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Vilka är vi?

• Sofie Sandin – doktorand på IIIEE 
• Forskning: Utvärdering av styrmedel och forskning

• Undervisar och podcastar

• Radioentusiast och miljövetare

Steven Curtis
Sofie Sandin



Vilka är vi?

• Håkan Rodhe – universitetslektor på IIIEE 
• Undervisar, organiserar utbildning, jobbar med alumner och 

forskar
• Jobbar med ca 150 studenter om året
• 900+ mastersalumner i 110+ länder
• Var själv aktiv i studentmiljöorganisationer som teknolog



IIIEE?
• Tvärvetenskapligt miljöinstitut vid LU bildat 1994
• Internationell tillämpad forskning och utblildning
• Gillar interaktion med omvärlden
• Ett andra hem för fd studenter från hela världen
• Svensk MOOC-pionjär
• Ca 50 anställda



• Greta har satt en boll i rullning



Och vad innebär det för 
hållbarhetskraven på arbetsgivare 

framöver?

Knepigt att svara på – av ett par 
olika anledningar:
• Olika segment
• Vi vet inte riktigt vad jobb 

kommer att vara i framtiden
• Otillräckliga räkenskaper
• Överraskningar kommer
Men det kommer att bli 
hårdare krav!



Vad kan vi lära oss av en podcast?





Podcast?



Podcast!
Advancing Sustainable Solutions

Format: 1 avsnitt per månad
Ca 30 minuter långt

Fokus: Pågående event eller forskning – alltid med tydlig 
anknytning till aktuella frågor i samhället

Mål: att brygga forskning och samhälle 
o Att göra forskning tillgänglig och intressant
o Att skapa möjlighet och vilja hos lyssnare 
att agera på kunskap

Målgrupp: Unga primär målgrupp



Tema
- Varje avsnitt tydligt avgränsat 
- Välj ämne som engagerar och som är aktuellt
- Berättarbåge – tydlig story
- Problematisera – vilka är de olika infallsvinklarna?
- Prata med folk – skapa rum för lyssnare att relatera till innehållet



Kommunikation
Hur nå ut till unga? 
- Skapa visuellt tilltalande information
- Synas på sociala medier (Facebook, Twitter, LinkedIn)
- Skapa rum för dialog (Tweet@, kontakta oss, osv.)
- Samarbeta med unga



Samarbeta med unga
• Skapar engagemang och delaktighet
• Let’s face it: Unga skapar innehåll som är relaterbart för andra unga



Win - Win

Podcasting ger möjlighet att:
• Nå ut till en bredare publik – inte minst unga
• Samarbeta med unga och andra för att skapa dynamiska avsnitt
• Profilera sin verksamhet
• Bidra till samhällsdiskussion
• …



Alla olika
• Some are bothered – others

not
• Konsument vs anställd

Kunskapsnivån högre
Förväntningarna på action 
likaså
Riktig förändring



Svårt att förstå 
helheten

Vad är riktig förändring?
Hur fungerar samhället?
Vad är ett 
miljöledningssystem?



Förnuft vs känsla



In på 
arbetsmarknaden

Jobba för någon som är part 
of the solution
Samtidigt är det krångligt 
att få till första jobbet
Kompromiss – förändrar 
efter hand



Företaget
Sort out the basics: 
- idag sopsortering,
- i morgon resor till 

arbetet? 
Gender/diversity; 
flexibilitet i 
arbetstid/ersättning; 
utveckling
Skapa narrativen
Husera 
studentövningar



otydlig koppling 
mellan handling 
och hållbarhets-
konsekvens

Vill se riktig förändring. 
Men vad är det?
Vi blir snabbt bättre på 
att mäta



Överraskningar
Kommer!
Positiva och negativa. Skapar möjligheter 



Diverse 
observationer 
från dagens 
studenter

Lär sig snabbt – tillgång 
till info
Digitala
Delaktighet ger 
engagemang – resa 
tillsammans
Livskvalitet viktigt
Tuffare psykiskt idag
Gärna kokboks-
lösningar! Säkra kort i 
osäkra tider
Jäkligt kapabla!



Och vad innebär det för 
hållbarhetskraven på arbetsgivare 

framöver?
Knepigt att svara på – av ett par 
olika anledningar:
• Olika segment
• Vi vet inte riktigt vad jobb 

kommer att vara i framtiden
• Otillräckliga räkenskaper
• Överraskningar kommer
Men det kommer att bli 
hårdare krav.
Res tillsammans!


