Slutrapport för projekt

Utbildningskoordinering
RE:Source
Projektperiod:
Projektnummer:

2018-03-28 – 2019-12-31
46110-1

SLUTRAPPORT
1 (16)
Datum

2020-08-18

Dnr

2018-002092
Projektnr

46110-1

Utbildningskoordinering RE:Source
Education coordination RE:source
Titel på projektet – svenska

Utbildningskoordinering RE:Source
Titel på projektet – engelska

Education coordination RE:Source
Universitet/högskola/företag

Högskolan i Gävle
Adress

801 76 Gävle
Namn på projektledare

Ola Norrman Eriksson
Namn på ev övriga projektdeltagare

Anton Fagerström, Tomas Ekvall, Anna Aspgren
Nyckelord: 5-7 st

2017-11-22

utbildning, sommarkurs, doktorand, utmaningsdriven, LCA, nätverk, energigas

2 (16)

Förord
Det strategiska projektet Utbildningskoordinering RE:Source har varit uppbyggt av
fem olika arbetspaket med olika utförare. Förutom Energimyndigheten har projektet
medfinansierats av Danskt Gastekniskt Center, EnergigasSverige, AvfallSverige och
EON (AP3) samt SLU (AP4). Projektledaren vill rikta ett stort tack till Anton Fagerström (Enrgiforsk) och Tomas Ekvall (Chalmers/IVL) för väl genomförda doktorandkurser.
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Sammanfattning
Från tidigare utförda kartläggningar av utbildning inom innovationsområdet är det
tydligt att forskningsaktiviteten inom området är god, men att verksamheten sker i
olika stuprör där utbytet mellan å ena sidan olika lärosäten och å andra sidan akademin och näringslivet är tämligen begränsat. Det finns en hel del kontakter mellan företag och lärosäten, men de är ofta av lokal karaktär och kopplade till specifika satsningar. Doktoranderna är inskrivna vid de specifika lärosäten under olika förutsättningar där utbytet med andra doktorander inom innovationsområdet är sporadiskt.
Det finns således mycket att vinna för både akademi och industri på en ökad samverkan inom ramen för forskarutbildning. Ett sätt att möta efterfrågan hos både doktorander och aktörer är att erbjuda enstaka kurser i stället för en forskarskola. De flesta
doktorander är på olika sätt idag redan knutna till en forskarskola och genom att
RE:Source erbjuder riktade kurser kan det komplettera de satsningar som finns på ett
effektivt och marknadsnära sätt.
Syftet med projektet har varit att koordinera aktiviteter som syftar till att Sverige har
expertis och kompetens i världsklass inom innovationsområdet. Förutom en ledningsfunktion för verktyget har projektet syftat till genomförande av tre doktorandkurser samt en utredning av förutsättningarna för en eller flera forskarskolor inom innovationsområdet.
Projektet har resulterat i genomförandet av två kurser riktade till doktorander och
andra yrkesverksamma. Den ena kursen, Gasakademin, genomfördes med stöd av
projektfinansiering och måluppfyllnaden var mycket god. Den andra kursen var Advances in LCA med Chalmers och SLU som utförare. Även denna kurs nådde ett gott
resultat.
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Summary
From previous surveys of education in the field of innovation, it is clear that research
activity in the field is good, but that the activities take place in different downpipes
where the exchange between different universities and on the other hand academia
and business is rather limited. There are a lot of contacts between companies and universities, but they are often of a local nature and linked to specific initiatives. The
doctoral students are enrolled at the specific higher education institutions under different conditions where the exchange with other doctoral students in the field of innovation is sporadic. There is thus much to be gained for both academia and industry
from increased collaboration within the framework of postgraduate education. One
way to meet the demand of both doctoral students and actors is to offer individual
courses instead of a graduate school. Most doctoral students today are already connected to a graduate school in various ways, and by RE: Source offering targeted
courses, it can complement the investments that exist in an efficient and market-oriented way.
The purpose of the project has been to coordinate activities that aim to ensure that
Sweden has world-class expertise and competence in the field of innovation. In addition to a management function for the tool, the project has aimed to carry out three
doctoral courses as well as an investigation of the conditions for one or more graduate schools in the field of innovation.
The project has resulted in the implementation of two courses aimed at doctoral students and other professionals. One course, the Gas Academy, was carried out with
the support of project funding and the goal fulfillment was very good. The second
course was Ad-vances in LCA with Chalmers and SLU as performers. This course
also achieved a good result.
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Inledning och bakgrund
En viktig uppgift för utbildningsdelen i RE:Source är att bidra till att studenter och
doktorander som utbildas vid svenska lärosäten förstår de utmaningar som omställningen till en cirkulär resurshantering skapar för industrin och företag i offentlig
verksamhet. De utmaningarna ser olika ut för olika branscher och det är viktigt att
visa. I den teoretiska utbildningen kan vi som lärare prata om utmaningar och om
målet för utvecklingen mot en hållbar produktion, men om vi kan göra dessa utmaningar tydliga och levande för studenterna genom praktiska övningar kommer deras
förståelse och erfarenhet att utökas betydligt. De blir bättre rustade att ta sig an utmaningar som de möter i sitt yrkesliv. Genom de möten som doktorandkurserna skapar
kommer doktoranderna också att få med sig ett större kontaktnät inom de aktuella
branscherna. Detta kommer även att gälla deltagande högskoleforskare och industrirepresentanter.
Projektet Utbildningsframsyn gjorde i sin första fas en omvärldsanalys som i allt väsentligt även fungerar för detta projekt. En fördjupad analys av utbildning har skett i
ett separat projekt. Från kartläggningarna är det tydligt att forskningsaktiviteten inom
området är god men att verksamheten sker i olika stuprör där utbytet mellan å ena sidan olika lärosäten och å andra sidan akademin och näringslivet är tämligen begränsat. Det finns exempel på starka miljöer som Powres (en numera avslutad forskarskola) och Biogas Research Center vid Linköpings universitet (biogascentrum finns
även i Piteå och vid SLU). Vid kontakt med noderna i utbildningsnätverket framgår
det att det finns en hel del kontakter med företag men de är ofta av lokal karaktär och
kopplade till specifika satsningar. Doktoranderna är inskrivna vid specifika lärosäten
under olika förutsättningar där utbytet med andra doktorander inom innovationsområdet är sporadiskt. Hypotesen är att det finns mycket att vinna för både akademi och
industri på en ökad samverkan inom ramen för forskarutbildning. Ett sätt att möta efterfrågan hos både doktorander och aktörer är att erbjuda enstaka kurser i stället för
en forskarskola. De flesta doktorander är på olika sätt idag redan knutna till en forskarskola och genom att RE:Source erbjuder riktade kurser kan det komplettera de
satsningar som finns på ett effektivt och marknadsnära sätt.
I tidigare version av effektlogik för innovationsprogrammet RE:Source så fanns det
ett programmål (nr 4) som hette ”Utbildning för expertis och branschkompetens i
världsklass”. Det är för uppfyllande av det programmålet, och specifikt etappmålen
för 2018, som detta projekt har skapats. Projektet samlar alltså ett flertal aktiviteter, i
detta fall kurser för doktorander och yrkesverksamma, för att:
-Öka samverkan mellan doktorander/forskare
-Öka internationell växelverkan i utbildningen/forskningen
-Bygga nätverk mellan forskare i Sverige och andra länder
-Öka samverkan mellan industri, akademi och övriga aktörer inom utbildningar
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Projektet planerades i övergången mellan två programperioder så det har även designats för att bidra till uppfyllande av etappmål 2 och 3 för 2021.
Etappmål 2: Genom utbildnings- och fortbildningsinsatser har samverkan stimulerats
mellan
i.
ii.

näringslivs-, forsknings- och offentliga aktörer
doktorander över vetenskapsområden både nationellt och internationellt

Aktiviteter under projekttiden (doktorandkurserna) bidrar till uppfyllande av detta
mål. Om en eller flera forskarskolor realiseras som ett resultat av den utredning som
ska göras så kommer även den aktiviteten, dock efter projekttiden, att bidra till
måluppfyllnad.
Etappmål 3: RE:Source har möjliggjort omfattande kunskapsöverföring och förmedlat goda exempel mellan olika sektorer.
Såväl AP Gasakademin som AP Utmaningsdriven problemlösning bygger på tanken
att samla representanter för näringsliv, akademi och offentlig sektor. Den forskning
som bedrivs inom området är ofta starkt tillämpad vilket torde innebära att ev. forskarskola på sikt också kommer kunna bidra till detta mål.
Syftet med projektet är att koordinera aktiviteter som syftar till att Sverige har expertis och kompetens i världsklass inom innovationsområdet. Efter projektet har resultaten bidragit till följande önskade effekter inom innovationsområdet:
•
•

•

RE:Source har ett agilt och attraktivt utbildningsnätverk som bidrar till förnyelse av
innovationsområdet med att nya kunskapsdiscipliner också blir aktiva
Genom de möten som sommarkurserna skapar kommer deltagarna få med sig ett
större kontaktnät inom de aktuella branscherna och erfarenhet i att diskutera och
arbeta i andra kompetensmiljöer.
Utredningen om forskarskolor leder till ett väl genomarbetat beslutsunderlag för
kommande ansökningar om enskilda projekt med syftet att skapa forskarskolor.

