dessutom kontinuerligt med att hålla 

energianvändningen nere, genom ökad solavskärmning, temperaturreglering i 

relation till när det finns människor i lokalen, samt kontinuerligt utbyte till mer 

energieffektiva produkter. Då få personer har varit på plats har energi kunnat 

sparas genom att minska uppvärmning och kylning i delar av campus.  

 

När det gäller elförbrukningen på huvudcampus, som utgör den största delen av 

högskolans lokaler, var energiförbrukningen under året 115 kWh/kvadratmeter för 

både fjärrvärme och verksamhetsel (44 kWh respektive 71 kWh). Detta innebär en 

sammantagen ökning jämfört med föregående år. Ökningen har endast skett för 

fjärrvärmen, medan förbrukningen av verksamhetsel fortsätter att minska något. 

Ökningen av fjärrvärme kan till en del hänföras till ovanligt kalla vintermånader, 



 

 

men inte helt.  

 

Den uppskattade energiförbrukningen på Produktionstekniskt centrum (PTC), som 

ligger i lokaler på Innovatumområdet i Trollhättan ökar något (170 

kWh/kvadratmeter för värme och el), men ligger ändå lägre än det svenska 

genomsnittet. Precis som på campus har fjärrvärmeförbrukningen ökat medan 

förbrukningen av verksamhetselen har minskat något jämfört med föregående år. 

Då högskolan hyr del av lokal är det svårt att veta hur mycket av ökningen som 

beror på högskolans verksamhet. 

2.6b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt 

hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa 

Högskolans lokaler hyrs av det kommunala bostadsbolaget Kraftstaden och består 

av ett huvudcampus med en lokalyta på 34013 kvadratmeter och PTC 

(Produktionstekniskt centrum) med en yta på 3160 kvadratmeter.  

 

För energianvändningen på campus har vi säkra siffror från Trollhättan energi och 

elleverantören. Fastighetsägaren Kraftstaden står för fjärrvärmen, medan högskolan 

står för verksamhetselen. Uppgifterna för energiförbrukningen på PTC är mer 

osäkra. Verksamheten bedrivs i lokaler som delas med andra hyresgäster, där el 

och fjärrvärme ingår i hyran. Då det inte finns separata mätare får högskolan en 

uppskattning av energiförbrukningen av fastighetsägaren Kraftstaden, baserad på 

energiförbrukning för hela lokalen och den yta högskolan hyr. Det är därmed svårt 

att utifrån dessa siffror dra definitiva slutsatser om Högskolan Västs faktiska 

energiförbrukning på PTC och vilka åtgärder som kan minska den. 

 

2.7 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 

möjlighet att lämna kommentar) 

Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket sätt) 

Leverantörsuppgifter från Trollhättan energi samt uppskattning av 

energianvändningen på PTC från det kommunala fastighetsbolaget Kraftstaden.  

 

Uppgifter om ursprung från elleverantör för Campus och från Kraftstaden för PTC. 

För fjärrvärme har uppgifter fåtts från Kraftstaden samt från Energiföretagen 

(Miljövärdering av fjärrvärme 2020). 



 

 

3. Miljökrav i upphandling 

3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala 

antalet upphandlingar och avrop 

 Antal st 

2021 2020 2019 

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

11 17 12 

Upphandlingar och avrop totalt 67 59 51 

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

16 % 29 % 24 % 

3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt 

förordning (2014:480) om statliga myndigheters inköp av 

energieffektiva varor, tjänster och byggnader har ställts 

0 

Kommentar till redovisning av antal upphandlingar över tröskelvärdet 

Inga relevanta upphandlingar över tröskelvärdet genomförda 

Om krav enligt förordningen om statliga myndigheters inköp av 

energieffektiva varor, tjänster och byggnader inte har ställts vid 

upphandlingar över tröskelvärdet, ange skälen för det (flervalsfråga 

med möjlighet att lämna kommentar) 

 

 

3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal 

eller inköp av byggnader? (envalsfråga) Vid Nej, anges skälen för det 

(flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

 

Nej 

Har inte tecknat nytt hyresavtal eller köpt byggnad sedan förordning (2014:480) 

om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader 

infördes 

 

3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med 

miljökrav av det totala värdet av upphandlingar och avrop per år 

 Värde kr 

2021 2020 2019 

Upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

2 477 192 9 425 622 5 635 051 

Upphandlingar och avrop totalt 12 012 102 17 804 175 13 052 442 



 

 

Andel upphandlingar och avrop med 
miljökrav 

21 % 53 % 43 % 

 

3.5a Beskrivning av vad som har påverkat resultatet i positiv eller 

negativ riktning (flervalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

Trender, Övrigt med kommentar: 

Enligt högskolans riktlinjer för inköp ska miljökrav ställas där det är möjligt.  

