
Studenter rankar universitet och högskolors klimatarbete 
 
För andra året i rad rankar organisationen Klimatstudenterna svenska universitet och 
högskolors klimatarbete, resultatet släpps samma dag som anmälan till höstterminen 
öppnar. Trots pandemi och drastiska utsläppsminskningar kammar inget lärosäte hem 
full pott, men I topp hamnar Chalmers, Newmaninstitutet och KTH. 
  
- Med vår rankning vill vi visa nuvarande och blivande studenter vilka lärosäten som lever 

som de lär och agerar på klimatkrisen i linje med vetenskapen och Parisavtalet, säger 
Matilda Öhman.  

 
Intresset för Klimatstudenternas årliga rankning har ökat. I år har nio fler lärosäten än i fjol 
valt att delta. Totalt har organisationen kunnat ranka 25 universitet och högskolor, de som 
valt att inte medverka är nu i minoritet.  
 
- Vi skickade ut erbjudandet om att delta till alla Sveriges högre lärosäten och fick in 25 

svar. Det är dessa lärosäten som vi har kunnat ranka. Vi är glada att så många vill delta i 
vår ranking, även lärosäten som inte profilerar sig på klimat och hållbarhet. Klimatkrisen 
angår alla och därför bjuder vi in alla lärosäten att delta i rankingen, Alexander Palmér.  

 
Klimatstudenterna har rangordnat lärosätena dels baserat på deras faktiska utsläpp och 
utsläppsminskningar, dels baserat på deras ambitioner framåt i klimatarbetet. 
  
- I dagsläget vet inte lärosätena hur stora deras totala utsläpp är, det är i princip bara 

statistiken för utsläpp från flygresor som är tillräckligt tillförlitlig för att kunna jämföra. 
Därför har vi fått jobba med flera olika kategorier för att kunna ge en så rättvisande bild 
som möjligt, säger Felicia Olsson. 

 
Lärosätena är poängsätta inom fyra områden. I två av kategorierna premieras skarpast mål 
och handlingsplaner för utsläppsminskningar, respektive mest noggrann mätning av totala 
utsläpp av växthusgaser. I de andra två kategorierna gäller lägst utsläpp från flygresor per 
årsarbetskraft för 2020, respektive störst minskning i utsläpp från flygresor per årsarbetskraft 
mellan år 2019 och 2020.  
  
I årets rankning har samtliga lärosäten fått högsta eller mycket höga poäng i kategorierna för 
utsläpp och utsläppsminskningar från flyg. I snitt minskade de rankade lärosäten utsläppen 
från flyg med 97 rocent melan 2019 och 2020. Hos vissa lärosäten återspeglas de nya 
erfarenheterna i nya klimat- och hållbarhetsplaner eller beslut om skarpare mål om 
utsläppsminskningar. 
 
- Pandemin har verkligen förflyttat referenspunkten för vad som anses möjligt i fråga om 

minskade utsläpp från tjänsteresor. Nu uppmanar vi alla lärosäten att ta fasta på vad man 
lärt sig under 2020 för att kunna hålla nere utsläppen från tjänsteresor även framåt. Om 
lärosätena går tillbaka till obefogat höga utsläppsnivåer under 2021 kommer det att visa 
sig i nästa års ranking, säger Matilda Öhman. 

 
Trots pandemi och drastiska utsläppsminskningar kammar inget lärosäte hem full pott. Enligt 
Klimatstudenterna har många universitet och högskolor fortfarande en lång väg att gå och 
organisationen trycker på att klimatarbetet kräver resurser, systematik och långsiktighet.  
 
- Nu krävs att såväl regeringen som lärosätenas ledningar prioriterar klimatarbetet och 

hanterar klimatet som den kris det är. Under pandemin minskade lärosätena sina utsläpp 



i en takt de tidigare dömt ut som omöjlig. Nu vet vi att det är möjligt, säger Alexander 
Palmér. 

 
 
 
 
 
 