Möjliga projektmål som kommer att uppnås under projekttiden
•

•

Ökad kontakt mellan akademin/doktorander och områdets aktörer vilket blir följden av att anordna attraktiva kurser för avnämare i RE:Source som inte gjorts tidigare.
Att utbildningsnätverk är en effektiv kommunikations- och informationsväg som gör
att flera kunskapsdiscipliner inom UoH är uppkopplade mot RE:Source och att
RE:Sources verksamhet och möjlighet är välkänd inom Sveriges UoH.
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Genomförande
Förutom en ledningsfunktion för verktyget innebär projektet genomförande av tre
doktorandkurser samt en utredning av förutsättningarna för en eller flera forskarskolor inom innovationsområdet. Doktorandkurserna erbjuds också för personer i motsvarande ställning i näringslivet och offentliga organisationer.
Arbetspaket 1 Ledning och kommunikation

Ansvarig: Ola Eriksson (tom 2018), Anna Aspgren (from 2019)
Syftet med arbetspaketet har varit att leda och administrera hela det strategiska
projektet samt samverka med ansvariga utförare av övriga arbetspaket. Här redovisas vad vi har uppnått, vad vi lärt oss och hur vi vill arbeta framöver.
Vi har deltagit i planeringen av Gasakademin och påverkat dess inriktning och geografiska lokalisering. Vi har gjort en benchmarking mot andra SIP:ar. Vi har också annonserat kursen inom RE:Source kanaler. Projektledningsansvaret har inneburit att
ansvara för att arbetspaketen utvecklas enligt plan, tagit tillvara återkoppling från
andra utförare och målgruppsrepresentanter, samt att förvalta projektresultat och
lärdomar så att de kommer RE:Source till godo och kan användas för framtida insatser. Projektledaren har koordinerat ett flertal resfria möten med noder i utbildningsnätverket samt ett fysiskt möte i Stockholm hösten 2018.
Det har varit utmanande att etablera ett tvärvetenskapligt utbildningsnätverk. Nodpersonerna har haft rätt begränsat med tid och pengar för uppgiften vilket gjort den
svår att prioritera framför andra arbetsuppgifter. Tyvärr tappade vi också många
preliminära medlemmar i nätverket i och med GDPR. Icke desto mindre har vi numera ett nätverk av kontaktpersoner på svenska lärosäten, dock med slagsida åt
teknisk naturvetenskaplig fakultet.
Ansvarig för detta AP byts ut fr.o.m. 2019 och Anna Aspgren tog över som såväl
verktygsledare utbildning och ansvarig för projektet och detta arbetspaket. Dock
skedde aldrig något formellt byte av huvudman för projektet. Istället var tanken att
Anna skulle arbeta för RISE som i sin tur skulle fakturera Högskolan i Gävle. Några
punkter som skulle utföras under 2019 var:
•
•
•
•

Vi behöver fullfölja intentionerna med att stimulera examensarbeten inom utvalda
frågeställningar för RE:Source.
Vi behöver skapa ett nätverk, ”young advisory board”, för studenter från flera kunskapsområden som vill bidra till RE:Sources visionsarbete
Vi behöver utöka nätverket till fler discipliner (samhälle, ekonomi, juridik, teknik,
miljö).
Noderna är avskaffade och behöver ersättas av en mindre arbetsgrupp som kan arbeta mer aktivt.

Tyvärr har inte något av detta blivit av. Exakta orsaker till att Anna/RISE inte jobbat
vidare i enlighet med projektplanen är okända men till saken hör att programchefen

9 (16)

Evalena Blomqvist som varit inspiratör och drivande bakom både verktyg och projekt slutade sitt uppdrag under 2019. Överlämningen till den nya verktygsledaren
blev i princip aldrig av.
Arbetspaket 2 Gasakademin

Ansvarig: Anton Fagerström, Energiforsk
Bakgrund

Gasakademin är en årligt återkommande forskarskola om biogas och andra energigaser i form av en veckas internat. För sjätte året i rad organiseras denna av Energiforsk
respektive dess föregångare SGC, Svenskt Gastekniskt Center. Sedan 2016 välkomnar sommarskolan deltagare från Sverige, Norge och Danmark. År 2018 genomfördes GasAkademin på Ängavallen i Skåne och var knuten till akademin via DTU som
gav examinerade studenter ECTS. Anton Fagerström, Energiforsk, och Marie Münster, DTU, var akademiskt kursansvariga.
På Gasakademin talades det om

Programmet under Gasakademin bestod av fyra dagars presentationer av ledande experter inom energigaser från främst Sverige och Danmark. Veckan började med introducerande föreläsningar som satte ämnet i ett större perspektiv relaterat till klimatförändringar. Under dagen gavs även en översikt av biogasproduktionen i de olika
skandinaviska länderna som visade på hur skilda båda produktionen och användningsområden för biogas är.
Under de första två dagarna fick deltagarna, 13 till antalet, till största delen doktorander men även några ingenjörer från gasindustrin, i uppgift att intervjua varandra om
deras respektive forskningsprojekt och sedan dels presentera sin kollega och
hans/hennes projekt och att dessutom ge några kritiska synpunkter på projektet.
Under kursens andra dag presenterades tekniker för förgasning av avfall och biomassa för framställningen av syngas och metan. Under eftermiddagen gavs en genomgång av produktion av biogas genom rötning och utmaningarna i de mikrobiologiska processerna.
Efter en dag med studiebesök (se nedan) ägnades torsdagen åt fler föreläsningar
inom energigasteknik. Dagen inleddes av en föreläsning om uppgradering av biogas
till metan. Vidare avhandlades de praktiska utmaningarna med att ersätta naturgas
med biogas i naturgasnätet och hur detta påverkar t.ex. olika apparater som ansluts
till nätet. Utmaningar och utvecklingen inom gasmotorer och -turbiner gick även igenom. Därefter lyftes blicken till reglering och marknad kring stora energisystem och
hur dessa kan påverkas i den riktning som önskas, t.ex. mot mer förnybar gas i nätet.
Dagen avslutades med en föreläsning om den uppdaterade nationella biogasstrategin.
Kursens sista dag inleddes med två föreläsningar om power to gas som presenterade
fördelarna med att använda power to gas-tekniken för att producera mer metan och
avslutade med en genomgång av den senaste utvecklingen av biologisk metanisering.
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Därefter gavs presentationer om resultat inom kartläggning och kvantifiering av hållbarhetsindikatorer hos olika substrat till biogasproduktion och LCA-analys av biogasproduktion. Dagen avslutades med att deltagarna examinerades skriftligen och
fyllde i en utvärdering av Gasakademin2018.
Studiebesök

Under onsdagen genomfördes fem studiebesök. De två första besöken var på den
danska sidan Öresund och de tre sista på den svenska. Electrocheas anläggning för
biologiskt metanisering i Köpenhamn presenterades och i anslutning till det förevisades Biofos reningsverk och biogasproduktion av ansvariga för respektive enhet. På
eftermiddagen besöktes i tur och ordning NSR/Vera Park, OX2 samt Öresundskrafts
tankstation för LBG, samtliga i Helsingborg.
Utvärdering