Högskolan använder sig mest av statliga ramavtal eller ramavtal genom samarbete 

med Göteborgs Universitet. Vi har avgränsat vår redovisning till diarieförda 

direktupphandlingar, annonserade upphandlingar samt förnyad 

konkurrensutsättning inom våra ramavtal (ej statliga). Vår redovisning är därför ett 

litet urval av årets inköp, där vi jämför vilka krav som ställts på liknande former av 

upphandlingar över tid.  

 

Totalt har 67 st diarieförda annonserade upphandlingar och avrop med förnyad 

konkurrensutsättning gjorts och de är fördelade enligt nedan: 

63 st direktupphandlingar, 10 578 032 kr (lärartjänster, konsultjänster, utrustning 

och hantverkartjänster), 11% med miljökrav  

4 st ramavtalsupphandlingar, 1 434 070 kr (lärartjänst, teckenspråkstolkning, 

specialist Additiv tillverkning), 100% med miljökrav. 

0 st förnyade konkurrensutsättningar (3 st inom statligt ramavtal 812 000 kr, 100% 

med miljökrav). 

 

Andelen upphandlingar och avrop där miljökrav har ställts är lägre än föregående 

år, såväl i antal som värde vilket beror på att andelen ramavtalsupphandlingar samt 

förnyade konkurrensutsättningar, där miljökrav som regel ställs, är få. I övrigt 

ligger mönstren sedan tidigare år fast, med miljökrav på i stort  alla förnyade 

konkurrensutsättningar och ramavtalsupphandlingar, medan det är få 

direktupphandlingar som har miljökrav. Att det är få miljökrav för 

direktupphandlingarna förklaras till en del av att flertalet handlar om lärar- och 

konsulttjänster där miljökrav inte alltid är relevanta. Därför ökar andelen 

upphandlingar med miljökrav under år då andelen direktupphandlingar minskar 

och tvärtom. Högskolans nya inköpsorganisation med utsedda inköpare ökar 

möjligheterna att ställa miljökrav i direktupphandlingar. 

3.5b Beskrivning av eventuella problem och luckor i materialet samt 

hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa 

Högskolan har sedan 2020 en inköpsorganisation med utsedda inköpare vilket 

framåt kommer öka möjligheten att följa upp miljökrav i våra upphandlingar.  

Under 2022 planeras en utbildning för inköpare kring hållbar upphandling. 

 

System för uppföljning är dock inte på plats ännu och innebär att vi i dagsläget inte 

har möjlighet att, med rimliga resurser, ta fram efterfrågade uppgifter angående alla 

avrop/beställningar från alla ramavtal. I den bästa av världar skulle denna statistik 

kunna hämtas från e-handelssystem, men tyvärr är långt ifrån alla leverantörer 

upplagda och det går inte att säkerställa att alla beställningar görs i systemet. 



 

 

Högskolan får därmed inget bra underlag att sätta i relation till totalt antal avrop 

som gjorts. Högskolan väljer att redovisa de uppgifter som kan kontrolleras. 

 

3.6 Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 

möjlighet att lämna kommentar) 

Eget uppföljningssystem, Uppskattning (förklara på vilket sätt) 

Resultatet är en sammanställning i excel på diarieförda upphandlingar. Alla egna 

ramavtalsupphandlingar och avrop genom förnyad konkurrenssättning samt 

direktupphandlingar från 50 000 SEK ska diarieföras men det finns en risk att alla 

upphandlingar inte är medräknade. Statliga ramavtal tas inte med, dels då de 

miljökrav som ställs i dessa inte är något som påverkas av högskolans 

miljöledningssystem, dels då det uppföljningssystem som används inte är 

heltäckande. Högskolan skulle gärna se att ansvaret för att följa upp miljökraven i 

de statliga ramavtalen låg på Kammarkollegiet, medan respektive myndighet 

ansvarar för att följa upp de krav som man ställt utöver dessa. 

 



 

 

4. Frivilliga frågor 

Frågor om policy 

4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? 

(envalsfråga) Vid Ja, anges vilka områden som tas upp i dokumentet 

(flervalsfråga) 

Ja 

IT-användning för resfria möten, Miljöhänsyn vid anskaffning av IT 

Frågor om IT-anskaffning 

4.2 Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet IT-

anskaffningar per år (anges i procent och värde) 

 2021 2020 2019 

Andel (%)  %  %  % 

Värde (Skr)  Skr  Skr  Skr 

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 

möjlighet att lämna kommentar) 

 

 

4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar? 

