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Hjärtligt välkommen till årets  
första MLUH-träff våren 2021!
Manual
Som en ny idé till detta tillfälle tänkte vi ha något av en 
instruktionsmanual för själva eventen. Så spara den här 
guiden under nätverksdagarna. Här hittar du allt fråge-
underlag, workshopsupplägg, instruktioner, länkar, med 
mera. 

Länk till träffen
Först och främst hittar du länken för båda dagarna här. 
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65496019531

På sista sidan hittar du alternativa inloggningsuppgifter 
till mötet.

Frågor
Vid akuta frågor: mejla eller skriv till oss i chatten.Du når 
oss via miljo@su.se.

Anordnare 
Vi som anordnar detta tillfälle är:
• Lena Söderlundh 

miljöcontroller vid Försvarshögskolan 
Lena.soderlundh@fhs.se

• Lotten Juhlin 
miljöstrateg vid Stockholms universitet  
lotten.juhlin@su.se

• Ilari Ohring 
miljökommunikatör vid Stockholms universitet 
ilari.ohring@su.se

• Viktor Lundborg  
miljöcontroller vid Stockholms universitet 
viktor.lundborg@su.se

Innehållsförteckning
Program
Digital vett & etikett
Instruktioner till Wonder
Frågor & upplägg workshopparna
Kort information om MLUH-deltagarna i siffror
Fler inloggningssätt för Zoom-mötet (MLUH VT–2021)
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08.30–09.00 

09.00–09.30 

09.30–09.45 

09.45–10.30 
 
10.30–11.00
 

11.00–11.30
 

11.30–12.30 

12.30–13.15
 

13.15–13.30 

13.30–16.00 

16.00-16.15

Registrering och digital fika

Presentation av dagen och anordnarna av träffen

Paus och digital fika

Rundan i Wonder

Upphandlingsmyndigheten – presentation av 
bland annat spendanalys

Presentation av ny metod för att mäta klimat- 
avtryck (SU och GU, KTH, Högskolan dalarna, SLU)

Lunch

Naturvårdsverket – den nya miljölednings-
förordningen

Paus

Workshop (se frågor på sidan 7)

Sammanfattning och avslut

1 juni       Dag ett
08.30–08.55 

08.55–09.00

09.00–09.45 

09.45–10.00 

10.00–10.20 
 

10.20–10.45 

10.45–11.00 

11.00–12.00 

12.00–13.00 

13.00–13.15
 
13.15–15.10

15.10–15.30

Välkomna och digital fika

Presentation av dagens innehåll

Johan Kuylenstierna presentation av klimat- 
politiska rådet och den nya rapporten om en grön 
omställning

Paus (Wonder)

Klimatstudenterna presentation om klimat- 
rankingen

Magnus Breitholtz – framtagning och förankring 
av klimatarbetet

Paus

Fredrik Hörstedt & Kristina von Oelreich, presen-
tation av exempelsamling och diskussion i mindre 
grupper

Lunch

Klimatstudenterna presenterar samverkankoncept

Workshop om samverkan kring klimatarbete

Sammanfattning och avslut

2 juni      Dag två
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Digitalt vett & etikett

Kom ihåg att stänga av mikrofonen när 
andra presenterar. 

Vid frågor till presentatör använd främst 
chatten eller räck upp handen.

Försök att använda ett headset för att få 
bästa möjliga ljud in och ut. 

När du loggar in skriv ditt lärosäte efter 
ditt namn. 

Instruktioner till Wonder
Wonder är en digital mingeltjänst och för att du ska kunna komma in i 
rummet behöver du stänga av din mikrofon och video i Zoom. Du be-
höver alltså inte lämna Zoom mötet utan endast muta och stänga av 
mikrofonen. När du har gjort det så kan du klicka på länken nedan.

https://www.wonder.me/r?id=kllnut–70a5v

Navigera dig runt
I rummet kan du sedan röra dig med musen eller med piltangenterna 
till det hörn eller ”minirum” som har det ämnet du vill diskutera eller 
rör dig nära en annan avatar för att mingla med personen. 

Vid problem
Hör av dig till Viktor Lundborg på Zoom om du stöter på patrull.  

