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Dokumentation från Workshopen 
Framtidens hållbara universitet 
18 oktober 2017 
Universitetet är en viktig drivkraft för en bättre värld genom både vår forskning och vår utbildning. 
Samtidigt belastar vi miljön genom vår verksamhet – lokaler, resor, allt det vi konsumerar och så 
vidare. Som en del av programmet under den sista vetenskapsveckan Framtidens universitet, 
arrangerades den 18 oktober 2017 en eftermiddag där studenter, anställda och ledning vid Lunds 
universitet diskuterade hur vi tillsammans kan nå fram till ett hållbart universitet. 

I en workshop med tio olika temagrupper diskuterades konkreta lösningar och 
utmaningar. Deltagarna var en mix av engagerade studenter, administrativ personal, forskare och 
universitetsledning.  

Workshopen var en del av vetenskapsveckan Framtidens universitet som arrangerades av Lunds 
universitet 16–22 oktober 2017. Workshopen arrangerades av Lunds universitets Hållbarhetsforum i 
samarbete med bland annat miljöavdelningen vid Lunds universitet och LUCSUS (Lund University 
Centre for Sustainability Studies). Ett flertal studentföreningar med fokus på hållbarhetsfrågor fanns 
också på plats för att berätta mer om sin verksamhet. 

Detaljerat program och bakgrundsinformation, se www.hallbarhet.lu.se/framtidens-hallbara-
universitet 

Workshopteman:  
1. Hållbarhet i utbildningen 
2. Att leva som vi lär! 
3. Resor och resfria möten 
4. Inköp, upphandling och divestering 
5. Ett hållbart campus 
6. En sund arbets- och studiemiljö 
7. Genus, jämställdhet, mångfald och likabehandling 
8. Hållbarhet i forskarutbildningen 
9. Forskningens roll i en hållbar samhällsutveckling 
10. Studenternas engagemang 

Frågor? 
För eventuella frågor om innehållet i dokumentationen och eventuella idéer om framtida liknande 
arrangemang, var vänlig kontakta Hållbarhetsforum vid Lunds universitet 
(www.hallbarhet.lu.se/kontakta-oss).  

För frågor rörande Lunds universitets miljöarbete, kontakta miljöchef eller miljösamordnare vid 
Lunds universitet (www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-
strategier/miljo-och-hallbarhet)  

http://www.hallbarhet.lu.se/framtidens-hallbara-universitet
http://www.hallbarhet.lu.se/framtidens-hallbara-universitet
http://www.hallbarhet.lu.se/kontakta-oss
http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/miljo-och-hallbarhet
http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/miljo-och-hallbarhet
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Hållbarhet i utbildningen 
Hur kan utbildningen bli mer hållbar? Och hur går vi vidare utifrån det arbete som nu pågår nationellt 
om att utvärdera hållbarhet i utbildningen? 

Sustainability in education 
How can education become more sustainable? And how do we progress based on the work now 
being done nationally to evaluate sustainability in education?  

Samtalsledare: Kimberly Nicholas, universitetslektor LUCSUS 

Övriga bordsvärdar 
Bo-Anders Jönsson, vicerektor och ordförande i utbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden 
Håkan Rodhe, universitetslektor IIIEE och medlem i bedömargrupp 
på Universitetskanslersämbetet om hållbar utveckling i utbildningar 
Lena Christensen, projektledare vid Kvalitet och utvärdering och utbildningsledare USV 
(universitetets särskilda verksamheter) 
Lund Sustainable Engineers 
Malin Planander, Miljöbron 
Yvonne Persson, studierektor för CEC:s miljövetarutbildningar (är med del av tiden)  

Sammanfattat av: Noomi Egan & Jenny Hansson 

 

Sammanfattning av workshopen 
I UKÄ-utvärderingen såg vi att de flesta lärosätena hade strategier, men det räcker inte för ett högt 
betyg i utvärderingen – det måste finnas en uppföljningsprocess, styrgrupp, lärare som kan ta sig an 
arbetet. Ingen av de 25 % bästa lärosätena i utvärderingen saknade en central insats som styrde och 
ledde arbetet. LU skickade in en ärlig och bra självvärdering. UKÄ såg också en tydlig koppling mellan 
insatser och ledningens engagemang och intresse – det blev tydligt att om ledningen byttes ut kunde 
engagemanget för frågorna också falna. 

Bo Anders Jönsson, ordförande i utbildningsnämnden menar att LU:s resultat var förväntat, det finns 
ingen systematik idag för hur vi arbetar. Han säger att det ÄR en ledningsfråga. Vi har en miljöstrategi 
– men fokus på utbildning saknas i denna. Utbildningsnämnden kan ha en roll i att driva arbetet, men 
måste ha bra underlag för att kunna skjuta till medel för att arbeta med detta, för att kunna utveckla 
hållbarhet i utbildningen. Vi måste också ha en handlingsplan för arbetet med hållbarhet i 
utbildningen. 

Vi måste sätta mål, en miljöpolicy – jämför med Göteborgs universitet – nya ISO 14000.  

Deltagarna diskuterade vilka aktörer som kan utbilda lärarna? AHU (Avdelningen för 
högskolepedagogisk utveckling) – kan de hjälpa oss? Det finns ett tryck underifrån, men AHU styrs 
ovanifrån… Det framkom att utbildningsnämnden kan beställa kompetensutveckling för lärarna 
genom AHU. 

Varför ska studenterna lära sig om hållbarhet? Miljöbron ser att företagen vill ha 
hållbarhetskompetens NU. Studenterna får med sig kunskap, men kan studenterna ge spets till 
företagen redan under projektarbeten? Studierektor för miljövetarutbildningen säger att det är svårt 
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att utbilda inom specifikt område vad gäller hållbarhet, det är så olika vad företagen vill ha. Vi ser att 
naturvetare har olika titlar efter examen, ingen arbetar med samma sak. När vi får in statsvetare, 
jurister, naturvetare på klimatmastern – då blir det bra.  

Vi har kompetens. Det handlar inte bara om att alla ska vara överens, nu kör vi, nu skapar vi fler 
tvärvetenskapliga utbildningar – ni behöver nästan inte blicka utanför universitetet; här finns 
kompetensen! De regelsystem som finns lyfts fram som ett problem, det är svårt att arbeta över 
fakultetsgränser och institutionsgränser. En studierektor menar att det ytterst handlar om pengar. De 
lärare som undervisar hos oss tillhör inte oss, de är inlånade från andra fakulteter.  

Det är viktigt att få med exempel under kursen – hur kan man arbeta med hållbarhet i verkligheten? 
Och framhäva varför hållbarhet är viktigt. En student som läser juridik och miljöbalken säger ”Vi får 
reda på att lagen finns, men varför är det viktigt? Kan man få veta varför det är viktigt? En etisk 
dimension? Jag läser också ekonomi – läser CSR – men igen får vi inte med oss varför det är viktigt att 
värna om de etiska delarna…” Om inte alla studenterna får med sig det etiska perspektivet, då får 
man inga spjutspetsar, utan ”green washing”-studenter. Tvärvetenskap är otroligt viktigt – alla måste 
förstå hur det ekonomiska systemet påverkar alla. Student som läser humanekologi: ”där är man 
kritisk mot allt. Varför inte få in en nationalekonom som brinner för detta system på detta program? 
Disciplinerna måste mötas!” 

Viktigt att testa olika saker, testa oss fram. Men det finns en risk – studenterna har stora 
förväntningar. De är farligt att lita på att vi har en top-down policy, vi måste också fånga upp 
studenternas engagemang. I UKÄ-utvärderingen var LU är en av de bästa vad gäller att fånga upp 
engagerade studenter i hållbarhetsarbetet. Men vi måste ha en skarp ”framing”. Hur ska vi arbeta 
över tid? Även om man kan leka med studentengagemang så finns det från UKÄ:s sida en önskan om 
att det i framtiden ska ligga som ett krav i alla examensarbeten, att de ska examineras mot 
hållbarhet.  

Andra förslag 

- Via Sten K Johnsons Stiftelse kommer det att ges ett bidrag till studenter att arbeta med 
entreprenörskap. Det kommer att erbjudas cirka 10-12 platser per fakultet. Kan något 
liknande göras med hållbar utveckling?  

- Man kan hitta det mesta inom de globala målen. Kanske ska alla uppsatser/projekt ligga i 
linje med målen? Studenterna lär sig reflektera, vad är kopplingen mellan vad jag gör och de 
globala målen? Studenterna gillar detta och vill arbeta vidare med det. Det behöver inte 
handla om examensarbeten heller, kan handla om att olika studenter arbetar i grupp med 
olika mål – från olika discipliner. Att de arbetar tillsammans inom hållbarhet. 
Forskningsråden gör detsamma och tar med hållbarhet som en aspekt. VINNOVA kommer att 
be forskare att förklara hur deras projekt relaterar till, och ligger i linje med hållbar 
utveckling. 

- Kan man göra hållbarhetsutbildning som en MOOC – satsa pengar till att utveckla detta? Eller 
använda det som redan finns? 

- Fortbildning för lärarna behövs, om studenter ska kunna lära sig om hållbarhet måste lärarna 
kunna ämnet! Rekommendationerna från SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) 
är 10 veckor för fortbildning. Många lärare fortbildar sig bara fem veckor. Förslag på att 
beställa hållbarhetsutbildning genom AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling). 
Universitetets särskilda verksamheter (USV) håller på att dra igång ett tvärvetenskapligt 
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projekt för att bygga upp ett nätverk för lärare – för att prata tvärvetenskaplig pedagogik 
inom universitetet. 

- Hur ska vi arbeta med internationalisering, vi är bäst på det? Studenterna ska ta med sig 
detta hem, vi ska lära av dem, fläta ihop med internationalisering och hållbarhet… Det är 
viktigt att lyfta upp de goda exempel som finns och att vi arbetar över fakulteterna för att 
lära av varandra.  

- Separera inte utbildning och forskning så mycket. Studenterna kan ta med sig innovativa 
projektidéer hem, och använda dem i utbildningen, arbeta mot målen – kan studenterna 
kanske vara en ingång till forskningsprojekt i framtiden? 

- Finns en stor potential att låta studenterna själva titta på sin utbildning – vad kan ändras, 
speciellt vad gäller enkäten (kursutvärderingen) som skickas ut till studenterna: man kan 
lägga till frågor kring hållbarhet, hållbarheten av utbildningen, och hur de har upplevt 
utbildningen.  
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Att leva som vi lär!  
Hur kan vi utveckla hållbarhetsarbetet vid Lunds universitet?  
Hur mäter vi och följer upp hållbarhet? 

Practising what we preach! 
How can we develop sustainability-related work at Lund University?  
How do we measure and monitor sustainability? 
 