Vid kursens avslutning fyllde studenterna i en utvärdering med dessa resultat:
• De flesta deltagare hörde om kursen från sin handledare eller chef.
• De tre viktigaste anledningarna att deltagarna valde att gå kursen:
o Att utöka sitt nätverk inom gassektorn.
o Programmet verkade intressant.
o Att lära sig mer om vilken gasrelaterad forskning som bedrivs i de
skandinaviska akademierna
• Deltagarnas förväntningar på kursen handlade mest om att lära sig saker de
kunde använda i sitt projekt och/eller arbetsliv.
• De flesta deltagarna hade inte hört talas om Energiforsk innan kursen.
På en skala 1-5 (5 högst omdöme) ombads deltagarna att poängsätta aspekter av kursen. Medelvärden av dessa omdömen:
• Väder: 4,86
• Boende: 4,14
• Konferensrum: 4,29
• Mat: 4,86
• Sociala aktiviteter: 4,43
• Relevans av ämnen: 4,57
• Föreläsningarnas kvalitet: 4,71
• Deltagarpresentationernas kvalitet: 4,57
• Studiebesökens relevans: 4,86
• Argumentationssessionens kvalitet: 4,29
• Fått större nätverk till akademin: 4,71
• Fått större nätverk till gasindustrin: 2,85
• Lärt sig saker relevanta för sitt arbete: 4,14
• Värdefullt att presentera en annan deltagare: 3,71
• Värdefull argumentationssession: 3,57
Sammantaget mycket höga betyg. Samtliga deltagare kommer att rekommendera GasAkademin till en kollega för nästa år.
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Arbetspaket 3 Utmaningsdriven problemlösning

Ansvarig: Britt-Marie Steenari (2018), John Holmberg (2019), Anna Aspgren (2019)
Doktorandkursen skulle baseras på förberedda workshops där företag/organisationer
diskuterar valda utmaningar som de ser i sin verksamhet med studenter och doktorander från Sveriges olika högskolor. Resultaten från dessa möten blir nya, kreativa
sätt att se på utmaningarna och möjligen också lösningar till dessa. Sådana resultat
kan vara mycket värdefulla för företagen. Ett annat värde med projektet är att deltagande studenter/doktorander tränas i att ta sig an utmaningar i grupp och att tänka
kreativt tillsammans. Detta blir värdefulla erfarenheter inför deras yrkesliv. Kursens
upplägg utgår från lyckade erfarenheter med liknande kurskoncept som arrangerandes inom Climate-KIC och genomfördes av Chalmers Challenge Lab. Vid den aktuella kursen var Challenge holders Stena (utmaning: Återvinning av svåra avfallsfraktioner?), Göteborgs stad (utmaning: Hur bygger vi den hållbara staden?) samt
Västsvenska kemi- och materialklustret (utmaning: Hur ställer vi om till fossilfri råvara?).
Förslag till upplägg är att varje kurs består av 2 tillfällen à 3 dagar och hemarbete en
vecka då utmaningarna förbereds av varje deltagare. Detta upplägg motsvarar 2 högskolepoäng (1 poäng per vecka). Kursen planeras för 15-20 st doktorander som delas
upp på grupper om 3-5 personer vardera.
Detta är RE:Sources första egna doktorandkurs och en del i arbetspaketet är att arbetsgruppen ska utvärdera konceptet och förbättra det som inte fungerade optimalt
till kommande kursomgångar. Om arbetsgruppen finner det intressant att arrangera
en kurs inom likande koncept för nästa år kommer ett förslag på en sådan tas fram
och presenteras för programstyrelsen hösten 2019.
Inom detta arbetspaket skulle följande aktiviteter genomföras:
- att skapa de kontakter som behövs för att genomföra sommarskolorna, dvs högskolor och företag
- identifiera lämpliga utmaningar för studenterna att jobba med
- att hitta lämpliga platser att hålla kursen på
- att annonsera kursen
- att identifiera lämpliga studenter/doktorander
- att diskutera förutsättningarna för studenternas deltagande i kurserna med deras lärosäten
- att säkerställa att studenterna för tillgodoräkna sig poäng för sommarkurserna och
att poängen är likvärdiga på de olika lärosätena
- genomföra kurstillfället
- slutrapportering där erfarenheter och analyser av genomförd kurs presenteras
Förväntade resultat:
- 5-7 aktörer har skrivit på ett avtal om att delta som problemägare och föreläsare
- Mars: annonsering av sommarkurs - Utmaningsdriven problemlösning
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- Studenter får träning i kreativ problemlösning, förståelse av aktörers utmaningar och ett utökat kontaktnät.
- Utöver att deltagande aktörer får direkt nytta av resultat för deras adresserade
utmaning så öppnar projektet möjligheter för RE:Source att synliggöras genom riktade kommunikationsinsatser samt att resultaten kan komma att användas vidare inom utbildning
- En slutrapport som innehåller analyser och erfarenheter från genomförd kurs
samt en kursutvärdering och planer för möjliga andra kurser
- Kursen breddar deltagarnas praktiska kunskaper inom området genom inkluderande aktiviteter med aktörer från industri eller offentliga organisationer.
- 15-talet deltagare på kursen
Arbetspaketet skulle starta i februari 2018 och pågå till december 2018.
Britt-Marie Steenari gjorde ett första försök att anordna kursen under sommaren
2018 utan att lyckas. Vi ansökte då hos programstyrelsen i RE:Source om att få disponera medlen även 2019 och tanken var att engagera prof. John Holmberg vid Chalmers som arrangerat liknande kurser tidigare. Under januari-april 2019 var arbetspaktetet vilande i avsaknad av projekt/verktygsledare och sedan april 2019 har Anna
Aspgren övertagit ansvaret att leverera. Nedanstående är en redogörelse från Anna
avseende AP3.
Arbetspaketet syftade till att genomföra en doktorandkurs motsvarande 2 poäng som
handlade om utmaningsdriven problemlösning. Ursprungstanken var en sommarskola med 15-20 deltagare som skulle genomföras under 3+3 dagar med en veckas
hemarbete emellan. Doktoranderna skull arbeta gruppvis med olika utmaningar från
olika organisationer, det antogs att minst 5 olika organisationer skulle bidra med utmaningar. Konceptet skulle bygga på den sommarskola som Climate KIC genomfört.
Utifrån erfarenheterna av genomförd kurs, som skulle presenteras i en slutrapport,
skulle programstyrelsen fatta beslut om huruvida en fortsättning rekommenderades
eller ej.
Innan den nya arbetspaketsledaren tillträdde hade programkontoret kontaktat den
tänkte akademiska genomföraren av kursen, denne var då endast intresserad av att
genomföra de teoretiska avsnitten, på samma vis som i Climate KIC, och helst som
konsult via eget bolag. RE:Source förväntades arrangera de mer praktiska delarna när
studenterna arbetade med utmaningar som ordna med nödvändiga kontakter med
högskolorna så att doktoranderna kunde få poäng.
I diskussioner mellan programkontoret och ny arbetspaketsledare som tillträdde i
april 2019, drogs följande riktlinjer upp; kursen skulle genomföras som under januari-februari 2020, upplägg som skissat med 3+3 dagar och en veckas hemarbete med
utmaningarna (fördelat över två-tre veckor), det var heller inte nödvändigt att kursen
skulle ge poäng om det blev för komplicerat med akademisk examinator. Det ansågs
viktigare att samla doktorander inom olika ämnesområden som var intresserade av att
arbeta med utmaningar med olika perspektiv.
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Med dessa förutsättningar nystartades arbetspaketet i början av maj 2019 vilket inleddes med att inhämta erfarenheterna från Climate KIC:s sommarskola. Upplägget
på sommarskolan hade varit 2 veckor, där vecka 1 var teori om olika metoder för utmaningsdriven problemlösning, bland annat back-casting metoden. Under vecka 2
arbetade studenterna med utmaningar från tre olika organisationer. Erfarenheterna
var att teoriinnehållet i vecka 1 var alltför omfattande, det var hämtat från en 7 poängs masterskurs som kondenserats till en vecka. När det gäller arbetet med utmaningarna var erfarenheten att det behövs betydligt mer engagemang av både kursledningen och utmaningsägarna för att resultatet skulle bli skarpt. Utmaningarna bör
vara angelägna och framtidsinriktade – det kommer inte fram lösningar som direkt
kan implementeras utan personer från organisationen måste ta det vidare, dessa personer behöver också vara bollplank i studenternas arbete, när denna kontakt inte blir
tillräcklig blir resultaten mer av intressanta idéer istället för konkreta lösningsförslag
på en angelägen fråga. Studenterna hade också haft mer nytta av att de olika grupperna arbetade med samma utmaning, det hade även gett utmaningsägaren mer.
Utifrån detta skissades på följande upplägg; tre inledande dagar varav 2,5 dagar teori
om utmaningsdriven problemlösning med fokus på back-casting, endast översiktligt
om andra metoder. Detta kräver en insats för kursutveckling eftersom befintligt
material inte kan tas rakt av. Därefter en avslutande halvdag då utmaningen som doktoranderna skall arbeta med presenteras. Avsikten är då att alla grupper arbetar med
samma utmaning i helst tvärvetenskapligt blandade team. Kommande veckor genomförs hemarbete kring utmaningen (totalt motsvarande en veckas tid), men med planerade digitala avstämningsmöten för de olika grupperna med kursledare och utmaningsägare (minst tre tillfällen), samt minst en digital träff där alla grupper utbyter
tankar och erfarenheter. Avslutningsvis 3 dagar där de första två dagarna innehåller
några utbildningsmoment som fördjupar problemlösningsmetodiken nu när doktoranderna själva fått testa, samt slutligen en redovisningsdag där olika lösningar presenteras och problemägarorganisationen får berätta hur de vill gå vidare.
En kontakt togs sedan med IKEA, för att diskutera möjligheterna för att de skulle
kunna vara utmaningsägare, det som söktes var en bred utmaning som skulle kräva
olika ämnesperspektiv. Svaret var å ena sidan positivt att stödja RE:Source utbildning av doktorander, å andra sidan lyftes problematiken med att kunna avsätta tillräckligt med resurser för att stödja doktorandernas arbete så att det blev meningsfullt
både för dem och företaget. De såg också en svårighet att hitta en tillräckligt konkret
utmaning som de inte redan själva arbetade med men som de ändå vill ha ett svar på.
En avstämning kring detta upplägg gjordes med projektets fadder i programstyrelsen,
Nils Johansson (KTH). Han ansåg att det övergripande upplägget lät intressant, men
avrådde bestämt från att försöka göra en doktorandkurs som inte ger poäng, en uppkoppling med universitet som kan vara examinator måste finnas. En rekommendation
var att vända sig till ett universitet som redan har en ämnesbredd i sin utbildning, t ex
Linköping eller Linnéuniversitet.
En informationssökning startades då med inriktning att finna institutioner som arbetade med utbildning inom området utmaningsdriven innovation och utmaningsdriven
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problemlösning. Den tidigare utbildningssammanställning som gjorts inom
RE:Source har fokuserat på utbildningar inom miljö- och avfallsområdet. Denna
sammanställning färdigställdes aldrig då programstyrelsen beslutade att inte prioritera utbildnings i verksamhetsplanen för 2020, och det därför inte skulle finnas något
strategiskt projekt inom utbildning som skulle kunna finansiera genomförandet av
doktorandkursen. Vidare ansåg varken programkontoret eller programstyrelsen att utbildning av doktorander rätt satsning för RE:Source, man ville hellre se en utbildningssatsning på yrkesverksamma, men inte heller detta prioriterades inom den budget för strategiska projekt som fanns avsatt för 2020.
Arbetspaket 4 Advances in LCA