(flervalsfråga) 

 

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 

möjlighet att lämna kommentar) 

 

 

Frågor om energianvändning 

4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per 

årsarbetskraft uppdelat på 

 

kWh kWh/årsarbetskraft 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 

PC-arbetsplats       

Skrivare       

Servrar och Serverrum       



 

 

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 

möjlighet att lämna kommentar) 

 

 

Frågor om resfria möten 

4.5 Antal resfria/digitala möten totalt och per årsarbetskraft 

 

Antal Antal/årsarbetskraft 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Resfria möten 136 612 81 680 10 742 225 141 20 

Beskrivning av hur uppgifterna är framtagna (flervalsfråga med 

möjlighet att lämna kommentar) 

Eget uppföljningssystem, Leverantörsuppgifter, Uppskattning (förklara på vilket 

sätt) 

Siffrorna baseras på uppgifter för Zoom Meetings och Teams. Dessutom har vårt 

schemasystem använts för att få fram uppgifter om användningen av brygga för 

konferenser. Då vi är en högskola inkluderas även undervisning som sker via de 

använda tekniska systemen, eftersom det i många fall inte är möjligt att särskilja 

undervisning från andra former av möten och undervisning dessutom är en del av 

vår kärnverksamhet. Det gör att andelen resfria möten ökar då andelen 

distanskurser/flexibla kurser ökar.  

 

Teams: Uppskattat antal möten/meetings redovisas, totalt 35 187 stycken. De 

uppgifter som går att plocka ut ur systemet har ändrats och är inte indelat efter 

datum vilket försvårar periodicering i efterhand. Därför har uppskattningar gjorts 

för de luckor som finns genom att räkna ut medelvärde per dag som sedan 

mulitpliceras med antalet dagar som ingår i luckan.  

 

Zoom Meetings: Vi redovisar siffran för antalet möten/webinar i 

användarstatistiken från Zoom, totalt 101 356 stycken. 

 

Brygga: Högskolan har tre undervisningslokaler/konferensrum med brygga. Dessa 

bokas via högskolans schemasystem kronox och antalet möten har räknats ut 

utifrån antalet minuter som är schemalagda med brygga delat med 60 enligt 

schablon. Det gör att antalet möten förmodligen överskattas då många kursmoment 

är mellan 2-3 timmar långa. Antalet uppskattades till 69 stycken. 



 

 

Frågor om förklaring till resultatet 

4.6a,b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat 

resultatet i positiv eller negativ riktning, eventuella problem och 

luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda 

dessa) 

På grund av covid19-pandemin har antalet digitala fortsatt att öka i såväl absoluta 

tal som per anställd jämfört med 2019. Antalet digitala möten per fysisk tjänsteresa 

är 103 jämfört med 51 under 2020 och 1,7 under 2019. Stora delar av personalen 

har arbetat hemifrån och högskolans undervisning bedrevs under stora delar av året 

på distans, vilket återspeglas i resultatet.  

 

Vi vet inte hur stor del av mötena som utgörs av undervisning, men de utgör 

givetvis en stor del av antalet möten. Dessutom är många av mötena interna 

arbetsmöten. Oavsett detta så är ökningen mycket reell, om vi till exempel antar att 

75 procent av alla möten är undervisning och interna möten så är antalet övriga 

möten fortfarande 34 153 stycken. Externa konferenser och möten har också till 

övervägande del genomförts digitalt.  

 

Under 2021 har högskolan fortsatt att göra  satsningar både vad gäller att installera 

digital teknik för distansmöten/undervisning i våra 

konferensrum/undervisningssalar och kompetensutvecklingsinsatser av vår IKT- 

och mediestödsenhet. Det finns en digital möteskultur, där det är en självklarhet att 

kunna delta på distans och där alla medarbetare har behövt lära sig hur man deltar i 

och lägger upp digitala möten. 

De uppgifter som går att plocka ut ur Teams har ändrats och är inte indelade efter 

datum vilket försvårar periodicering i efterhand. Dessutom går det endast att hämta 

hem data 180 dagar bakåt och här finns ett glapp på 1,5 månad pga sen hämtning. 

Uppskattningar har gjorts för de luckor som finns genom att räkna ut medelvärde 

per dag för näraliggande period (ej semestermånad) som sedan mulitpliceras med 

antalet dagar som ingår i luckan. 

Frågor om energi  

4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, 

innefattande nulägesanalys, mål samt handlingsplan med åtgärder, 

som utgör grunden för energieffektiviseringsarbetet? (envalsfråga) 

Ja 

4.8 Producerar myndigheten egen förnybar energi? (envalsfråga) Vid 

Ja, anges hur mycket i kWh samt typ av energi 

Ja 

17 075 

Solel 



 

 

4.9 Har myndigheten miljöklassade och/eller certifierade byggnader? 

(envalsfråga med möjlighet att lämna kommentar) 

 

 

Frågor om avrop 

4.10 Har myndigheten vid avrop mot statliga ramavtal ställt egna 

miljökrav, där så har varit möjligt? (envalsfråga) Vid Ja, anges vilka 

ramavtal det gäller, antal avrop, omfattning i kronor samt vilka 

miljökrav som har ställts 

  

 