Samtalsledare: Jenny Hansson, Hållbarhetsforum 
 

Övriga bordsvärdar: 
Susanne Kristensson, förvaltningschef 
Susanne Arvidsson, docent Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan 
Kristina Jönsson, docent Statsvetenskapliga institutionen 
Claes Nilén, miljöchef vid Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet 
Ola Holmström, projektledare vid Kvalitet och utvärdering & författare av självvärdering om 
hållbarhet i utbildningar vid Lunds universitet 2017 
 
Sammanfattat av: Tanja Möller 

Sammanfattning av workshopen 
Inom organisationen 
Det handlar om organisatoriska utmaningar. Vi behöver ha hållbarhet i vår policy och handlingsplan. 
Ett övergripande styrdokument. Hur tar man fram det så det blir relevant? Att ta fram det blir en del 
av implementeringen och lyfta fram eldsjälar. 
 
Helhetsperspektiv 
Diskussionen måste fortsätta föras öppet utanför och på Lunds universitet. Vi behöver lyfta upp 
studenternas intresse i frågan som är starkt. Vi måste se det holistiskt. Många företag arbetar redan 
med frågorna. Miljödelen är stor, man måste komma ihåg att hållbarhet är mer än miljö. 
 
Syn på hållbarhet 
I lednings- och styrelseperspektiv är det viktigt att diskutera hur vi ser på hållbarhet. Vilka 
intressenter är involverade? Ungt studentperspektiv och underifrånperspektiv, i arbetsgrupper och 
olika verksamheter. Det måste brytas ner till ett dagligt arbete för prefekter, ledningar och chefer för 
att ge resultat. Vems arbete är det? 
 
Hållbarhetsprofil 
Studenter efterfrågar hållbarhetsprofil och andra lärosäten har det i utbildningen. Det har hänt 
snabbt, så vi måste öka (om LU ska ligga bra till)! LU har en enorm potential. Vi måste efterfråga 
resultat och följa upp bättre. 
 
Tydlighet 
Fokusera på några få punkter Mål (på plats), väl förankrat i utbildningars uppföljning. 
Det ska vara tydliga mål. Det finns ingen synlig formell koppling till hållbarhet. Det ska vara tydligt 
med vem som har ansvar.  
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Sammanhållande kraft och förhållningssätt 
Det ska vara lärosätesövergripande mål och ett sammanhållande grepp. En sammanhållande kraft 
behövs. Ett ödmjukt förhållningssätt är bra. Det gäller socialt, hälsa och välbefinnande hos studenter 
och anställda. Det ska finnas i kursutvärderingssystemen och vi tar mål efter mål. 
 
Uppifrån, nerifrån 
Det är en attitydfråga och inte bara NPM (New Public Management). Mjuka värden är viktiga. Tänk 
utanför boxen. Det gäller konsumtion och jämställdhet. Ett sätt att jobba på. Ska det komma 
uppifrån? Det finns en stor fara att det då blir kontraproduktivt. Inte tvång. Som student vet man inte 
hur man ska få in det. 
 
Arbetssätt 
Vi kan följa gängse modell som företagen gör och bestämma oss för att ha instrumentella arbetssätt. 
Det är viktigt att ha sammankomster som denna där vi pratar hållbarhetsfrågor. Samla många 
målgrupper. Göteborgs universitet har en organisation med controller för hållbarhetsfrågor, det är 
ett sätt att arbeta med att mäta och driva organisationsutveckling. Bra med diskussioner där man 
möter forskare, seniorer, bolag, finansmarknaden, kreditvärdering, tryck på företag att lyfta 
utmaningar. 
 
Konkurrensfördel 
En konkurrensfördel att vara långt framme i hållbarhetsfrågor? Det blir omöjligt att stå utanför det. 
LU ska bli en bra förebild. Vad är mervärde? Konkurrenskraft till studenter och forskningsstöd. Vad 
betyder min utbildning i hållbarhetsperspektiv? Man kan testa fast man vill ha svar. 
 
Definitioner 
Individer motiverar individer. Vad är ett hållbart universitet? Vi behöver en definition, en klar bild, ett 
mål som alla måste följa och behöver något att börja med. Man behöver ha folket med sig. 
 
Strukturproblem 
Det är ett strukturproblem. System beror på mål. Det behöver bli mer institutionaliserat. 
LU är inte bra på att implementera det i utbildningen. Till exempel när det gäller resor. 
 
Kurser 
Som program? Det är svårt att ta kurser i ämnet och kombinera mellan fakulteter. Det är ett 
akademiskt problem, då det är svårt att skriva arbeten om hållbarhet inom sitt program. Svårt när 
man själv vill skapa sin utbildning. 
 
Individer 
Det är också ett beteendeproblem. Vi måste lära oss av varandra. Hur handlar en hållbar person på 
universitetet. En del av din vardag. Man kan lägga till saker. Från lägre, allmän kunskap och knyta till 
utbildning. I London måste man sortera för att avfall ska forslas bort. Är det hållbart med 
plastmuggarna? Det finns ingen källsortering trots instruktioner. Det är ett kollektivt problem. 
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Resor och resfria möten 
Kan vi minska resandet genom digitala möten, webinarier osv.? 

Travel and virtual meetings 
Can we reduce travel through using digital meetings, webinars etc.? 

Samtalsledare: Linda Petersson, LU Service, projektledare uppdaterad resepolicy för Lunds universitet 

Övriga bordsvärdar: 
Anna Nilsson, LU Service, projektledare resfria möten Lunds universitet 
Peter Arnfalk, universitetslektor IIIEE, Internationella miljöinstitutet 
Jan Henrik Nilsson, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap 

Sammanfattat av: Anamaria Cociorva 

 

Sammanfattning av workshopen 
För att minska onödiga resor och underlätta digitala möten skulle ”meeting managers” behövas. En 
funktion som har viljan och kunskapen att göra behovsanalyser av resor och underlätta de tekniska 
och sociala hinder för att använda digital teknik för möten.  För att nå ett hållbart universitet 
behöver det finnas/respekteras en policy som prioriterar och belönar hållbart resande. 

Deltagande & samtal 

Förutom samtalsledaren och bordsvärdarna, hade vi kring 10-15 deltagare för båda sessionerna. 
Några av dem var LU anställda som jobbar med administration, förvaltning eller projektplanering, 
och resten var studenter med olika bakgrund – från biologi till miljövetenskap. 

De flesta var väldig aktiva och identifierade många problem, samt flera lösningar. Det kändes som att 
tiden inte räckte för diskussionen, och däremot samtalsledaren var tvungen att sätta stopp även om 
samtalen var fortfarande på fullt gång. Studenterna var mer tysta, men bordsvärdarna var noga med 
att inkludera dem i samtal och fråga om deras åsikter och synpunkter – vilket var väldigt bra, 
eftersom kommunikationen mellan studenterna och anställda vid LU anses som en nyckel till ett mer 
hållbart perspektiv - oavsett ämne. 

Först fokuserade samtalet på digitala möten, medan i den andra delen av workshoppen pratade vi 
mer om hållbara resor (alltså fysiska möten). 

Digitala möten 

Att kommunicera digitalt med flera samtidigt borde vara lätt med tanken på hur avancerad tekniken 
och IT är idag. Varför har vi då inte flera digitala möten? 

Antagligen ligger LU efter (nya/innovativa) företag när det gäller digitalisering, och det finns flera 
anledningar till det. Först har vi en väldig specifik organisationskultur, som tyvärr är mindre flexibel 
(det finns ett visst motstånd till stora ändringar). Till exempel, många av dem som anordnar eller 
deltar i möten är akademiker med många års erfarenhet, och det kan vara väldigt svårt att erkänna 
bristen på teknisk kunskap – en situation som vi alla känner till (till exempel lärare som får tekniska 
besvär i föreläsningen men på alla sätt och vis försöker fixa det själva – bara för att inte se ”dumma” 
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ut framför studenterna). Dessutom är LU en väldigt stor, decentraliserad myndighet, så ansvaret för 
sådana aspekter flyttas fram och tillbaka – och till slut är det de som faktiskt behöver mötas som 
måste ta hand om det praktiska även om de saknar rätt kunskap. En annan aspekt som lyftes fram är 
själva utrustningen. Om man anordnar en konferens/möte och vissa av deltagarna är frånvarande, då 
måste man hitta ett rimligt sätt att göra det tillgängligt för dem. Detta innebär rätt planering och 
tillgång till snabb internetkoppling, och även ett rum med stor skärm ifall det finns flera deltagare 
från en viss stad. Å andra sidan, om det gäller en större grupp som ska titta tillsammans på mötet, då 
behövs det vara ett mer aktivt/interaktivt sätt att presentera för att hålla gruppen fokuserad (precis 
som i ett klassrum). 

Ett förslag var att LU skulle ha en eller flera ansvariga ”meeting managers/coordinators”, med rätt 
kompetens och engagemang för att hjälpa, utbilda och planera digitala möten. Visst är det 
utmanande med tanken på hur fragmenterad LU egentligen är, men det var samma rädsla för många 
år sen när ledningen och anställda började ta jämställdhet och mångfald på allvar; i nuläget, finns det 
en central policy för det. Det är inte omöjligt att koordinera allt centralt – annars om varje institution 
får bestämma blir det inte lika effektivt. 

Alla deltagarna tyckte också att det skulle finnas en bättre kommunikation mellan alla olika grupper 
inom LU, dvs. mellan administrationen, lärare, forskare och studenter. Till exempel, det är 
studenterna samt den unga medarbetaren som är mer ”tech-savy” och kan bidra mycket till 
utvecklingen av ett mer hållbart system. Flera av studenterna sa att de använder mycket digitala 
medier, både för möten (till exempel när man arbetar med ett projekt inom en förening som har 
medlemmar i många olika länder) och för distanskurser. Exempel på digitala verktyg var Skype, 
telekonferens (som är alltså oberoende av internetkopplingen), Zoom eller Adobe Connect som 
används ofta till distanskurser. Digitala pedagogiska medel kan alltså vara en bra inspirationskälla – 
och en av deltagarna berättade om hur en MOOC var så framgångsrik att många studenter som tog 
det valde att senare studera vid LU i framtiden. Detta innebär att rätt kunskap och utrustning/medel 
finns redan – fast man måste få kompetensen och viljan att använda det för digitala möten också 
(samtidigt som man måste ha ett mer tvärvetenskapligt perspektiv för att kunna ”överföra” vad som 
anses som standard eller vanligt i andra discipliner/användningsområden). Ett annat steg borde vara 
att inkludera sådan kunskap redan i utbildningen (en student gav en exempel på en distanskurs helt 
orelaterad till jämställdhet, men dom hade ändå på kurssidan en ”jämställdhetspolicy” knapp som 
man kunde trycka på ifall man ville veta mer). 

