
Studentwork Sweden AB är ett tjänsteföretag vilket innebär att vi inte handskas med något 

produktionsmaterial. Vi kan därför med relativt enkla medel och små resurser verka för ett grönare 

samhälle. Det tycker vi är viktigt och har därför en miljöpolicy för samtliga av våra kontor.

Miljömål för att minska miljöbelastningen

Vi har som mål att vår miljöpåverkan ska vara 

minimal och att vi ska vara klimatneutrala. Vi ska 

även återvinna det avfall vi producerar, vi ska vara 

energieffektiva, och alla dessa mål ska ständigt 

höjas, där all personal ska vara delaktig i processen.

Våra miljömål för 2019 är

• Minska antalet flygresor inom Sverige och mellan 

Stockholm och Finland med 25%

• Minska vår elförbrukning med 10 %

• Minska vårt CO2-utsläpp med 5 % per år

Som ett steg i att nå våra mål klimatkompenserar vi 

för våra utsläpp genom att investera i Tricoronas

certifierade och klimatvänliga projekt i form av 

vindenergi på Barangay, Filipinerna samt 

trädplantering i Sodo, Etiopien. Under 2018 

kompenserade vi för hela vår verksamhets CO2-

utsläpp tillsammans med Tricorona

Åtgärdsplan för Identifierade miljöpåverkande aktiviteter

• Klimatkompensera för tjänsteresor med flyg, tåg och bil, el och värme, samt 

pappersförbrukning

• Uppmuntra användningen av kollektivtrafik och cykel för att ta sig till möten (75% av 

våra resor sker med kollektivtrafiken).

• Möjliggöra för källsortering och återvinning av avfall på våra kontor

• Alla inköp ska vara ekologiska, naturvänliga och rättvisemärkta om det erbjuds.

• Se till att gällande rätt (EU-lagstiftning, lagar, förordningar och föreskrifter) efterlevs vad 

gäller miljö.

• Påverka våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

Studentwork håller sig ständigt uppdaterade vad gäller miljökrav i gällande rätt. Årsvis undersöker vi de 

miljökrav som upprättas genom EU-samarbetet, lagar, förordningar samt lokala föreskrifter och införlivar 

de regleringar som krävs i verksamhetens miljöledningssystem. Metod samt rutiner för egenkontroll Vad 

gäller rutiner för internrevision säkerställer vi löpande att vår miljöpolicy uppfyller de mål och riktlinjer som 

är uppsatta samt att rådande rättsregler efterlevs. Vi säkerställer även att det arbete vi utför ligger i linje 

med den värdegrund vi står för samt de uppdrag som vi åtagit oss att arbeta med. Det är mycket viktigt för 

oss att samtliga rutiner efterföljs i det praktiska arbetet. Alla nyanställda i Studentwork får under 

introduktionen en genomgång av bolagets miljöpolicy och syn på hållbar utveckling.

Inköpspolicy

• Vi har tagit beslut om att alltid ha 

klimatpåverkan med som en starkt 

vägande punkt när vi utvärderar vilka 

leverantörer vi anlitar.

• Vi ska, i största möjliga mån, välja att 

köpa in det alternativ som är bäst för 

klimatet i termer av lägst bidrag till de 

globala utsläppen. Avtalsansvarig är högst 

ansvarig för att se till att detta blir gjort, 

men kan i den mån det krävs delegera 

uppgifter.

• Vi utvärderar våra största leverantörer ur 

klimatsynpunkt, exempelvis genom att 

begära information om vilka 

koldioxidutsläpp som våra inköp av deras 

tjänst/produkt ger upphov till, eller att 

jämföra med konkurrenter på marknaden.

KLIMAT- OCH INKÖPSPOLICY