Ansvarig: Tomas Ekvall, Chalmers
Detta arbetspaket är genomfört och avslutat. Resultatet blev en kurs som samlade 24
doktorander från Gävle i norr till Lund i söder. I kursen deltog 12 personer som lärare, alla väl etablerade inom LCA-området nationellt och internationellt och representerande många olika tillämpningsområden. Arbetspaketet är utförligt redovisat i
Bilaga 2.
Arbetspaket 5 Förutsättning för forskarskola – förstudie

Ansvarig: Projektledaren
Att erbjuda enstaka kurser kräver relativt stora resurser eftersom allt oftast görs endast en gång. Utbildningsnätverket har under året undersökt intresset och behovet av
att starta forskarskolor inom innovationsområdet. Forskarskolor skapar en långsiktighet och kan genom den driva kunskapstillväxt och kunskapsöverföring mellan akademin och andra aktörer inom innovationsområdet. Tanken är inte att skapa EN nationell forskarskola, den möjligheten har utretts och det stötte på för mycket motstånd
och problem. En annan intressant väg för forskarskola är att starta flera mindre forskarskolor som har ett fokus inom någon av innovationsområdets olika delar.
Målet med detta arbetspaket har varit att utreda förutsättningarna för forskarskolor
inom innovationsområdet. Effekten av detta skulle vara att genom utbildnings- och
fortbildningsinsatser så har samverkan stimulerats mellan; näringslivs-, forskningsoch offentliga aktörer samt doktorander över vetenskapsområden både nationellt och
internationellt, vilket är kongruent med etappmål för PM4.
Arbetspaketet var planerat för följande aktiviteter:
-

Erfarenhetsöverföring från andra forskarskolor insamlas exempelvis; Powres, Reesbe,
Program Energisystem, Produktion 2030 och Bio4Energy.
Identifiera regionala kluster
Utreda finansieringsmöjligheter,
Undersöka tänkbara profileringar
Definiera lämplig ambitionsnivå med en forskarskola
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Arbetspaketet planerades för att utföras av en person som skulle rekryteras genom
kompetenspoolen med stöd av arbetsgruppen för det strategiska projektet.
Efter byte av verktygsledare har denna uppgift inte blivit utförd, dvs ingen förfrågan
har lagt ut i kompetenspoolen. Anledningen till detta är oklar men beror förmodligen
på brister i överlämningen mellan tidigare och efterkommande verktygsledare.

Resultat och diskussion
Uppnådda resultat är rätt tydliga. När det gäller arbetspaket 2 (Gasakademin) och 4
(Advances in LCA) så är uppnådda resultat i paritet med förväntningarna, d.v.s. kurser för doktorander och yrkesverksamma har hållits med goda resultat och inom budget. När det gäller övriga arbetspaket (en kurs och två övriga uppgifter) så har en delmängd av budgeterade resurser lagts på insatser som dock ej gett önskat resultat.
Dock har inte alla beviljade medel upparbetats utan kommer att återlämnas till finansiären. Den huvudsakliga orsaken till detta är att projektägarskapet varit knutet till
verktygsledarfunktionen och då verktygsledaren bytts ut har inte projektet landat hos
den nya verktygsledaren.

Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
Att arbeta med utbildningsfrågor inom innovationsområdet har ända sedan start varit
en betydande utmaning. Det stod klart redan innan detta strategiska projekt påbörjades. Tanken med projektet var att stärka upp, kraftsamla och bygga vidare på det arbete med utbildningsnätverk och noder samt det tankegods som tagits fram där. Det
blir väldigt sårbart när verksamheten är starkt avhängig en eller ett fåtal eldsjälar.
Oavsett om vi tittar på personer från akademin eller från näringslivet så är den typen
av verksamhet som projektet omfattar av marginell betydelse. De två arbetspaket
som gått i mål har varit lyckosamma p.g.a. ett fåtal nyckelpersoner som varit drivande. Uppdraget som verktygsledare Utbildning har innan Anna Aspgren innehafts
av välmeriterade akademiker som haft svårigheter i att kunna prioritera sitt uppdrag
inom ramen för ordinarie tjänst. Så en viktig läxa är vem/vilka som ska ha ägarskapet
när det gäller projekt/insatser inom området. Formen med olika utförare av kurser är
det egentligen inget fel på och projektets mål och effekter är enligt min bedömning
fortfarande intressanta och relevanta.

Publikationslista
Inga publika publikationer är kända från de olika arbetspaketen.

Projektkommunikation
Projektet som sådant har inte kommunicerats alls. Däremot har de två genomförda
arbetspaketen kommunicerats och det har då tydligt framgått att RE:Source stått
bakom satsningen.
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Bilagor

Bilaga 1 Rapport Gasakademin
Bilaga 2 Rapport Advances in LCA

Bilaga 1

PM Arbetspaket Gasakademin
Ola Norrman Eriksson

Hur utvecklades arbetspaketet?
Sommarkursen ”Gasakademin” för doktorander och personer i näringlivet i motsvarande ställning var
en nationell, bred fördjupningskurs om energigaser med fokus på gas med förnybart ursprung. I
kursen fick doktorander från olika svenska lärosäten tillfälle att lära känna varandra och ta del av
kunskap från akademi, institut och industri.
Kursen är en årligt återkommande forskarskola och den koordinerades av Anton Fagerström på
Energiforsk samt Marie Münster på DTU Kursen genomfördes på Ängavallen i Skåne med studiebesök
i Danmark. Det erbjöds en möjlighet att registrera sig på kursen genom DTU och därigenom erhålla
högskolepoäng vilka kan tillgodoräknas på det egna lärosätet.
Mer information om årets kursomgång samt resultat från kursutvärderingen återfinns i rapport
författad av Energiforsk.
RE:Source mest tydliga bidrag till kursens upplägg och planering var att tillse att kursen gavs i Sverige
och att fokus i kursen låg på förnybar gas gjord på restresurser. Energiforsk har ett samarbete med
Danmark och Norge kring kursen och kravet på lokalisering i Sverige mötte visst motstånd då
tidigare, för RE:Source okända, utfästelser gjorts om att hålla till i Danmark i syfte att säkra
finanisering från DGC (Danskt Gastekniskt Center). Det hela löste sig genom lokalisering i Skåne vilket
möjliggjorde såväl studiebesök som gästföreläsare från Danmark. Det andra kravet var lättare att
tillgodose då det redan fanns ett fokus på förnybar gas i kursen så här var uppgiften mer att se till att
det kvarstod eller ökade. Som verktygsledare granskade jag också kvaliteten på de inbjudna
föreläsarna, att industriell relevans inte kompromissade med akademisk höjd. Vi fick också igenom
att kursdeltagare vars arbetsgivare är medlemmar i RE:Source kunde delta till rabatterat pris.