Hållbart resande 

Senare under samtalet kom vi fram till att det finns en del viktiga fördelar med fysiska möten och 
konferenser, som till exempel att kunna slappna av och njuta av resan (en belöning), samt sociala 
fördelar med att fysiskt träffa kollegor och nätverkade som är otroligt viktigt för det akademiska livet. 
Man kan tänka sig att digitala möten ”tar bort” den mänskliga delen och kan upplevas som både 
tråkigt och utmattande – och då är det lätt att tappa fokus. Även med olika program som kan tillåta 
till en viss mån dialog och interaktion (t.ex. Adobe Connect, Mentimeter, Kahoot), finns det 
egentligen ingen ersättning för fysiska träffar. Att använda bara digitala möten är ingen bra idé.  

Samtidigt finns det oerhört (och onödigt) många möten och konferenser som innebär längre 
(flyg)resor, som antagligen är en stor anledning till att LU finns bland de 10 statliga myndigheterna 
som släpper mest koldioxid genom alla sina aktiviteter (som en deltagare sa)!   
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Detta betyder att de som är ansvariga för resor i varje fall borde göra en behovsanalys först för att 
bestämma om en resa har fler fördelar än ett digitalt möte. Men detta kräver en bra kommunikation 
med dem som är inblandade och som kan bedöma vikten av mötet och behovet av att resa.  

En annan lösning var att skaffa mer hållbara budgetar. I praktiken kan detta inte ändras så mycket för 
extern finansiering (som t.ex. stipendier), där problemet är att ett visst belopp (som är oftast mycket 
större än det skulle behövas) är avsett BARA för resor. Detta innebär att man inte får använda dessa 
pengar för något annat, och då har man en bra anledning till att köpa det dyraste sättet att resa (som 
oftast är att flyga). Ett exempel var att man kunde använda konferensbudgeten till både hotell och 
resebiljetter, och personen valde att ta bussen (som var billigare, målet var Oslo) för att få mer 
pengar till övernattning. Denna flexibilitet hjälper till att välja ett mer hållbart resemedel (som oftast 
är billigare) och använda pengarna som blir över till något viktigare.  

Oftast får man inte heller välja själv hur man ska resa, då LU har en resebyrå som tar hand om det. 
Egentligen är det tänkt att det ska vara mer effektivt (både tidsmässigt och ekonomiskt), men 
eftersom resebyrån jobbar med ett begränsat antal (flyg)bolag, blir det verkligen inte billigare. 
Dessutom måste man ändå fylla i blanketter och andra dokument, så det är inte tidssparande heller. 
En person gav som exempel att när han ville boka tågresa till Tyskland genom resebyrån hade de 
ingen aning om hur detta skulle göras, så han fick visa dem istället! Vi kom fram att LU behöver 
antigen mycket mer kunniga (och med bredare val för resesätt) resebyråer, eller möjligheten att 
anställda kan boka resan själva.  Många reser till Stockholm hela tiden med SAS - även om 
snabbtåget eller att samåka skulle ta lika mycket tid (om man räknas tiden som behövs att ta sig till 
och från flygplatsen och att checka in). 

Ett motargument till en minskning av resor till möten/konferenser som nämndes var att det 
”motverkar internationalisering”. Alla var då överens att det finns mycket bättre sätt att förbättra det 
som ändå är ganska bristande i LU: användning av engelska, rekrytering av anställda med utländsk 
bakgrund, utbyte med universitet från andra länder, etc. Det är alltså ett dåligt argument. 

Sammanfattningsvis kom gruppen fram till att vi behöver en ”meeting manager” istället för (eller  
utöver) en resebyrå, som kan ta ansvaret och har viljan och kunskapen att göra en behovsanalys, 
kommunicera och föra över informationen mellan administrationen, IT, forskare, projektledare, 
lärare och studenterna, och skaffa/respektera en policy som prioriterar (och belönar) hållbart 
resande! 
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Upphandling, inköp, divestering 
Hur kan Lunds universitet driva på en hållbar utveckling genom sina ekonomiska transaktioner? 

Purchasing, procurement and divestment 
How can Lund University drive sustainable development through its financial transactions? 
 

Samtalsledare: Carl Dalhammar, docent Internationella miljöinstitutet, IIIEE 

Övriga bordsvärdar: 
Filip Bengtsson, ekonomidirektör 
Liselott Olsson, avdelningschef LU Service Lokalservice 
Fossil Free Lund 

Sammanfattning av: Danna Villada 

 

Sammanfattning av workshopen 
Del 1 

At the beginning of the discussion we had a short introduction, to get to know the participant’s 
background and their roles. We were 9 people at the table. Professor Carl Dalhammar, our table 
moderator, who has done research in public procurement, sustainable and innovative procurement. 
Two students from Lund University Master’s program in Environmental Studies and Sustainability 
Science (LUMES). Three employees from LU University: one employee from the local service office, 
and two more representing the procurement office. Two student representatives from the Fossil 
Free campaign. And the note taker.   

Purchases 

To prompt some general reflections, the first question was: what is the responsibility from the 
University to think sustainably, when it comes to purchases and investment?  

The representatives from the procurement department explained to us that they usually receive a 
“mission” to purchase something. Responding to the procurement requests they receive from 
university staff they maintain close contact with the department or group that made the request. 
Additionally, to accomplish the mission assigned to them, the procurement employees maintain a 
close dialogue with the Environment Department. To summarize the process in a few steps, the 
“customer” established the demands, and depending on what the officials have to procure, they 
have to follow rules and regulations. A concrete way in which environmental sustainability can be 
integrated in the procurement process is when the required products have eco-labelling, which is 
seen as an indicator of whether or not they are environmentally friendly. This office can always 
suggest clients to choose these kind of products, and they do so, depending on the state of maturity 
of those businesses, because they want to keep the competition. If the business is developed 
enough, the procurement office can impose higher demands to the producers. Yet one has to bear in 
mind that the LU employees making the procurement always have to maintain a dialogue with the 
groups that requested the products. To a certain extent it can be said that it is up to the staff from 
the university to define the demands they have for the purchases. For instance, if a research group 
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requires equipment or materials, it is up to them to define the criteria for the purchase. Yet, when it 
concerns a public procurement, transportation as a good example, there is a “reference group” that 
represents the university, and then the discussion revolves around what kind of sustainability 
demands should be fulfilled for that procurement.    

Procurement  

A second question raised was: How progressive is the procurement department in making the 
decisions?     

The procurement department employees made once again clear that it is not them who decide 
whether the negotiations and acquisitions are progressive, in the sense of setting high standards and 
requirements for sustainable products, but it is the department, group or individual assigning the 
mission to them who sets the criteria when it comes to environmental issues. Our table moderator 
suggested that the leverage laid still in the procurement office, since albeit accompanied by the 
recommendations of the “reference group” the final decision was taken by the procurement 
department. This was nevertheless an incorrect assumption. According to the procurement 
employees, those who take the final decision are the Environmental Department together with the 
“customer” at Lund University. To put it in simple words, the procurement officer is the project 
manager, that knows the law and the procedure to do the procurement, how to do investigations 
about weigh things. However, the actual demands for the product mostly come from those who 
would use it.    

The importance of competition 

Our table moderator pointed out the importance of keeping competition open among suppliers, as 
this competition allows for innovation. The procurement representatives agreed with this point, as 
competition is one of the elements they take into account when they evaluate the adequacy of a 
product. While weighing the best product, procurement officials consider among other things the 
maturity of an industry or business. They gather information that help them determine what 
demands can be fulfilled and which requirements are reasonable to make, according to the state of 
the market. The aim is to reach a balance between imposing higher standards to the purveyors, while 
at the same time keeping competition open. According to Filip Bengtsson, the Economic director, to 
be sensitive to the state of the market is important, because if standards would be kept too high no 
business could sell their products. 

Innovative procurements  

Some of the innovative procurements from Lund University have been done in energy and waste 
management. Additionally, the building for the MAX IV laboratories is one of the most innovative 
procurements done in the last years by the University. As a general rule, the focus in the process of 
procurements is placed on the needs that arise from the different departments and offices at the 
university, focusing on the function and not just on a product. This allows room for the industry and 
service sector to find innovative solutions to those requirements.   

Divesting 

Among the participants in the discussion we had two students, Jakob Bowers and his colleague, 
representing the Lund University Fossil Free campaign. Fossil Free is a worldwide student lead 
campaign to exercise pressure into the administration of Universities around the world to divest 
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from fossil fuel energy sources. Jakob wanted to know whether or not the procurement office at the 
University was involved in investments. Filip Bengtsson, the Economic director, clarified that it was 
not directly the procurement office who decided over investments, but it is the Donors Foundation 
who is directly concerned with making decisions over where the money from donations goes. He 
further clarified that the Foundation is not part of Lund University. The role of the University is to be 
the “manager” of the resources that the Donors Foundation receives.  

Limits to divestment 

Although the procurement office does not have a direct say in investments from the donors’ funds, 
there are nevertheless some direct links between the fossil energy uses at the University and the 
work performed by the procurement office. This link is mainly related some screenings, or controls, 
that the procurement officials do, twice a year, to measure the amount of fossil fuel sources that the 
University activities require as a whole. The results the University gets are always “good”, according 
to the procurement representative.           

The Donors Foundation has a set of regulations and conditions, and together with the legal 
framework that applies for Lund University, alongside the regional and national regulations the guide 
the work of the procurement office. Following this institutional, regional and national framework, the 
office also has a mandate to fulfilling the requests they get from the clients at Lund University, 
making sure that it is done in the best way. The main tool they use to measure whether or not the 
University is meeting the requirements is the screening of fossil fuel use.  

Possibilities for divestment 

According to the fossil fuel students’ understanding, the Donors Foundation regulations establishes 
that a “ban from fossil fuels should be acceptably manageable”. However, it is still the University 
who sets the requirements for the purchase of services and products, and therefore the power to 
make the transition into fossil free should be in the University’s hands. In this line of thought, it 
should be possible for the University to decide whether or not to divest from fossil fuels. The 
procurement officials insisted in clarifying that every Foundation making the donations to the 
University has a set of requirements and regulations, and those are followed by the procurement 
office when it concerns investments. The conclusion was that only if it is a requirement from the 
Foundation that the procurement be fossil free, it is in the competence of the procurement office to 
respond to such requirement.  

As Filip Bengtsson understands the Fossil Fuel campaign, the point is not to produce a short period 
change, but the core of the campaign is to find long term divestment, which might not happen in 
totality in the next 15 years. The market to replace fossil fuels is in the development stage, and there 
we had some kind of general agreement. Yet more food for thought was ensured by the next 
question posted by the fossil fuel representative: “in which way is divesting from fossil fuels against 
the Donor Foundation regulations?” Although the requirements may not specify whether or not 
products or services should include fossil fuel, there are indeed sometimes very detailed 
requirements for the investing or handling of donor money, ranging from which bank should guard 
the transactions, to the specific investment of the funds, which make it difficult for the procurement 
office to decide by themselves to make determinations on banning fossil fuels. Nevertheless, the 
procurement office has the ambition to increasingly invest in fossil free products, yet this cannot be 
guaranteed 100%, because they have a mandate to follow the donators’ regulations. Inviting more 
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focused answers on the general issue of divestment, our moderator, Carl Dalhammar, posted the 
following question to the procurement department representatives: 

How far is the University from fossil free? 