Diskussionsfrågor 
Ämnen i rundan baseras på ämnen som har skickas in.
Rummen är framtagna utifrån underlag från träffar men också utifrån 
de frågor som ställdes vid anmälan. Frågor till att diskutera vid Won-
der–rummen:

Organisering av miljö– och hållbarhetsarbetet vid lärosätet. 
• Hur ser det ut på respektive lärosäte?
• Positivt/negativt?
• Centralt styrt eller decentraliserat?
Digitalisering – framgång och utmaning 
• Återgång av normalt resande?
Miljö–, klimat– och hållbarhetsmål
• Har man mål?
• Har man indikatorer för alla mål?
• Vilka har varit med i framtagandet?
Avvikelse och ärendehanteringssystem & kemikaliehanteringssys-
tem
• Vad använder ni?
• Hör nyttjandegrad?
Intern miljörevision
• Extern eller intern part som genomför?
• Positivt och negativt?
Allmän utbildning/intern kompetensutveckling inom MLS
• Hur gör ni?
• Dokumentation?

Stockholms 
universitet
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Workshop 1 juni – livscykelperspektiv
Temat för workshopparna under första dagen, 1 juni, är livscykel- 
perspektivet vid upphandling och inköp.

Nuläge
Tema workshop: Nuläge
Tid: 13.40–14.15

Hur arbetar ert universitet/högskola med miljö kopplat till  
upphandling?
• Upphandlingsmyndighetens miljökrav? Befintliga spendanalyser? 

Prioriterade upphandlingar/avstå från upphandlingar?
Vilka personer har ni som arbetar med frågan?
• Miljöfunktion?
• Upphandlingsfunktion? (Miljöfunktion på upphandling?)
• Övriga?
Vilka utmaningar ser ditt universitet/högskola idag? Vad behöver ut-
vecklas?

Presentation/sammanfattning (3 punkter/medskick om befintliga 
utmaningar) i storgrupp 14.00–14.15

Paus, 14.15–14.25

System
Tema workshop: System
Tid: 14.25–15.15

Presentation/återkoppling av befintliga stödsystem/exempel (nya 
beräkningsverktyg/spendanalyser samt befintliga system på myn-
digheten t.ex. inköpsportal eller ledningssystem)

Frågor att diskutera 
I mindre grupp diskutera:
• Vilka brister finns med befintliga system?
• Vilka fördelar finns med befintliga system?
• Kan ni använda dessa system?
• I förslag på nya system som presenterats, vad kommer vi inte åt 

där?
• Hur tar vi tillvara på exempel/goda idéer?
• Vilket stöd kopplat till system behövs från extern part (NV och 

Upphandlingsmyndigheten) idag?

Sammanfattning och presentation i helgrupp 14.55–15.15
• Brister
• Möjligheter

Samarbeten 15.15–15.45
• Vilka samarbeten i dessa frågor har ni idag?
• Var ligger behovet?
• Plattform, kommunikationskanal med mera.
 
Sammanfattning och presentation i helgrupp kl. 15.45–16.00

Temat för workshopen under dag två är kunskpasutbyte och 
nätverk. 

Tema workshop: Plattform för kunskapsutbyte och nätverk
Tid: 13.15–15.10

Frågor att diskutera
Diskussion i mindre grupper, 13.15-14.30.
• Hur går man från idé till handling på ett lärosäte inom klimatar-

betet?
• För-och nackdelar med tidigare förslag på koncept?
• Vilket behov har vi?
• Kunskapsutbyte
• Goda exempel
• Dela dokument
• Tidsplanering
• Vem/vilka ansvarar?
 
Sammanfattning och presentation i helgrupp 14.30-15:10

Workshop 2 juni – kunskap och nätverk
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Kort information om MLUH-deltagarna i siffror
Här hittar du ett axplock från svaren inför anmälan i siffror. 

Ja: 94% 

Nej: 6% 

Andel anställda per miljöfunktion

324 517 556 580 612 625 725
1 120 1 200

1 493 1 563 1 643

2 356 2 444

4 200

6 403
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Andel som har klimat- eller hållbarhetsstrategi

Fler inloggningssätt för Zoom-mötet 
(MLUH VT–2021)
Join Zoom Meeting
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65496019531

Meeting ID. 654 9601 9531
One tap mobile
+46850539728,,65496019531# Sweden
+46844682488,,65496019531# Sweden

Dial by your location
        +46 850 539 728 Sweden
        +46 8 4468 2488 Sweden
        +46 8 5016 3827 Sweden
        +46 8 5050 0828 Sweden
        +46 8 5050 0829 Sweden
        +46 8 5052 0017 Sweden
Meeting ID. 654 9601 9531
Find your local number. 
https://stockholmuniversity.zoom.us/u/ccVMdb9dtK

Join by SIP
65496019531@109.105.112.236
65496019531@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID. 654 9601 9531

Join by Skype for Business
https.//stockholmuniversity.zoom.us/skype/65496019531

Mer information
För mer information om Zoom eller guider till hur du gör, klicka på 
länken nedan.
https.//support.zoom.us/hc/en–us