Vad lärde vi oss?
En sak vi lärde oss var att båda parter (genomförare och finansiär) behöver vara ännu tydligare med
under vilka förutsättningar samarbetet gäller. De motstridiga kraven fick sin lösning men försatte
projektledaren i en obekväm sits i onödan
Kursen hålls i Danmark 2019 men jag tycker att det finns anledning för RE:Source att fortsätta
samarbetet med Gasakademin även om formerna kan diskuteras. Storleken på det ekonomiska
bidraget kan diskuteras och en tydligare beskrivning av nedlagd arbetsinsats från Energiforsk skulle
vara på sin plats. Då kursen till sitt upplägg är väl inkörd borde kursadministrationen kunna hållas
nere. Många av föreläsarna verkar återkomma från år till år, dvs det är låg tröskel att få kompetenta
föreläsare. Man skulle också i än högre grad kunna aktivera RE:Source funktion genom att använda
RE:Source kanaler för spridning och koppla kursen till genomförda RE:Source-projekt samt rekrytera
såväl föreläsare som deltagare ur RE:Spource-leden.
Konceptet för Gasakademin är inte på något sätt unikt men kan kopieras för doktorandkurser inom
andra verksamhetesområden inom RE:Source. Till exempel skulle liknande kurser kunna hållas med
temat ”cirkulär ekonomi”, ”hållbar plastanvändning”, ”reverse logistics” och mycket annat.
Det finns även en del detaljer i upplägget, t.ex. sådant som kursdeltagarna värderade högt, som man
kan ta med sig till andra doktorandkurser.
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Anton Fagerström, områdesansvarig
Energiforsk
Anton.fagerstrom@energiforsk.se

2018-08-23

Rapport från Gasakademin 13-17 augusti 2018
Bakgrund
Gasakademin är en årligt återkommande forskarskola om biogas och andra
energigaser i form av en veckas internat. För sjätte året i rad organiseras denna av
Energiforsk respektive dess föregångare SGC, Svenskt Gastekniskt Center. Sedan
2016 välkomnar sommarskolan deltagare från Sverige, Norge och Danmark. 2018
genomfördes GasAkademin på Ängavallen i Skåne och var knuten till akademin
via DTU som gav examinerade studenter ECTS. Anton Fagerström, Energiforsk,
och Marie Münster, DTU, var akademiskt kursansvariga.

På Gasakademin talades det om
Programmet under Gasakademin bestod av fyra dagars presentationer av ledande
experter inom energigaser från främst Sverige och Danmark. Veckan började med
introducerande föreläsningar som satte ämnet i ett större perspektiv relaterat till
klimatförändringar. Under dagen gavs även en översikt av biogasproduktionen i
de olika skandinaviska länderna som visade på hur skilda båda produktionen och
användningsområden för biogas är.
Under de första två dagarna fick deltagarna, 13 till antalet, till största delen
doktorander men även några ingenjörer från gasindustrin, i uppgift att intervjua
varandra om deras respektive forskningsprojekt och sedan dels presentera sin
kollega och hans/hennes projekt och att dessutom ge några kritiska synpunkter på
projektet.
Under kursens andra dag presenterades tekniker för förgasning av avfall och
biomassa för framställningen av syngas och metan. Under eftermiddagen gavs en
genomgång av produktion av biogas genom rötning och utmaningarna i de
mikrobiologiska processerna.
Efter en dag med studiebesök (se nedan) ägnades torsdagen åt fler föreläsningar
inom energigasteknik. Dagen inleddes av en föreläsning om uppgradering av
biogas till metan. Vidare avhandlades de praktiska utmaningarna med att ersätta
naturgas med biogas i naturgasnätet och hur detta påverkar t.ex. olika apparater
som ansluts till nätet. Utmaningar och utvecklingen inom gasmotorer och -turbiner
gick även igenom. Därefter lyftes blicken till reglering och marknad kring stora
energisystem och hur dessa kan påverkas i den riktning som önskas, t.ex. mot mer
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förnybar gas i nätet. Dagen avslutades med en föreläsning om den uppdaterade
nationella biogasstrategin.
Kursens sista dag inleddes med två föreläsningar om power to gas som
presenterade fördelarna med att använda power to gas-tekniken för att producera
mer metan och avslutade med en genomgång av den senaste utvecklingen av
biologisk metanisering. Därefter gavs presentationer om resultat inom
kartläggning och kvantifiering av hållbarhetsindikatorer hos olika substrat till
biogasproduktion och LCA-analys av biogasproduktion. Dagen avslutades med att
deltagarna examinerades skriftligen och fyllde i en utvärdering av
Gasakademin2018.

Studiebesök
Under onsdagen genomfördes fem studiebesök. De två första besöken var på den
danska sidan Öresund och de tre sista på den svenska. Electrocheas anläggning för
biologiskt metanisering i Köpenhamn presenterades och i anslutning till det
förevisades Biofos reningsverk och biogasproduktion av ansvariga för respektive
enhet. På eftermiddagen besöktes i tur och ordning NSR/Vera Park, OX2 samt
Öresundskrafts tankstation för LBG, samtliga i Helsingborg.

Utvärdering
Vid kursens avslutning fyllde studenterna i en utvärdering med dessa resultat:
• De flesta deltagare hörde om kursen från sin handledare eller chef.
• De tre viktigaste anledningarna att deltagarna valde att gå kursen:
o Att utöka sitt nätverk inom gassektorn.
o Programmet verkade intressant.
o Att lära sig mer om vilken gasrelaterad forskning som bedrivs i de
skandinaviska akademierna
• Deltagarnas förväntningar på kursen handlade mest om att lära sig saker
de kunde använda i sitt projekt och/eller arbetsliv.
• De flesta deltagarna hade inte hört talas om Energiforsk innan kursen.
På en skala 1-5 (5 högst omdöme) ombads deltagarna att poängsätta aspekter av
kursen. Medelvärden av dessa omdömen:
• Väder: 4,86
• Boende: 4,14
• Konferensrum: 4,29
• Mat: 4,86
• Sociala aktiviteter: 4,43
• Relevans av ämnen: 4,57
• Föreläsningarnas kvalitet: 4,71
• Deltagarpresentationernas kvalitet: 4,57
• Studiebesökens relevans: 4,86
• Argumentationssessionens kvalitet: 4,29
• Fått större nätverk till akademin: 4,71
• Fått större nätverk till gasindustrin: 2,85
• Lärt sig saker relevanta för sitt arbete: 4,14
• Värdefullt att presentera en annan deltagare: 3,71
• Värdefull argumentationssession: 3,57
Sammantaget mycket höga betyg. Samtliga deltagare kommer att rekommendera
GasAkademin till en kollega för nästa år.
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BIlaga 2.