The perception of the procurement officials is that we are very close to achieving a fossil fuel free 
university. Following this statement, both fossil fuel representatives and one of the LUMES students 
inquire about the current targets set by the university to become fossil free. Just like in the whole of 
the European Union, the set target is that by 2020 the university should be a maximum of 10% for 
energy coming from fossil fuels. One of the procurement officials suggested to move into other 
interesting topics, as in her view the divestment issue was somewhat marginal in respect to what the 
procurement office does, considering that they so far they are doing all they can to attain the 
universities ambition to come as close as possible to be a fossil free institution. She invited 
participants to share some ideas about how to gradually become the University of the Future.  

Other relevant issues  

Additional issues related to the procurement office important in the sustainability debate are among 
others: dangerous waste products, mainly from chemistry departments, that require a special 
disposal management system. In those procurements there is a direct environmental issue that the 
procurement office can address, by making the right decisions in both the purchase of products and 
their disposal. This has of course already been done, and it is an easier issue to address, because it is 
rather evident, but it is also worth mentioning that chemical use has been reduced to 50% from the 
local Service Department. When it comes to purchases of office furniture, the procurement office has 
the possibility of assigning a “premium” sign to suppliers who have eco-labelling.  

Remaining challenges 

Against a rather optimistic view of the work that is already being done towards responsible 
consumption at the university, one of the students wondered what kind of challenges still remained. 
The procurement representatives see the weighing of the demands they receive against increased 
costs. To put it differently, consumer demands for better and more environmentally friendly 
products can result in increased costs, and the difficult part for the procurement department is to 
evaluate how much more can those products cost in relation to those that are not certified eco-
friendly. The question of what criteria should the product attain, and the willingness to pay takes us 
back to the person or group who assigns the “mission” to the procurement department. It is the 
“customer” who has to determine what should be given priority, how much a products costs, or to 
fulfil environmental requirements.   

Alternatives and related challenges  

Viable alternatives to both reduce costs and environmental footprint do exist. Giving us some 
insights from his research, the table moderator invited us to reflect upon the possibility of 
remanufacturing furniture or other items instead of buying new products. Some good examples are 
to be found in the refurbish of computers, that can produce better and more durable devices than 
those currently offered by the industry. Yet he also pointed out at some of the challenges that need 
to be surmounted if remanufacture is to be taken as an alternative. The first challenge relates to the 
need to redefine the specification from the products, upon which the challenge for the procurement 
office would be to be able to make or influence the required changes in the system.  
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“To create new markets for remanufacture products you need to create the demand”, Carl 
Dalhammar pointed out. Yet in turn creating demand requires systemic changes to open the door for 
the public procurement procedures to consider refurbished products as viable purchases. In the eyes 
of one of the procurement representatives, this was not a procurement issue, but they could 
nevertheless engage in discussions with the different departments at the university to find workable 
solutions. One way to start could be to talk to the IT department, asking them what kind of 
regulations should be modified or implemented in order to be able to integrate remanufactured 
products into the pool of possibilities. In her perspective, this was not a procurement issue, because 
when you recycle you are not making use of the procurement office services, as instead of buying 
you are re-using, repairing or upgrading.    

The procurement representatives ignore whether or not it is currently possible for the procurement 
department to purchase remanufactured or used products, if that is one of the requirements of the 
client. They assume that buying used products is harder, just at it is harder to buy a used car for the 
government, it might be difficult to buy used products for the university, because their lifespan and 
security is often not guaranteed by the industry. What is for sure is that the procurement officials are 
not authorized to question the requirements they receive, for instance they cannot reject a 
procurement “mission” to buy chairs, arguing that the chairs the institute or office has are still in 
good condition. The responsibility to reduce consumption, reuse, recycle, or make environmentally 
wise choices is therefore primarily a responsibility of the “buyers” making requests to the 
procurement office.       

Limits to pioneering alternatives  

We all agreed that re-using, and making the lifespan of a product last longer would be a more 
environmentally sustainable option than purchasing new products, no matter how environmentally 
friendly their production might be. Yet the options for the procurement office are limited, in the 
sense that the market for re-used products is still in its infancy, and certain requirements they have 
to follow for public procurement are regulated by the European Union, and therefore attempting to 
make radical changes outside those regulations would require to make changes at a higher 
jurisdictional level, to change the law.   

Reusing products may present further challenges, even at the local level, as there are certain 
requirements for public procurement. Some experiments have been tried out at the University for 
increasing the reuse of products. A concreate example was the “Återbrukstorget”, an initiative that 
took place one time, but according to the procurement representatives this attempt failed. As the 
procurement researcher Carl Dalhammar sees it, these initiatives work in some contexts but not in 
others. As he has realised through his research in this specific issue, these kind of initiatives require a 
lot of work.     

Procurement measures to reduce CO2 emissions 

It may be difficult to determine the environmental implications of purchases when there are no 
concreate criteria to compare alternatives in relation to their environmental footprint. In this respect 
a suggestion from one of the LUMES students is worth taking into account. He suggested that the 
CO2 emissions of the products to be purchased could be taken as a basis to evaluate how sustainable 
the product or service is. One obstacle the procurement representative see with this option is that 
while there are markets where the CO2 emissions have been more clearly determined, such is the 
case of the air travel industry, there are other markets lagging behind, notably in relation to the 
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universities demands, the furniture industry. According to one of the procurement representatives, 
the biggest leverage lays in the purchase of products, not in the procurement process. This is 
because in the list of products the procurement office has to purchase there are both eco-labelled 
and products that are not labelled eco-friendly, but if those people who make the requests to buy 
the products established the eco-friendly label as a requirement, that would produce the biggest 
change.  

Incentives to influence buyers´ choices 

The question about how to incentivise people at Lund University to include eco-labelling among their 
criteria for their purchases caught us up in the last minutes of the discussion. One last thought 
around this topic was offered by the Economic Director, who considered that rating the offers the 
get from the suppliers if they do have eco-labelling could be a viable option to increase the likelihood 
of buyers choosing those products. It will be for sure interesting to see how the procurement 
department finds a viable way to incentivise clients to make the environmentally and socially sound 
decision.   

Summary of interesting alternatives  

From this discussion, three alternatives can be highlighted as good options to improve divestment, 
procurement and purchasing at Lund University:  

A. Achieving a fossil free university may not happen in the short term, but to achieve it in the 
long term the different actors involved in making the decisions should be identified and 
effectively involved in both divesting conversations, strategies and monitoring. 

B. Options for sustainable procurement and purchase do exist. Buying remanufactured 
instead of new is one of them. Currently there is no system in place at Lund University that 
both demands and allows for the procurement of refurbished or remanufactured items. To 
make this possible, incumbent University offices need to come together to identify the 
obstacles and possibilities for such a system to be functional, and make the changes in the 
regalement that allow for this transition to happen.   

C. Faculty staff and other actors making requirements to the procurement office should 
exercise their power to choose the most sustainable solution, and the procurement office 
needs to find good ways to incentivise those who make these sustainable choices. Buyers 
need to dare to invest in better products, that have better environmental performance, 
even if the cost can be higher.  

Del 2 

Vår grupp hälsade välkomna tre nya deltagare: två studenter och en samhällsekonom och forskare. 
Totalt blev vi nio deltagare, precis som under förra diskussionen: moderatorn, Fossil Free 
representant, de tre nya deltagare, de tre medarbetare från Lunds Universitet, och en som 
antecknade. Innan vi började diskussionen hade vi en fortsättning av divesteringsdiskussionen, se 
nedan. Som öppning för nya diskussionen körde vi en runda för att veta vad de som deltagarna var 
intresserade av att samtala om vid vårt bord. Divestering, generell information om det som görs vid 
Lunds universitet för hållbar upphandling och inköp, samt förbättringar av upphandlingar visade sig 
vara mest intressanta för deltagarna.  
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Divestering 

En livlig diskussion om divestering fortsatte mellan studenten från Fossil Free och representanten 
från ekonomiavdelningen. Diskussionen blev inspirerat av moderatorns frågor kring den andra delen 
av ämnet: investering. Var får investeringar placeras enligt stiftelserna? Får man lov att investera i 
vilken industri som helst, eller finns där begränsningar beroende på bolagets allmänna inställning 
kring social och miljömässig hållbarhet? Vi fick veta att universitetet inte får placera räntan på 
aktiebolag för mer än 10 procent. Universitet har därför möjlighet att påverka till en vis del, för att 
mäta divesteringsmål, men faktum är att om en stiftelse, eller donatorn vill investera på ett vis, finns 
där inte mycket universitetet kan göra åt detta.  

Fossil Free representanten undrade om universitetet kollar upp stiftelsernas regelverk, för att se vilka 
möjligheter som finns för divestering. Proceduren som används nu för tiden är att 
upphandlingsavdelningen kollar upp två gånger om året, beroende på företag, och de ifrågasätter om 
det är rätt företag. De använder ett trianguleringssystem, med två personer som gör utvärderingen, 
och det visade sig att båda två gav samma resultat. Trots att vi inte fick svar på frågan om vilka 
strategier universitetet använder för att kolla upp vilka möjligheter det finns för divestering av fossilt 
bränsle, enligt stiftelsernas råd, var vi överens om att Lunds universitet har ett tydligt mål för att nå 
en fossilfri verksamhet i de närmaste åren.     

Upphandling 

Enligt forskaren Carl Dalhammar ser ekonomer att vi på universiteten är lite okritiska mot 
upphandling, eftersom vi ställer många olika krav, och inte riktigt följer upp dem. Risken blir att stora 
leverantörer, de som kan klara av matcha verifikationer och andra krav, ofta vinner över mindre 
leverantörer som kanske har en bra idé, eller en bättre lösning utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Hållbar upphandling handlar mycket om att investera i gröna affärer, exempelvis om man investerar i 
elbilar, det är en grön affär men å andra sidan kommer kostnaderna att öka. Däremot det går också 
att säga att det blir en långsiktig investering. Rent krasst, enligt Carls åsikt, är att för att hitta 
hållbarhetslösningar genom upphandling kan det ibland hjälpa till att investera i gröna affärer, ibland 
kan det vara en bra idé att skapa marknaden. Det finns vissa kommuner som kanske trycker in för 
många krav och det är problematiskt. Men framför allt har problemet varit att där finns en brist på 
uppföljning. Här finns en del som universitetets personal måste tänka på, så de principer och 
regelverk som skapas kring hållbarhet följs upp.   

