
 
Välkomna som Referensföretag 

 
 
Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet har 15 elever från 

hela världen, vilka under fyra terminer läser ett magisterprogram (Master) i 
miljöledning och miljöpolitik, med inriktning mot förebyggande miljöskydd. I 
korthet: “Vad kan vi göra i dag för att förebygga framtida miljöproblem?” 

 
Under denna termin läser samtliga elever en kurs i ”Industrial 

Sustainability Strategies”, där det ingår att man skall studera hur företag arbetar 
med miljöfrågor i praktiken (Corporate Environmental Mangement in Practice) 
Till detta kursmoment behöver vi ett antal ”Referensföretag” vars miljöarbete 
eleverna kan studera och analysera, med sikte på att komma med förslag till 
förbättringar.  

 
Rollen som Referensföretag kommer att sträcka sig över november-

december. Det kommer att innebära ett visst arbete från Er sida, med att 
besvara frågor och förse eleverna med skriftligt underlagsmaterial mm. I 
gengäld kommer förhoppningsvis resultatet att vara av värde för Ert fortsatta 
miljöarbete. Företag som tidigare år fungerat som referensföretag har 
genomgående varit mycket nöjda med elevarbetet, vilket alternativt hade kostat 
tiotusentals kronor i konsultarvode att få utfört.  

 
För att vi ska lära känna varandra lite bättre, och för att Ni ska kunna 

ställa frågor om det är något som är oklart, har vi planerat en introduktionsträff 
till tisdagen den 27:e oktober kl. 17.00. Tillsammans med ”Er” grupp kan Ni då 
också planera och förbereda elevernas studiebesök på företaget. Vi räknar med 
att de kommer att behöva besöka Er under ett antal timmar, vid ett par tre 
tillfällen under de två månader som kursen pågår. Eleverna kommer att arbeta i 
grupper om 3-4 personer, med minst en svensktalande elev i varje grupp. 
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I samarbete med  



Den första uppgiften består i att eleverna skall lära känna Ert företag. 
De kommer att ställa frågor som rör affärsidé, ägarskap, organisation, ledning, 
produkter och marknadsföring mm, för att skapa sig en bild av hur företaget 
fungerar i stora drag. Sedan kommer de mera specifikt att gå in på hur 
miljöfrågorna kommer in i den bilden. Vem ställer krav och önskemål som rör 
miljön och hanteras dessa i Ert företag på ett strategiskt sätt som kan generera 
en konkurrensfördel?  

 
Efter den inledande genomgången fördjupar sig eleverna i såväl 

miljöledningsfrågor som de mer operationella delarna av miljöarbetet. Detta 
kan inbegripa allt från övergripande strategier till integrationen mellan olika 
ledningssystem och standarder samt val av indikatorer för att mäta och 
kommunicera resultat. Vidare berörs hur miljöfrågorna hanteras i leverantörs- 
och distributionskedjan, liksom i teknikval och produktutveckling.  

 
Eleverna kommer slutligen att sammanställa en skriftlig rapport om 

varje referensföretag, med förslag till hur miljöarbetet kan förbättras för att 
stärka företagens konkurrenskraft. Rapporten kommer också att presenteras 
muntligt under en intern seminariedag i januari 2010, till vilken Ni kommer att 
välkomnas. När kursen avslutas har Ni ett förträffligt underlag för ett fortsatt 
progressivt miljöarbete. 
 
Ytterligare information om Miljöinstitutet finns på  http://www.iiiee.lu.se   
 
Det går också bra att ringa till Internationella Miljöinstitutets kursansvariga om 
Ni har några frågor. 
 
Mikael Backman: 0708 10 91 49 
Torbjörn Brorson: 0708 13 12 14 
Daniel Eriksson: 0707 94 42 13 
 
 
Varmt välkomna som Referensföretag!  
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