Rapport från doktorandkurs
“Advances in life cycle assessment”
Tomas Ekvall, Chalmers tekniska högskola
Göteborg, 2019-03-26

Doktorandkursen ”Advances in life cycle assessment” var en nationell, bred fördjupningskurs om
livscykelanalysanalys (LCA) och relaterade ämnen. I kursen fick doktorander från olika svenska
lärosäten tillfälle att lära känna varandra och ta del av kunskap från etablerade LCA-forskare.
Kursen genomfördes inom ramen för Swedish Life Cycle Center (SLC) och i nära samverkan med
forskarskolan ”Sustainable Biomass Systems” vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Den leddes av
Tomas Ekvall och Torun Hammar. Torun är disputerad forskare vid SLU. Tomas är senior forskare vid
IVL Svenska Miljöinstitutet och adjungerad professor i miljösystemanalys vid Chalmers tekniska
högskola. Tomas Ekvall deltog också som lärare vid kursen.
Kursdeltagarna kom från sex lärosäten: Chalmers, SLU, Högskolan i Gävle, Kungliga Tekniska
Högskolan, Högskolan i Borås och Karlstad universitet. För att hålla nere resandet koncentrerades
undervisningen till ett introduktionstillfälle i oktober och en intensiv seminarievecka i början av
december. Vid introduktionstillfället kunde doktoranderna dessutom delta via videolänk. Vid
kursstarten fick doktoranderna en gedigen lista på litteratur att läsa in innan seminarieveckan. De
skulle dessutom förbereda en presentation av sitt eget forskningsprojekt. Deltagande vid
kurstillfällena och presentationen av det egna projektet var vad som krävdes för att få godkänt på
kursen. För schema, litteraturlista m.m. se bifogat kurs-PM. Detta kursformat fungerade väl. Några
deltagare tyckte dock att seminarieveckan blev alltför späckad och/eller att litteraturlistan var alltför
lång.
Ett av kursens syften var att överföra kunskap och insikter från väl etablerade forskare till den nya
generationen. De flesta av de tolv lärarna rekryterades därför utifrån kriteriet att de tillhör de allra
mest citerade LCA-forskarna i Sverige. Med lite komplettering kunde vi skapa ett schema som täckte
in de viktigaste områdena inom ämnet (se schemat i bilaga 1). Av de forskare som tillfrågades var det
bara två som tackade nej till att delta som lärare. Flera av lärarna uttryckte också att de önskat de
hade tid att stanna kvar för att själva vara med under en större del av kursen. Intresset att bidra till
kursen som lärare var alltså stort, och det finns många fler forskare inom landet som skulle varit väl
kvalificerade lärare vid en doktorandkurs i LCA.
Ett annat syfte var att ge doktoranderna tillfälle att lära känna varandra och på så vis hjälpa dem att
bygga ett nätverk. För detta syfte inleddes seminarieveckan med en presentationsrunda, där varje
kursdeltagare även fick säga något om sina fritidsintressen. Vi arrangerade också en kursmiddag mitt

i seminarieveckan. Att doktoranderna lyckades lära känna varandra märktes bland annat på deras
livliga samtal under seminarieveckans raster.
För att kursformatet skulle fungera hade vi begränsat antalet kursdeltagare till 25. Trots en
begränsad insats för att marknadsföra kursen blev den fulltecknad åtskilliga veckor i förväg. En
deltagare tvingades dock hoppa av, vilket innebar att vi hade 24 deltagande doktorander. Det
märktes att kursen var efterlängtad, och det borde finnas studentunderlag till att ge en liknande kurs
regelbundet, eftersom nya LCA-doktorander hela tiden kommer in i systemet.
En av kursens seminariedagar, onsdagen den 5/12, ägnades specifikt åt avfallshantering och cirkulär
ekonomi. Kursens övriga innehåll är också relevant för Re:Source, eftersom LCA ger ett brett
systemperspektiv. Vid utvärdering av åtgärder för avfallsprevention och design for
disassembly/recycling är livscykelperspektivet nödvändigt, eftersom dessa åtgärder per definition
inte görs i avfallssektorn utan tidigare i produkternas livscykler. Det breda systemperspektivet är
också viktigt i utvärderingen av tekniska lösningar och system i själva avfallshanteringen, eftersom
den har starka kopplingar till andra sektorer: energitillförsel, materialproduktion och produktion av
näringsämnen.
Genom de högt kvalificerade lärarna och det stora antalet kvalificerade kursdeltagare gav kursen ett
betydande bidrag till Re:Sources Programmål 4: utbildning och expertis i världsklass. Det bidrog också
till övriga programmål:
•

•

•

•

•

•

Programmål 1: genom att hjälpa doktoranderna utvidga och stärka sina nätverk bidrog
kursen till det långsiktiga målet om ökad samverkan och synergieffekter mellan nationella
FOI-aktiviteter på området.
Programmål 2: genom att stärka doktorandernas metodkunnande bidrog kursen exempelvis
till de långsiktiga målen frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och avfallsmängder och till att
de nationella miljömålen nås.
Programmål 3: starka nätverk och metodkunnande bidrar också till målen att Sverige ska
vara proaktivt och har inflytande internationellt i standardiserings- och
policyutvecklingsprocesser, att svenska aktörers produkter och tjänster är väl anpassade till
befintliga och förväntade policyer, och till en mer hållbar konsumtion och
produktanvändning.
Programmål 5: nätverk och metodkunnande kan leda till ökat deltagande i EU-projekt.
Långsiktigt bidrar kursen till att svenska forskare får ökad möjlighet att både koordinera och
ta en större andel av budgeten i relevanta internationella forsknings- och
innovationsprogram.
Programmål 6: en stärkt och mer samlad LCA-kompetens i Sverige, och större inflytande över
internationella standarder och riktlinjer, bidrar långsiktigt till ökad konkurrenskraft för
svenska företag. Det lär leda till att svenska aktörer i större utsträckning ingår i starka,
konkurrenskraftiga konsortier för export av lösningar och till ett ökat antal företag och
omsättning inom innovationsområdet.
Programmål 7: kursen bidrog till ökad kompetens att utvärdera och utveckla tekniska
lösningar och därmed till flera av de långsiktiga målen: att stärka svenska aktörer inom
innovationsområdet och göra dem till mer attraktiva arbetsgivare; att placera svenska
företag bland de högst rankade vad gäller hållbarhet; och att göra svenska produkter/tjänster
till eftertraktade lösningarna inom resurs- och avfallssektorn.

Att studenterna själva var nöjda med kursen märks både på deras muntliga kommentarer under
kursen, på resultatet av deras utvärdering av kursen (se bilaga 2), och på vad deras handledare

rapporterat att deltagarna sagt till dem efter kursen. Det övergripande betyget i kursutvärderingen
var 4,3 på en femgradig skala. Flera studenter hade dock önskat mer tid för diskussioner. Det mesta
av seminarieveckan fylldes av presentationer från forskare/lärare och från doktoranderna själva.
Sammantaget var kursen lyckad för både kursdeltagare, lärare och arrangörer. Det finns sannolikt
studentunderlag för att genomföra en liknande kurs vartannat år. Det skulle också gå att utvidga
kursen på olika sätt. För att få mer tid till diskussioner kanske kursen bör innehålla två
seminarieveckor istället för en. Då kan kursen också involvera fler av de högt kvalificerade LCAforskarna som lärare. Undervisningsformerna bör varieras mer än den här gången, med mer tid till
grupparbeten och liknande. En del av kursen skulle också kunna genomföras i parallella sessioner,
där studenterna får välja den session de har mest nytta av.
Kursen vände sig till doktorander vid svenska lärosäten, men hölls på engelska eftersom några av
doktoranderna inte behärskar svenska. Det innebär att vi också skulle kunna anta doktorander från
utländska lärosäten. I Europa finns några internationella doktorandkurser i LCA. Vi kan etablera en
kurs som ett komplement till de som redan finns, särskilt om vår kurs fokuserar på de delområden
där spetskompetensen finns i Sverige.
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Course description
This course is a collaboration between the research school Sustainable Biomass Systems at Swedish
University of Agricultural Sciences (SLU) and Swedish Life Cycle Center. The course is partly funded by
the Swedish Energy Agency through Re:Source.

Objectives
The objectives of the course are to give PhD students a deeper understanding of life cycle
assessment (LCA) and related tools, including knowledge on state-of-the-art research in selected
areas, to disseminate the expertise of Swedish senior LCA researchers to a new generation of PhD
students, and to help the PhD students create an informal network of young LCA researchers.

Outline of course
This course gives an in-depth orientation of LCA. It includes a broad range of LCA-related topics: the
methodology, its application, its relation to other assessment tools, its role in decision-processes, etc.
The course consist of a half day introduction followed by a preparation period where the PhD
students will have time to read the course literature and prepare an own presentation that will be
held during an intensive course week. This contributes to creating an informal network of PhD
students and young researchers.
The course combines seminars led by a senior LCA researcher, and lectures given by the course
participants. The seminars led by senior researchers will go into depth in their areas of expertise. This
includes purely methodological aspects as well as applications in various sectors (see schedule
below).

Exam requirements
In addition to reading the course literature, each PhD student is required to prepare and give a
presentation on their research project during the course week. Presence at 75% of lectures and
seminars, and active participation in the discussions are required to pass the course.