Cirkulär ekonomi 

Vår moderator har gjort en del forskning kring cirkulär ekonomi, bland annat om återbrukade 
produkter som möbler, datorer mm. Det finns redan en stor marknad där Lunds universitet skulle 
kunna lösa en del av sin upphandling genom de företag som jobbar med återbrukade produkter. Det 
skulle kunna vara en bra lösning för att båda minska resursanvändning och kostnader, och 
produkterna blir lika bra som nya. Det finns en väldigt stor efterfrågan från de företagen för att se 
om de kan konkurrera med andra leverantörer som är upphandlade av Lunds universitet. 
Upphandlingsavdelningens ombud håller med om att i vissa fall kan de hjälpa till och påverka 
marknaden. En avvägningsfråga skulle bli hur man kan ta detta stegvis, eftersom det är en ganska 
omogen marknad, och därför det är inte aktuellt att man kan ställa alla krav som man skulle vilja 
ställa. Emellertid kan man ta små steg på vägen, för att få igång en bättre utveckling. Det är hela 
tiden en avvägning man får göra, tror upphandlingsombudet.  
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Möjligheter och risker med cirkulär ekonomi 

En ny studie som Konkurrensverket har gjort visar att ett långsiktigt perspektiv behövs. Om t.ex. 
Region Skåne gjorde en stor upphandling på biobaserade produkter skulle man kunna starta en fabrik 
i Helsingborg. Trots möjligheterna är det väldigt ovanligt. Som ett gott exempel nämnde Carl 
Dalhammar Stockholm läns landsting som jämfört traditionella plastprodukter och biobaserade 
produkter. Biobaserade produkter är mycket dyrare i början, men när man investerar i de 
produkterna närmar sig priserna de vanliga produkterna, och så småningom blir det ungefär samma 
pris. Vilka risker kan man ta för att investera stora summor där produkter misslyckas? 
Upphandlingsombudet påminde oss om att det inte är upphandlingsavdelning som ska ta den risken, 
de kan i så fall komma med förslag, idéer, och ställa frågor, men det är snarare de som ska köpa 
produkterna som behöver ta risken. Man får utgå från att det inte är upphandlingsfunktionen som 
har pengarna, det är kunden, de som kommer från fakulteten eller institutioner som har ett 
upphandlingsbehov som kan båda ställa krav, samt bestämma hur mycket mer sitt inköp kan kosta 
för att uppfylla hållbarhetskrav.  

Efterfrågan skapar möjligheterna 

Det finns mycket att tänka på för att hitta den rätta vägen för en hållbar upphandling på universitet, 
och med det blev gruppen överens om att det inte bara handlar om inköp, utan också om att minska 
resursanvändningen och att bli bättre på återanvändning. En hållbar upphandling handlar även om 
att öppna dörrarna för företag som jobbar med återbrukade produkter för att kunna konkurrera med 
andra leverantörer. En marknad för hållbara produkter handlar också mycket om att kunder vågar ta 
risken att investera i omogna marknader, samtidigt som användarna, exempelvis studenter, måste 
lyfta upp efterfrågan för hållbara produkter. I början måste man räkna med att kvaliteten kanske inte 
är bäst, eller att priset är högre, men i ett långsiktigt perspektiv är det precis efterfrågan som kan 
göra skillnad för nya hållbara industrin lösningar. Med Carl Dalhammars egna ord, vi måste komma 
ihåg att ”om priserna går ner beror mycket på hur många som köper”. 

Inköp 

Nuvarande hållbara lösningar på Lunds universitet   

Upphandlingsombudet berättade för oss att där finns ett område där de kan påverka, de jobbar nu 
med ökad e-fakturering. Enligt upphandlingsrepresentant ligger Lunds universitet på en av de bästa 
procentsatserna när det gäller e-fakturor, och det visar en bra miljövinst, för att det är ganska många 
transporter och papper som man blir av med där. Enligt Liselott Olsson, avdelningschef på LU Service 
Lokalservice, har det också blivit förbättringar kring kemikalieanvändningen. Förr brukade 
lokalservicepersonal använda mellan fyra och fem olika typer av kemikalier för städningen, idag 
använder de bara två. Serviceavdelningen måste också göra upphandling, och det har visat sig bli 
billigare nu än förr. En annan förbättring är att nu finns handtorkare på Ekonomihögskolan, vilket lett 
till minskad pappersanvändning. Lokalserviceavdelningen har också bestämt sig för att satsa på att 
höja kraven när det gäller inköp av eko och Fairtrade-produkter. Stora delar av Lunds universitet har 
Fairtrade-produkter och miljömärkta produkter, säger upphandlingsrepresentanten. Det är tyvärr 
inte den bild som forskaren som jobbar på Ekonomihögskolan har, eftersom när studenterna frågar 
om där finns ekologiska produkter finns inte så mycket som fakulteten har att erbjuda när det gäller 
detta. 
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Signifikativ kontra symbolisk miljöpåverkan         

Samhällsekonomen vid bordet upplevde att de lösningar som personal från Lunds universitet 
nämnde som de goda exemplen hade en mer symbolisk än signifikativ miljöpåverkan. Det beror på 
att där finns vissa delar av universitet som bestämmer sig för ekologiska produkter, men inte alla, 
plus att miljöpåverkan från inköp är liten jämfört med återanvändning eller andra strategier. 
Anledningen att miljöpåverkan inte är signifikativ är kanske också att Lunds universitet i sig är en 
väldigt decentraliserad organisation. ”Det krävs att ledningen på alla nivåerna måste jobba på rätt 
håll” flikade upphandlingsavdelningsombudet in. En av studenterna funderade på hur systemet 
fungerar för att kunna överväga hur mycket mer en ekoprodukt kostar jämfört med en konventionell 
produkt. Upphandlingsavdelningen har alla verktyg för att hitta den bästa produkten utifrån de 
kriterierna som kunder kräver. Trots dessa verktyg och färdigheter, möter upphandlingspersonal ofta 
kunder med den vanliga önskan om att vilja ha de bästa produkterna som finns och med de billigaste 
priset. Det i sig minskar möjligheten att hitta det stöd som behövs för att vidareutveckla och etablera 
nya hållbara produkter.  

Andra alternativ för ökad hållbarhet 

Lunds universitet måste följa de avtal som gäller för Lunds kommun och för Region Skåne. Men där 
finns även alternativet att satsa på bättre hållbara krav på de interna avtalen som gäller för 
institutioner vid universitetet.  En annan viktig reflektion är att man måste värdera inköp av prylar, 
möbler och maskiner utifrån ett livscykelperspektiv. I den värderingen ingår även 
förbrukningsprodukter till de maskiner som institutioner måste handla för att garantera en långlivad 
produkt. Det sista konkreta alternativet för att kunna komma närmare ett hållbart upphandlingsmål 
handlar om att förbättra kommunikation mellan olika aktörer. Ett exempel är att det verkar som om 
personal från Lunds universitet inte är medveten om att det finns en inköpssamordnare på varje 
institution, som är rätt person för att ta kontakt med både ledningen på institutionen, samt med 
upphandlingsavdelningen för att vidarebefordra slutanvändares hållbarhetskrav. Det finns ett 
levande nätverk där upphandlarna träffas regelbundet med inköpssamordnare och som tillsammans 
kan jobba med frågan.        

Sammanfattning av potentiella intressanta framsteg 

Från den andra delen av diskussionen, identifierades tre intressanta möjligheter för framsteg mot 
divestering, samt hållbar upphandling och inköp på Lunds universitet: 

A. För att kunna ställa stora krav på divestering kan Ekonomiavdelningen tillsammans med 
andra avdelningar på universitetet titta på vilka möjligheter för divestering det finns att 
föra in i stiftelsernas regelverk. Så länge stiftelsernas regelverk inte kräver en viss typ av 
investering, kanske det finns bra möjligheter att in föra nya alternativ för divestering i  
detta regelverk.        

B. Lunds universitet kan kanske inte påverka marknaden direkt, men där finns möjlighet att 
stödja nya hållbara produkter. För att lyckas med detta indirekta stöd måste kunder ta 
risken och våga investera i ekologiska produkter samt förändra attityden av att vilja ha bra 
kvalitet men att inte vara beredd att betala priset för det. Däremot kan ett sätt för 
upphandlingsavdelningen och andra aktörer vid universitetet vara att börja ta cirkulär 
ekonomi på allvar. Ett cirkulärekonomiskt tänkande kring inköp skulle innebära att gröna 
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affärer som återbrukar produkter kan konkurrera med nyproduktion. För att öppna 
möjligheter för återbrukade produkter måste troligtvis reglerna vid universitet och 
mentaliteten hos kunderna ändras.    

C. Institutioner vid Lunds universitet måste jobba tillsammans mot hållbara lösningar. 
Kommunikation är därför viktigt mellan ledare och andra aktörer för att skapa ett 
fungerande system som främjar ökad efterfrågan för miljövänliga produkter och tjänster. 
Där finns redan ett nätverk för kommunikation mellan inköpssamordnare som finns vid 
varje institution och upphandlingsavdelningen. Därför kan ett bra sätt att påverka vara att 
vända sig till ansvarig person vid institutionen för att lyfta fram frågor kring en bättre 
upphandling, inköp och användning av utrustningar.  
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Hållbart campus 
 
Kan vi tänka mer hållbart när det gäller lokaler, grönområden, kommunikationer osv.? 

A sustainable campus 
Can we think in a more sustainable way concerning premises, green areas, communications etc.? 
 

Samtalsledare: Helena Hanson, forskare Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC 
 
Övriga bordsvärdar: 
Eir Saemundsdottir, lokalplanerare LU Byggnad 
Peter Siöström, universitetslektor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö 
 
Sammanfattat av: Elin Henriksson 

Vid bordet fanns utöver studenter också bland annat Ulrika Verngren (sektionschef för LU Service), 
Nikolas Pieta Theofanous (LU:s bostadschef) och Claes Nilén (LU:s miljöchef). 

 

Sammanfattning av workshopen 
Det finns redan många bra initiativ för hållbarhet i universitetets byggnader, men dessa skulle 
kunna kommuniceras mycket bättre, både internt och externt. I dag är det få på universitetet som 
vet någonting om husen de sitter i. Intern kommunikation kan bidra till en positiv 
beteendeförändring. Extern kommunikation är ett konkurrensmedel för att locka till sig framtidens 
studenter och forskare. Universitetet har absolut möjlighet att utföra påverkan externt också, en 
bläckpatronstillverkare bytte ut några av komponenterna i bläcket för att behålla sin 
Svanenmärkning till exempel. Många små förbättringar på campus av t.ex. vegetarisk mat, 
belysning och sopsortering kan tillsammans ge stora effekter.  

Kommunikation 
Många initiativ för att göra universitetets byggnader mer hållbara finns redan. Alla nybyggnationer 
och ombyggnationer ska miljöklassificeras från och med nästa år, det möblemang som köps in är av 
hög kvalitet för att hålla längre, miljön har varit tyngdpunkten vid de senaste renoveringarna på LTH 
(och så vidare). Men få medarbetare eller studenter vet någonting om husen de sitter i. Det som 
faktiskt görs kunde nog kommuniceras och åskådliggöras bättre. Om hållbarhetsarbetet 
kommuniceras internt kan det bidra till en positiv beteendeförändring, tror bordet. Hållbarhet på 
campus består dels av teknik, dels av beteende. En utmaning är att hitta innehållet/potentialen i 
husen som är alltifrån 1800-talsbyggen till supermoderna MAX IV. Kanske är man helt ovetandes om 
att det finns jättebra möjligheter för skypemöten i huset bredvid? Hur kan vi dela utrymmen och 
hitta mötesplatser? 

Lyckas man åstadkomma konsensus i hållbarhetsfrågan, och kommunicera den externt, är det också 
en oerhörd kraft. Kan LU ligga i spetsen utgör det en konkurrensfördel för att locka till sig framtidens 
studenter och forskare. Många företag har redan förstått att hållbarhet är ett konkurrensmedel. Den 
här sektorn (universitetet) kommer också att påverkas, förr eller senare.  
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Ett bra exempel på kommunikation är LU Services film om sopsortering som riktar sig till 
utbytesstudenter. 

Integration av universitetet i staden 
Man kan tänka på campus som en stadsdel och på så sätt integrera universitetet i staden. Att bygga 
studentbostäder på campus är ett exempel på hur detta kan göras. Säkert finns många nya idéer 
inom ämnet hållbar stadsplanering att inspireras av. 

Akademiska hus håller på att göra en parkeringsutredning. Många tycker att parkeringsplatser ska tas 
bort. 

Börja litet och lokalt 
Medlemmarna i nystartade Climate Reality Project har upplevt att det är svårt att hitta lokaler att 
vara i. Bordet är överens om att universitetet uppifrån ska underlätta för studenterna att engagera 
sig för exempelvis hållbarhet, och att studenterna borde få större mandat i dessa frågor.  

En student var med om att ljudet i en föreläsningssal var sönder i två veckor innan någon fixade det. 
Med exempelvis en app skulle man kunna göra det enkelt för studenter och medarbetare att 
rapportera diverse avvikelser eller synpunkter. Sådana appar har testats av bland andra Stockholm 
och Göteborgs stad. Går man förbi en trasig lampa när man är ute på sin kvällspromenad kan man ta 
ett foto på den i appen. Studenterna rör sig runt omkring på campus och vet vad som fungerar och 
inte. Man kan gärna kombinera en bredare kanal för alla studenter med en smalare, för exempelvis 
studentrepresentanter som vill engagera sig lite extra (som exempelvis finner det relevant för sin 
utbildning).  

LU fick CANON i Holland att ändra någon komponent i sitt bläck för att fortfarande vara 
Svanenmärkta. Bordet tar det som ett exempel på hur universitetet kan utföra påverkan.  

När studenterna vill förändra något kan de vända sig till kårerna, eller husprefekten, och föra in 
frågan på dagordningen på alla, alla, alla möjliga möten. 

Kom ihåg att många små steg kan leda lika långt som ett stort steg. 

Mat och kaffe 
Utbytesstudenterna har reagerat på att det används så mycket pappersmuggar på campus. Även när 
studenterna sitter kvar på ett café och dricker kaffe används i regel engångsmugg. Bordet tycker att 
det vore rimligt att ta ett par kronor extra betalt för varje mugg. Någon lyfter att det kanske behöver 
finnas möjlighet att diska om man ska ta med sig sin egen mugg. En annan har kommit på att mugg 
med lock löser problemet med kaffespill i väskan. 

Någon har också lagt märke till att vattenkranarna på många ställen är för låga för att det ska gå att 
fylla på sin vattenflaska.  

Skulle det gå att få organisationer som tar hand om överbliven mat att sälja klimatsmarta luncher på 
campus? 

Policys, rutiner och andra dokument 
Miljöchefen fick inte igenom att bara ha vegetarisk mat på den stora jubileumsfesten. Varför? Och 
varför är det så mycket lättare att komma överens om att universitetet ska köpa el från förnybara 
energikällor, trots att det är dyrare?  
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Miljöchefens upplevelse är att det är lättare att samarbeta med institutionerna om t.ex. 
kemikaliehantering, som de ofta har mycket bra koll på, än vissa andra delar inom hållbarhet. 
Återigen är maten en sådan sak som är svår att styra. Miljöchefen tror att det fortfarande behövs 
mer tid att diskutera frågorna. Andra tror att det bara är att göra det, med en JUST DO IT-attityd, och 
utan att göra det till en så stor grej. Initiativ som att ha en helt vegetarisk dag i veckan bidrar till att 
göra vegetariskt till det normala. Poängen är att påverka de som aldrig annars tittar åt det 
vegetariska.  

Bordet känner till att caféerna på campus drivs av privata aktörer (eller i vissa fall studenter). 
Bostadschefen lyfter att det trots det är möjligt att skriva en miljö- eller hållbarhetspolicy som ska 
gälla alla. 

Alla institutioner borde göra varsin hållbarhetsredovisning (även om de inte måste). Det skulle bidra 
till att synliggöra vad som faktiskt görs och vad som kan förbättras. Det kan t.ex. vara så att man inser 
att man ligger långt efter andra institutioner eller andra universitet och i så fall används 
hållbarhetsredovisningen för att erkänna just det.  

Genomgående för systematiskt hållbarhetsarbete, standarder, listor med ”performance indicators” 
och liknande är att de kräver en hel del tid för att sköta (genomföra och underhålla). Det är helt 
enkelt en fråga om resurser, kommer bordet fram till. Någon lyfter att tid kan vara minst lika svårt att 
förhandla om som pengar. Kanske är det därför så lite görs, jmf. med vad som skulle kunna göras. 
Dessutom är LU en så fantastiskt stor organisation vilket också är en utmaning. 

Några konkreta förslag som kom fram under workshoppen: 

- utbilda alla som använder LUs servicebilar i ecodriving 
- logga hur mycket papper som printas och låt fakulteterna tävla sinsemellan om vem som kan 

printa minst minska antalet parkeringsplatser 
- inför en vegetarisk dag i veckan, poängen är att göra vegetariskt till det normala 
- inför en app i vilken man kan skicka in bilder på saker som inte fungerar, studenter rör sig 

runt omkring på campus och vet (har testats i andra svenska städer) 
- öka möjligheterna att dela utrymmen och hitta mötesplatser, kanske är man helt ovetandes 

om att det finns jättebra möjligheter för skypemöten i huset bredvid? 
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En sund arbets- och studiemiljö  
Hur kan vi minska stress och öka välmåendet hos personal och studenter? 
 

A healthy work and study environment 
How can we reduce stress and improve the wellbeing of staff and students? 
 
Samtalsledare: Frida Eek, Universitetslektor och docent, Institutionen för Hälsovetenskaper  
 

Övriga bordsvärdar: 
Anna Sjösten, personalkonsult Avdelningen Arbetsrätt och anställning 
Anne Link, Företagshälsovården 
Lena Örnberg, Studenthälsan 
Studentprästerna 
 
Sammanfattat av: Polina Savchenko 
 

Sammanfattning av workshopen 
Part one 
More people are on sick leave, more people ask for help, the stress problem seems to be growing. 

Stress is an increasing problem in society, among students and among the working population. 

Frida: I could not find any statistics, but just several years ago the problem did not seem that big as 
nowadays. Why the problem is increasing? 

A student: There are many opportunities around and people (especially young population) want to 
manage to do everything and, what is more important, they feel that they need to do everything. But 
we don’t acknowledge that we are not able to multitask at the extent. We tend to do too many 
different things, rather than focusing on just some of them. 

Moreover, the job market is fierce. That makes students stress even more. 

Pressure from the outside or inside? (The question remained unanswered) 

High ambitions among students. 

One of the stress factors is the belief that if you want the best job, you need the best grades. It was 
always like that, but nowadays the problem is discussed a lot more (earlier there was no social media 
to send the message, as one of the drivers). At the same time now it is not that big of a shame to get 
bad grades than it was before. (Maybe that is why there is more freedom to talk about it?) 

There is a preconception that if your calendar isn’t full, you don't have a fun life. 

Youngsters don't have necessary skills and experience in managing time and stress. 

People, esp. youngsters tend to procrastinate a lot. 

Student: Many people enter university directly after finishing school. They don’t have the necessary 
skills in time management and stress prevention, experience in how to plan and structure own life. 
That could be worth organising workshops about time management and skills to organise your work 
at the beginning of education at a university.  
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We (university) need to help students with structuring their time and effort in studies. 

One of the table hosts: That is a good idea to set up the time needed to study. In case it needs less 
time, than fine - let it be less than it is officially required.  

Student: Maybe to make 3 semesters instead of 2 and introduce a week of a holiday between 
september and december and then in spring as well. 

One of the table hosts: There was even a research about an idea to speed up education by 
introducing one more semester during summer. Is it really a good idea? 

Frida: There are many students who work while studying full-time. (How) Can a teacher decrease the 
pressure from such students?  

Student: Maybe that is worth decreasing the amount of hours required for studies (make it less than 
40 hours per week). 

Frida and other hosts at the table: No, we don't think that is a good thing to do. Instead that is worth 
making evaluation criteria as clear as possible and give more opportunities for students to deal with 
pressure and stress. 

E-mails, work behind the working hours. Many teachers combine teaching with research and then 
need also to have time to take care of their children and families. They often have very tight 
schedules.  So, often teachers work even on weekends and reply to emails and send out the results 
for exams outside the working hours. Even though they might not expect an immediate reply, that 
can still cause stress to the recipients of the letters (that might make people work outside their 
working hours, which causes stress). 

Anne Link: That can be worth scheduling your emails, so that people don't feel bound to reply to you 
outside the working hours. There are people who would feel pressed and stressed if they receive a 
letter about work/studies on weekends or during evenings.  

Student: I am involved in UPF, where we have a stress prevention policy: 

- Not to write, send, reply to messages and e-mail after 18:00; 

- They have workshops about time- and stress management; 

- Coaching meetings, talks. 

Why do students need to work while studying? 

Students need to set priorities if they need to earn money. 

Lena Örnberg: It is important to plan not only work and studies but to plan leisure and rest (sleep, 
eating, hobbies). It is important to know how to plan everything in order to find time to manage with 
all the important tasks on time without getting sick. 

What can we do from the university side to address the problem? 

Often students are told to “take it easier” at student health centres, when they are stressed. But 
what to do if studies don't allow to “take it easier”, askes a student. 

Student (from LUMES program): there is a need to solve the problem and so that every teacher 
communicates clearly about the amount of hours required to spend on a course.  



 

 

   Workshop 18 oktober 2017: Ett hållbart Lunds universitet  

 
From the university side teachers and staff should contribute into shaping a positive students’ 
attitude to studies, work and time management.  

Frida: Also, that is worth to plan and prepare all the necessary resources for students to carry out 
projects and assignments (class, structure of the assignments, requirements…). 

Student: Maybe to decrease the amount of hours for education. 

Student: Maybe decrease loan and increase scholarship? 