Course leaders
Tomas Ekvall
IVL and Chalmers University
E-mail: tomas.ekvall@ivl.se
Torun Hammar
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
E-mail: torun.hammar@slu.se
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Schedule
Course introduction
Wednesday October 17th
Locations:
• Room 1480 Viken, IVL Svenska Miljöinstitutet, Aschebergsgatan 44, Göteborg
• Room Arenander, Ultunabiblioteket, SLU Ultuna
• Skype etc.
13.00-13.30
13.30-14.15
Coffee
14.30-15.15
15.30-16.30
16.30-17.00

Welcome & short introductions (Torun Hammar and Tomas Ekvall)
Use of the life cycle concept (Anne-Marie Tillman and Henrikke Baumann)
Use of the life cycle concept (Anne-Marie Tillman and Henrikke Baumann)
Use of models (Tomas Ekvall)
Course information

Preparatory work
Between the course introduction and the intensive course week (October 18th to November 30th)
there will time for the PhD students to prepare their presentation and read the course material
(further described in preparatory work below).

Course week
Monday December 3rd
Location: Room Afrodite, Chalmers Science Park, Sven Hultins gata 9, Göteborg
9.30-10.00
10.00-11.30
Lunch
12.30-13.30
13.30-14.30
Coffee
14.45-15.15
15.20-16.30

Coffee
Introductions
People and LCA (Henrikke Baumann and Anne-Marie Tillman)
Prospective LCA (Anne-Marie Tillman and Rickard Arvidsson)
Prospective LCA, continued (Tomas Ekvall)
Attributional/consequential LCA (Tomas Ekvall)

Tuesday December 4th
Location: Room Afrodite, Chalmers Science Park, Sven Hultins gata 9, Göteborg
9.00-10.30
Coffee
10.45-11.30
Lunch
12.30-13.00
13.00-14.00

PhD student presentations (Saurav Kalita, Kajsa Henryson, and Petra Sieber)
Land use change and climate (Christel Cederberg)
Climate and time (Tomas Ekvall)
PhD student presentations (Anna Furberg and Hanna Holmquist)
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Coffee
14.15-15.00 Characterization (Tomas Rydberg)
15.15-16.00 Weighting methods (Göran Finnveden and Tomas Ekvall)
16.05-16.30 Misunderstandings about attributional LCA (Göran Finnveden)
Wednesday December 5th
Location: Room Afrodite, Chalmers Science Park, Sven Hultins gata 9, Göteborg
8.30-10.30

PhD student presentations (Daniel Böckin, Siri Willskytt, Hampus André, and Zane
Rowe)

Coffee
10.45-11.30 Circular economy (Anne-Marie Tillman)
Lunch
12.30-13.30 PhD student presentations (Sandra Carlos and Frida Hermansson)
13.45-16.30 Waste (Anna Björklund, Ola Norrman Eriksson, and Linda Tufvesson;
with coffee break 14.30)
18.30
Dinner
Thursday December 6th
Location: Room Afrodite, Chalmers Science Park, Sven Hultins gata 9, Göteborg
8.30-13.00

PhD student presentations (Muhammad Arfan, Pontus Norell, Elin Malmgren, Felipe
Oliviera, Oscar Langelöv, and Carolina Liljenström; with coffee at 10.30 and lunch at
11.30)
13.00-13.45 Transport and vehicles (Tomas Rydberg)
14.00-15.45 PhD student presentations (Sjouke Beemsterboer, Peter Ylmén, and Daniel Jonsson;
with coffee at 14.30)
16.00-16.45 Buildings (Leif Gustavsson)

Friday December 7th
Location: Room Afrodite, Chalmers Science Park, Sven Hultins gata 9, Göteborg
8.30-10.30
Coffee
10.45-11.30
Lunch
12.30-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00

PhD student presentations (Johan Karlsson, Emma Moberg, Pedro Brancoli, and Elvira
Molin)
Food (Ulf Sonesson)
Average and marginal electricity (Tomas Ekvall)
Coffee with course evaluation
Concluding discussions
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List of teachers
First name

Surname

University

E-mail

Rickard

Arvidsson

Chalmers

rickard.arvidsson@chalmers.se

Anna

Björklund

KTH

anna.bjorklund@abe.kth.se

Anne-Marie Tillman

Chalmers

anne-marie.tillman@chalmers.se

Christel

Cederberg

Chalmers

christel.cederberg@chalmers.se

Göran

Finnveden

KTH

goran.finnveden@abe.kth.se

Henrikke

Baumann

Chalmers

henrikke.baumann@chalmers.se

Leif

Gustavsson

Linnéuniversitetet

leif.gustavsson@lnu.se

Linda

Tufvesson

SLU

linda.tufvesson@slu.se

Ola

Norrman Eriksson

University of Gävle ola.eriksson@hig.se

Tomas

Ekvall

IVL & Chalmers

tomas.ekvall@ivl.se

Tomas

Rydberg

IVL

tomas.rydberg@ivl.se

Ulf

Sonesson

RISE

ulf.sonesson@ri.se
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List of participants
First name

Surname

University

E-mail

Anna

Furberg

Chalmers

anna.furberg@chalmers.se

Carolina

Liljenström

KTH

carlil@kth.se

Daniel

Jonsson

University of Gävle

Daniel.Jonsson@hig.se

Daniel

Böckin

Chalmers

daniel.bockin@chalmers.se

Elin

Malmgren

Chalmers

elinmal@kth.se

Elvira

Molin

KTH/IVL

elvira.molin@ivl.se

Emma

Moberg

SLU

emma.moberg@slu.se

Felipe

Oliveira

Chalmers

felipeb@chalmers.se

Frida

Hermansson

Chalmers

frida.hermansson@chalmers.se

Hampus

André

Chalmers

hampus.andre@chalmers.se

Hanna

Holmquist

Chalmers

Hanna.Holmquist@chalmers.se

Johan

Karlsson

SLU

johan.o.karlsson@slu.se

Kajsa

Henryson

SLU

kajsa.henryson@slu.se

Muhammad Arfan

University of Gävle

Muhammad.Arfan@hig.se

Oscar

Langelöv

SLU

oscar.lagnelov@slu.se

Pedro

Brancoli

University of Borås

pedro.brancoli@hb.se

Peter

Ylmén

RISE/Lund University peter.ylmen@ri.se

Petra

Sieber

SLU

petra.sieber@slu.se

Pontus

Norell

University of Gävle

Pontus.Norell@hig.se

Sandra

Carlos

University of Gävle

Sandra.Carlos-Pinedo@hig.se

Saurav

Kalita

SLU

saurav.kalita@slu.se

Siri

Willskytt

Chalmers

siri.willskytt@chalmers.se

Sjouke

Beemsterboer

Chalmers

sjouke@chalmers.se

Zane

Rowe

Karlstad University

zane.rowe@kau.se
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Preparatory work
Course literature
A literature list of reading material covering each LCA subject taken up during the course week is
distributed after the course introduction. Due to the varying background of the course participants,
the reading list consists of both more general and advanced literature. The PhD students are
expected to read the literature before the course week in December.