Student from (medical faculty): It is worth making it possible to come back to studies after a break 
for half-time pace. It is not possible at some of the faculties. Generally to make it possible for all 
programs to be half-time. 

Another student: That is important to focus on the quality of education than on hours. 

Part two 
Tidigare fanns det inte så mycket information om stresshantering som det finns nu. Numera är 
problemet mycket mer uppmärksammat.  

Utbildningsintroduktion är viktig. De studenterna som kommer från andra länder vet ofta inte hur 
man brukar skriva rapporter, hur mycket tid som behövs för att plugga själv, osv. Därför är det viktigt 
att satsa på introduktionen, men ändå inte sänka kraven. Vem måste sätta gränsen för vad man ska 
göra? 

Det är varje student/anställd som måste vara medveten om vad man måste göra och vad man gör, 
men det är inte en arbetsgivare som måste vara medveten om detta. Universiteten “skickar ut” 
studenter i livet med utbildning, kunskaper och med en viss kapacitet att hantera stress. Det är ett 
samhällsproblem att vi (universitet) skickar studenter i livet som mår dåligt och att de vill “göra allt”, 
men klarar inte det. Universitet bidrar till att skapa fördomar om att studenter måste klara allt, för 
att lyckas i livet, och ger ingen eller lite stöd för att klara pressen från samhället och miljön. Det 
skapar ett stressproblem som studenter inte vet hur man ska hantera, inte bara under studier utan 
även efter de slutar universitetet (där problemet blir ofta även värre). Det är viktigt att 
utbildningsansvariga tar ansvar att utbilda sig också inom stresshantering. 

Kapacitet som sjunker på grund av stress. Det finns många som börjar universitet med stora 
ambitioner, engagemang och kapacitet. Men snart sjunker förhastat kapaciteten ner. Det är omöjligt 
att förutsäga vem som ska hamna där. En stor del av doktoranderna tillhör den gruppen, tyvärr. 

Tiden att skicka mail. Ska man skicka resultat på test, tenta på kvällen eller under helgen?  

- De som klarar tentorna vill gärna veta det för att slappna av. 

- De som behöver att komplettera eller blev underkända, oroar sig ändå mer, vilket ökar pressen och 
stress. 

Mångfald, kultur, personlighet 
Det är för mycket press på doktorander. Ofta är lärare och handläggare stränga och pressar, frågar 
varför man klarade inte att göra något när det måste ha varit gjort. Det beror mycket på 
personlighet, kultur av lärare, professorer och handläggare (utbildningsansvariga). Det är en 
mångkulturell miljö på universitet och det kan ofta vara svårt att hitta en lösning som ska passa alla 
möjliga kulturer och personligheter. 



 

 

   Workshop 18 oktober 2017: Ett hållbart Lunds universitet  

 
Arbetsgivaren och stresshantering. Bara när en anställd eller student behöver rehabilitering, då 
börjar arbetsgivaren att bry sig och säger direkt att “så klart man måste vila och ta det lugnt, ta 
pauser”. Annars är arbetsgivaren oftast inte intresserad av sådana problem – viktigaste är att det blir 
resultat av jobbet.  

Studentlivet är ganska livaktigt. Det var inte så tidigare (en generation tidigare). De studenter som är 
involverade i studentliv (spex, nationer etc) är överrepresenterade på Studenthälsan. Det verkar som 
att de oftast behöver mest hjälp. 

Men studentlivet är inte något som man blir betald för. Det är något som man är väldigt intresserad 
själv av och väljer att göra oberoende av att man möjligtvis har heltidsstudier. 

Jobb + Studier = … ? 

Idag är gymnasiet på 3 år, medan innan det var 2. Det finns en del unga som vill/ behöver att jobba 
innan man börjar pluggat. Kanske det är värt att göra det möjligt för dem, med t.ex. ett sabbatsår? 
Det var inte lika vanligt att ha en sabbatsår tidigare som nu. Kan sabbatsår påverka kapacitet för 
stresshantering? 

Livs-attityd. Numera är det annorlunda standarder för livet. Det fanns inte lika stora tidigare. Unga 
vill ha egna lägenheter, vara mer självständiga, ha möjlighet att resa i världen… Det var ovanligt att 
åka till Thailand tidigare! Det finns en stor inverkan av vänners värderingar. Livs-attityden har ändrats 
på ett generellt sätt.  

En varieté av uppgifter: vad man fokuserar på? 
Vanligtvis har forskare på universitet 3 huvudsakliga uppgifter: att forska, undervisa och att meddela 
sina forskningsresultat till samhället. Alla tre har ett visst antal timmar som man måste spendera på. 
Slutligen spenderar man mest tid på vad som är roligast. Samma för studenter. Det är viktigt att 
lärare, utbildningsansvariga meddelar sin glädje och lusten till jobb och studier till studenter. Det är 
viktigt att man visar att man brinner för sitt jobb. 

Det kan vara inte den bästa bilden för studenter när de ser en lärare, som är samtidigt en 
framgångsrik forskare, mamma/pappa av några barn och att hen klarar allt och kan även mer om 
man vill. Då känner studenter att de måste vara likadana. Men de är yngre, har inte så stor 
livserfarenhet. 

Det blir roligt med vad man gör, pluggar, jobbar med, när man har tid och möjlighet att njuta av den, 
utforska från olika sidor. Då blir jobbet eller studier mer effektiva och mindre stressiga.  

Stress is not a part of our life. Stress is our inability to manage our mind.   
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Jämställdhet, likabehandling och mångfald 
Hur kan universitets arbete med jämlikhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling utvecklas? 
Utmaningar och möjligheter? 
 

Gender equality, diversity and equal opportunities 
How can the University’s work relating to equality, gender equality, diversity and equal opportunities 
be developed? Challenges and opportunities? 
 

Samtalsledare: Therese Hågerup och Brynn Szukala, Femfighters 
 

Övriga bordsvärdar: 
Ann Silbersky Isaksson, personaldirektör 
Lena Lindell, personalkonsult vid Arbetsrätt och anställning 
Åsa Kristin Nilsson, studie- och karriärvägledare, Arkitektur och industridesign LTH 
Femilund 
FemJur 
Studentprästerna 
 

Sammanfattad av: Ida Wallin 
 

Sammanfattning av workshopen 
Pass 1: 

Bordet diskuterar om Lunds universitet har misslyckats i inkluderingen av genus- och 
intersektionalitetsperspektivet, vilket den allmänna hållningen runt bordet är att de har. Det 
konstateras att ojämlikhet visserligen kan ta olika uttrycksformer, men att mycket handlar om den 
begränsade representation av olika individer som LU står för. Någon uttrycker att den grupp som får 
stå som talande för universitetsvärlden i nuläget är en mycket homogen grupp och att detta behöver 
förändras. Alla är ense om att representationen behöver breddas i samtliga avseenden och man talar 
bland annat om att vi därför behöver lägga fokus på följande punkter:  

• Vilka talar i klassen? Ofta bara män som ställer frågorna. Kan vara bra att göra föreläsare 
uppmärksamma på denna problematik. Dessutom upplevs mindre seminariegrupper gynna 
kvinnor mer än diskussioner i stora föreläsningssalar.  

• Kontrollera könsuppdelningen överlag på universitetet. Det är viktigt att vara medveten och 
ständigt arbeta för att uppdelningen ska vara jämn. 

• Lägg större vikt vid vilka universitetet bokar in som gästföreläsare. Studentrepresentanterna 
vid bordet upplever att dessa allt som oftast är vita män, och att institutionen skyller på att 
”det var bara han som fanns att välja på”. Man uttrycker en vilja till att vidga listan av 
gästföreläsare även om detta är svårt.  
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Studentprästen vid bordet vill belysa problematiken i att universitetet inte erbjuder en studiemiljö 
som fungerar för alla kulturer/religioner. Exempelvis är det ett problem för många muslimer att ha 
tentamen förlagd på fredagar, och att studier är svåra att anpassa till Ramadan. Alla samtycker till att 
universitetet bör arbeta för att inkludera och skapa möjligheter även här. Även förändrad 
representation genom gästföreläsare av olika kulturella bakgrunder/religioner nämns här.  

Nästa diskussionspunkt behandlar huruvida anställda och studenter vid universitetet i nuläget 
behandlas olika utifrån bakgrund, finns någon typ av utvärdering för detta? Inga studenter har 
någonsin gjort en utvärdering kring jämlikhet på universitetet, medan en representant från HR-
avdelningen säger att detta sköts individuellt av varje fakultet. Det utspridda ansvaret gör att det är 
svårt att skaffa sig en helhetsbild, säger hon. En student inflikar att man kanske därför bör ha en 
extern organisation som utreder jämlikhetsläget på universitetet, exempelvis finns en verksamhet 
kallad ”Make equal” som erbjuder en slags jämlikhetsbesiktning. HR-representant kontrar med att 
ingen undersökning spelar någon roll om man inte tar hand om resultatet efteråt. Hon påpekar också 
att det finns bra och centrala verktyg att tillgå men att det är svårt att sprida informationen till alla 
delar av universitetet. Konklusionen blir att de måste arbeta på sin kommunikation.   

Den sista problematiken som tas upp är hur man som student upplever att jämlikhetsstudier och 
feministiska perspektiv särskiljs ifrån den övriga undervisningen. Ofta, om det ingår i kursplanen, så 
anser man att området inte kopplas ihop tillräckligt med övriga kunskapsområden och det förblir 
därför en separat del.   

Pass 2:  

Detta pass inleder man med att tala om hur universitetet har stora problem med segregation och att 
det är en svår värld för utomstående att ta sig in i. Hur söker man ens till universitetet om man inte 
kan svenska, det är ju tillräckligt svårt ändå, säger någon. Vad kan rent konkret göras för att få den 
akademiska världen att bli mer tillgänglig för alla, mer attraktiv för den stora massan? Förslag som 
kommer upp är att göra små saker såsom bjuda in till event, att skapa en mer inbjudande miljö och 
att främja en intersektionell inkludering genom att tala inbegripande. Övergripande framkommer 
följande punkter som extra viktiga för att öka universitetets tillgänglighet:  

• Ekonomi. Ha så många kostnadsfria event som möjligt så att alla, oavsett ekonomisk 
bakgrund kan delta. 

• Språk. Tala engelska för att inkludera människor också från andra länder. 
• Alternativ till teknik. Det tekniska fokus och krav på egen dator som finns nu kan verka 

exkluderande mot somliga, både folk med annan bakgrund och folk i högre åldersskikt.   
• Tolkning på andra språk. Möjlighet till tolk och fri översättning ska erbjudas. (Detta finns 

säger HR, men först efter en rekryteringsprocess)   
• Ökat fokus på face-to-face kontakt mellan universitetsrepresentanter och intresserade 

utomstående.   

Som slutsats till denna diskussion säger HR att det är samma sak här som tidigare (under pass 1), att 
det finns en hel mängd verktyg att tillgå men det svåra är att kommunicera ut dem. Vi bör identifiera 
goda exempel, öppna upp och visa dessa, samt fokusera på att kommunicera en sak i taget. En 
student föreslår att även studenter kan inkluderas i integreringen. Exempelvis genom att visa upp 
universitetet för icke-studenter.   
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Samtalet går därefter över till att handla om anställda vid LU och deras kunskaper kring genus och 
jämställdhet. Finns det några krav? HR nämner att de har börjat med något de kallar ”gender 
observers” för att uppmärksamma och skapa en större medvetenhet/självmedvetenhet hos 
anställda, men att de också finns utbildningar för alla.   

Studenter ifrågasätter om dessa utbildningar är obligatoriska eller om personalen i praktiken bara 
kan strunta i att gå? Och det framgår således att ingen utbildning är obligatorisk. Varför undrar 
någon? Hur kan det vara icke-obligatoriskt när det handlar om att följa lagen. Ska det verkligen vara 
upp till fakulteten att följa eller inte följa lagen, helt utan externa kontroller?  

Slutligen nämner någon att det tidigare talats om att en ”Gender Certification” skulle göras av Lunds 
universitet, men att ingen vet vad som hände med det.     
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Hållbarhet i forskarutbildningen 
Hur kan forskarutbildningen bli mer hållbar? Och hur går vi vidare utifrån det arbete som nu pågår 
nationellt om att utvärdera hållbarhet i utbildningen? 
Sustainability in research education 
How can research education become more sustainable? And how do we progress based on the work 
now being done nationally to evaluate sustainability in education? 

Samtalsledare: Anna Ekberg, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) och koordinator för 
forskarskolan ClimBEco och Hållbarhetsforum 
 
Övriga bordsvärdar: 
Roland Akselsson, professor emeritus Ergonomi och aerosolteknologi, Designvetenskaper LTH 

Sammanfattat av: Anna Ekberg 

 

Sammanfattning av workshopen 
The discussions at this workshop table evolved around the following main topics: 

• Placing research topics in a context of the Sustainable Development goals (SDG) 
• A central ‘vision and mission’ about sustainability in research education  

Below follows a summary of ideas and suggestions put forward. 

Placing research topics in a SDG context 

Link to basic education and progression of knowledge: Students coming from basic education with a 
well-developed portfolio of understanding sustainable development will be better equipped to place 
their research topics in a wide, SDG-oriented context. 

Develop contact with alumni and encourage cooperation with non-academic partners: There was 
experience from participants at the table that knowledge and understanding of the SDGs and 
sustainable development was successfully achieved through work experience outside the academy.  

In the general syllabi subject descriptions: include short description of how an improved knowledge 
base within the subject area contributes to sustainable development. This could encourage each PhD 
student to, e.g., include a section in the dissertation summary with reflections on how his/her 
research project relate to the SDGs. This would also encourage the PhD students to engage in 
system’s analysis of complex research questions. 

The importance of being part of a research environment with a generally allowing attitude towards 
discussing questions and topics in wide, cross-disciplinary contexts, as well as implementing 
sustainable choices in the every-day work (travel, material, work environment, etc.). In relation to 
this, the question was raised whether there is a need for an informal, cross-faculty, peer-to-peer 
forum where PhD students can exchange experiences and discus sustainability issues. Could this be 
arranged in the form of a cross-faculty council under the umbrella of the Lund doctoral student 
union? 
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Training for teachers and supervisors: to our knowledge, none of the mandatory courses for teachers 
and supervisors contain any sessions on sustainable development. 

A central ‘vision and mission’ about sustainability in research education  

The long-term implementation and survival of all suggestions above, is dependent on a clear 
organizational structure originating from the university lead. This includes structured monitoring and 
evaluation. “We cannot manage what we can’t measure”. 
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Forskningens roll i en hållbar utveckling  
 
Hur kan vi bli bättre på att nå ut med vår forskning och lyssna in samhällets behov?  
Kan samhället styra forskningen för mycket? 
 

The role of research in sustainable societal development 
How can we be better at spreading our research and listening to the needs of society? And can 
society exert too much control over research? 
 
Samtalsledare: Hanna Holm, samverkan- och kommunikationsansvarig, Centrum för miljö- och 
klimatforskning (CEC) 
 

Övriga bordsvärdar: 
Lisa Thelin, avdelningschef Samverkan 
Anne Jerneck, professor LUCSUS  
Caroline Runéus, sektionschef Kommunikation 
Magdalena Bexell, docent och universitetslektor Statsvetenskapliga institutionen 
Elina Andersson, postdoc LUCSUS 

 
Sammanfattning av workshopen 
Text kommer inom kort 
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Studentengagemang i hållbarhetsarbetet  
 
Hur kan studenternas engagemang i hållbarhetsfrågor stöttas och synliggöras bättre?  
Behövs ett "Green office"? 

Student involvement 
How can students’ involvement in sustainability issues be supported and made more visible?  
Is there a need for a "Green office"? 
 
Samtalsledare: Ebba Coghlan, UPF (Utrikespolitiska föreningen) 
 

Övriga bordsvärdar: 
LUS – Lunds universitets studentkårer 
Hållbart universitet 
Lund Sustainable Engineers 
Ulla Boström Hjorth, projektledare vid Samverkan 
Madeleine Brask, Miljöbron 
Amanda Bjernestedt, Studentsamordnare Lunds kommun och Lunds universitet 
 
Sammanfattat av: Johanna Gillner 
 

Sammanfattning av workshopen 
Det efterfrågades mer information om vilka resurser och kontakter som redan finns på 
universitetet kopplade till hållbarhetsarbetet och att samla den informationen på ett ställe, att 
inrätta ett slags Green Office. Det talades om behovet av att införa valbara studentrepresentanter 
som är ansvariga för hållbarhetsfrågor vid studentkårerna för att öka studenternas inflytande och 
påverkansmöjlighet, samt införa frågor rörande hållbarhetsperspektiv inom ramen för 
kursutvärderingarna. Vidare önskas ett ökat samarbete mellan fakulteterna, både att hyra in 
föreläsare inom aktuella ämnen och att öka samarbetet mellan studentorganisationer vid olika 
fakulteter som sysslar med hållbarhetsfrågor.  
 
Det diskuterades hur studenter upplever universitetets hållbarhetsarbete och möjligheterna att 
engagera sig. Studenterna lyfte att det finns många olika studentorganisationer som sysslar med 
detta och att det kan vara ett problem att det dels kan uppstå någon form av konkurrens om 
engagemang kring hållbarhetsfrågor genom att olika aktörer gör samma saker samtidigt, dels att 
många studentorganisationer dras med begränsade ekonomiska resurser. Representanter från 
Miljöbron och Venturelab, dit studenter som har idéer kan söka sig, informerade om olika projekt- 
och finansieringsmöjligheter.  
 
Kontinuitet i hållbarhetsarbetet inom studentorganisationer kan också vara ett problem. Vad gäller 
universitetets roll och arbete tyckte studenterna att det kunde vara svårt att veta vem som har vilket 
ansvar och vart man kan vända sig med olika frågor och idéer. Det upplevs svårt att överblicka vad 
som är på gång inom hållbarhetsfrågan, både inom universitetet och bland studentorganisationerna. 
Det lyftes även att det saknas valda studentrepresentanter för hållbarhets- och miljöfrågor i 
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studentkårerna och därmed i samarbetet med universitetet. Att införa sådana studentrepresentanter 
ansåg studenterna önskvärt både för inflytande och kontinuitet.  
 
Frågan lyftes om fakulteterna kan göra något för att underlätta studenternas engagemang. 
Studenterna lyfte att det kan vara problematiskt om studentorganisationerna skulle få finansiering 
direkt från fakulteterna eller universitetet eftersom studentorganisationernas uppdrag är att granska 
universitetet. Vad fakulteterna däremot skulle kunna göra är att upplåta lokaler till 
studentorganisationer, samt att ge en minut av föreläsningstiden till information om vad som är på 
gång. Studenterna efterfrågade dessutom mer information om vilka personer som redan finns på 
fakulteterna och som jobbar med dessa frågor.  
 
Green Office diskuterades som en lösningsorienterad idé apropå ovannämnda problem. Green Office 
skulle vara en samlingspunkt eller kontaktperson på universitetet. Där kan information samlas om 
vem och vart man kan vända sig vidare i specifika frågor gällande hållbarhet. Idéer på information 
som bör finnas och upprättas inkluderade en Hållbarhetskalender för olika event som är på gång, en 
kontaktdatabas av föreningar och personer som arbetar med hållbarhet på olika sätt både inom 
universitetet och studentföreningar, samt inspiration och information om tidigare evenemang eller 
projekt som varit lyckade.  
 
En annan fråga som diskuterades under workshopen var den om samarbete över fakultetsgränser. 
Samtliga deltagare var överens om att ökat samarbete är gynnsamt både ur avseende på effektivitet 
och kvalitet. Studenterna såg gärna att man kunde låna in föreläsare från andra fakulteter i de fall det 
är relevant för undervisningen. Det talades dessutom om samarbeten olika studentorganisationer 
emellan. En jämförelse gjordes mellan att ett sådant samarbete har börjat växa fram mellan olika 
studentorganisationer på olika fakulteter som arbetar med jämlikhetsfrågor och att det skulle vara 
önskvärt att ha ett liknande samarbete inom hållbarhetsfrågor. Ytterligare en konkret idé som lyftes 
var att arrangera en liknande workshop som den aktuella, men av, för och med studenter från olika 
studieinriktningar. Miljöbron och Venturelab lyfte att de ofta har projektet där studenter från olika 
studiebakgrunder samarbetar, vilket har visat sig extra gynnsamt och uppskattat. 
 
Slutligen lyftes frågan om kursutvärderingars koppling till hållbarhetsperspektiv. Studenterna 
efterfrågade att kursutvärderingar ska göras på lektionstid, för att garantera maximalt deltagande. 
Vidare efterfrågades att i kursutvärderingar införa frågor gällande om hållbarhetsperspektiv lyfts 
inom kursen. Studenterna upplevde att det var svårt att få gehör från universitetet för att införa 
detta. 
 
Sammanfattningsvis efterfrågades mer information om vilka resurser och kontakter som redan finns 
på universitetet kopplade till hållbarhetsarbete och att samla den informationen på ett ställe, att 
inrätta ett Green Office. Det talades om behovet av att införa valbara studentrepresentanter som är 
ansvariga för hållbarhetsfrågor vid studentkårerna för att öka studenternas inflytande och 
påverkansmöjlighet, samt införa frågor rörande hållbarhetsperspektiv inom ramen för 
kursutvärderingarna. Vidare önskas ett ökat samarbete mellan fakulteterna, både att hyra in 
föreläsare inom aktuella ämnen och att öka samarbetet mellan studentorganisationer vid olika 
fakulteter som sysslar med hållbarhetsfrågor.  

 
 