Presentation
Each PhD student will prepare and give a presentation of their own research project during the
course week. The presentations are spread out during the course week based on the project
descriptions provided by the participants. PhD students within the same presentation slot (and
research area) can coordinate their presentations if they like. Each PhD student have 30 min
distributed for their presentation, of which 10 min can be allocated to discussions and questions.
The presentation should describe the PhD project, how it relates to previous research in the area,
and what knowledge gap(s) it addresses. The PhD student can also bring an unresolved problem or
question to the lecture, a question that the other students can discuss in connection to the lecture.
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Literature list
Wednesday October 17th
Use of the life cycle concept (Anne-Marie Tillman and Henrikke Baumann)
• Ehrenfeld, John R. The importance of LCAs—warts and all. J. Ind. Ecol. 1.2 (1997): 41-49.
• Freidberg, Susanne. From behind the curtain: talking about values in LCA. Int. J. Life Cycle
Assess. 23.7 (2018): 1410-1414.
• Vermeulen, Walter JV. The social dimension of industrial ecology: on the implications of the
inherent nature of social phenomena. Progress in Industrial Ecology, an International Journal
3.6 (2006): 574-598.
Other references:
• Kezar, Adrianna. Understanding and Facilitating Organizational Change in the 21st Century:
Recent Research and Conceptualizations: ASHE-ERIC Higher Education Report, Volume 28,
Number 4. Vol. 155. John Wiley & Sons, 2011.
• Chapter 9 on product development, Hitchhiker’s guide to LCA.
• Baumann, Henrikke, Frank Boons, and Annica Bragd. Mapping the green product
development field: engineering, policy and business perspectives. J. Cleaner Prod. 10.5
(2002): 409-425.
Monday December 3rd
People and LCA (Henrikke Baumann and Anne-Marie Tillman):
LCM:
• Rex, Emma, and Henrikke Baumann. Implications of an interpretive understanding of LCA
practice. Business Strategy and the Environment 17.7 (2008): 420-430.
• Nilsson-Lindén, Hanna, Henrikke Baumann, and Emma Rex. LCM development: focusing on
the LC promoters and their organizational problem-solving. Int. J. Life Cycle Assess. (2018): 113.
• Baumann, H., & Nilsson-Lindén, H. (2018). The many paths towards LCM: A practice review
(work in progress) - in PhD dissertation, H Nilsson-Lindén (2018), "The nitty gritty of life cycle
management”.*
Social perspective into LC studies:
• Baumann, H., Berlin, J., Brunklaus, B., Lindkvist, M., Löfgren, B., & Tillman, A. M. (2011). The
usefulness of an actor’s perspective in LCA. In Towards Life Cycle Sustainability Management
(pp. 73-83). Springer, Dordrecht.
• Baumann, H., Brunklaus, B., Lindkvist, M., Arvidsson, R., Lindén, H., & Hildenbrand, J. (2013).
Populating the life cycle perspective: methods for analyzing social and organizational
dimensions of product chains for management studies. Poster at International Society for
Industrial Ecology Biennial Conference, 7-10 July, Guildford, Surrey, United Kingdom.
• Baumann, Henrikke. Using the life cycle approach for structuring organizational studies of
product chains. Greening of Industry Network 2012 conference. 2012.
• Baumann, Henrikke, and Juana Camacho Otero (2016). One, two, three, many! or…?
Mapping of the controversy over the Swedish West Coast shrimp. 22nd International
Sustainable Development Research Society Conference, Lisbon, Portugal, July 13-15, 2016.*
* Useful reference but not core literature for the seminar.
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Prospective LCA (Anne-Marie Tillman and Tomas Ekvall):
• Börjeson L, Höjer M, Dreborg K-H, Ekvall T, Finnveden G. (2006) Scenario types and scenario
techniques: Towards a user’s guide to scenarios. Futures 38(7):723-739.
• Höjer M, Ahlroth S, Dreborg K-H, Ekvall T, Finnveden G, Hjelm O, Hochschorner E, Nilsson M,
Palm V. (2008) Scenarios in selected tools for environmental systems analysis. J. Cleaner
Prod. 16(18):1958-1970.
• Arvidsson R, Tillman A-M, Sandén B, Janssen M, Nordel A, Kushnir D, Molander S. (2017)
Environmental Assessment of Emerging Technologies - Recommendations for Prospective
LCA. J. Ind. Ecol. 22(6):1286-1294
• Pesonen H-L, Ekvall T, Fleischer G, Huppes G, Jahn K, Klos ZS, Rebitzer G, Sonnemann GW,
Tintinelli A, Weidema BP, Wenzel H. (2000) Framework for Scenario Development in LCA. Int.
J. Life Cycle Assess. 5(1):21-30.*
* Useful reference but not core literature for the seminar.
Attributional/consequential LCA (Tomas Ekvall and Göran Finnveden):
• Tillman A-M. (2000) Significance of decision-making for LCA methodology. Environ. Impact
Assess. Rev. 20:113-123.*
• Weidema BP. (2003) Market information in Life cycle assessment. Project no. 863, Danish
Environmental Protection Agency, Copenhagen, Denmark. Section 1.2.
• Ekvall T, Weidema BP. (2004) System Boundaries and Input Data in Consequential Life Cycle
Inventory Analysis. Int. J. Life Cycle Assess. 9(3):161-171.
• Ekvall T, Tillman A-M, Molander S. (2005) Normative ethics and methodology for life cycle
assessment. J. Cleaner Prod. 13(13-14):1225-1234.
• Finnveden G, Hauschild MZ, Ekvall T, Guinée J, Heijungs R, Hellweg S, Koehler A, Pennington
D, Suh S. (2009) Recent developments in Life Cycle Assessment. J. Env. Man. 91(1):1-21.
Sections 3 and 5.
• Ekvall T, Azapagic A, Finnveden G, Rydberg T, Weidema BP, Zamagni A. (2016) Attributional
and consequential LCA in the ILCD Handbook. Int. J. LCA 21:293-296.*
• Yang Y, Heijungs R. (2018) On the use of different models for consequential life cycle
assessment. Int. J. LCA 23:751-758.*
* Useful reference but not core literature for the seminar.
Tuesday December 4th
Land use change and climate (Christel Cederberg):
• Cederberg C, Persson M, Neovius K, Molander S, Clift R. (2011) Including carbon emissions
from deforestation in the carbon footprint of Brazilian beef. Environ. Sci. Technol. 45, 17731779.
• Persson UM, Henders S, Cederberg C. (2014) A method for calculating a land-use change
carbon footprint (LUC-CFP) for agricultural commodities – applications to Brazilian beef and
soy, Indonesian palm oil. Global Change Biology 20(11), 3482-3491.
Climate and time (Tomas Ekvall):
• Levasseur A, Lesage P, Margni M, Deschênes L, Samson R. (2010) Considering Time in LCA:
Dynamic LCA and Its Application to Global Warming Impact Assessments. Environ. Sci.
Technol. 44(8):3169-3174.*
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Brandão M, Levasseur A, Kirschbaum MUF, Weidema BP, Cowie AL, Jørgensen SV, Hauschild
MZ, Pennington DW, Chomkhamsri K. (2013) Key issues and options in accounting for carbon
sequestration and temporary storage in life cycle assessment and carbon footprinting. Int. J.
Life Cycle Assess. 18:230-240.
• Levasseur A, Cavalett O, Fuglestvedt JS, Gasserd T, Johansson DJA, Jørgenseng SV, Raugei M
Reisinger A, Schivley G, Strømman A, Tanaka K, Cherubini F. (2016) Enhancing life cycle
impact assessment from climate science: Review of recent findings and recommendations for
application to LCA. Ecological Indicators 71:163–174.*
* Useful reference but not core literature for the seminar.
•

Characterization (Tomas Rydberg):
• JRC (2011) Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the European context based on existing environmental impact assessment models and factors. European
Commission, Ispra. Summary Section 1.1 (pp.3-6).
• Steen B. (2016) Calculation of Monetary Values of Environmental Impacts from Emissions
and Resource Use The Case of Using the EPS 2015d Impact Assessment Method. J. Sust.
Development 9(6).
• UNEP/SETAC (2017) Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators (Volume 1).
UNEP/SETAC Life Cycle Initiative.
• Fazi S, Castellani V, Sala S, Schau EM, Secchi M, Zampori L. (2018) Supporting information to
the characterisation factors of recommended EF Life Cycle Impact Assessment methods. EUR
28888 EN, European Commission, Ispra.
• UNEP/SETAC (2018) Pellston Workshop works towards Volume 2 of Global Guidance for LCIA
Indicators.
Weighting methods (Göran Finnveden and Tomas Ekvall):
• Finnveden G, Håkansson C, Noring M. (2013) A new set of valuation factors for LCA and LCC
based on damage costs – Ecovalue 2012. 6th International Conference on Life Cycle
Management. Gothenburg, August 25-28 2013.
• Isacs L, Finnveden G, Dahllöf L, Håkansson C, Petersson L, Steen B, Swanström L, Wikström A.
(2016) J. Cleaner Prod. 127:37-48.
• Jorquera RH, Lindblad M. Eds. (2016) Integration of environment and economy in product
development gives opportunity for innovations. Report no 2016:06. Swedish Life Cycle
Center, Gothenburg. Section 2.1.
• Pizzol M, Laurent A, Sala S, Weidema B, Verones F, Koffler C. (2017) Normalisation and
weighting in life cycle assessment: quo vadis? Int. J. Life Cycle Assess. 22:853-866.
• Ekener E, Hansson J, Larsson A, Peck P. (2018) Developing Life Cycle Sustainability
Assessment methodology by applying values-based sustainability weighting – Tested on
biomass based and fossil transportation fuels. J. Cleaner Prod. 181:337-351.
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Wednesday December 5th
Circular economy (Anne-Marie Tillman):
• Böckin D, Willskytt S, André H, Tillman A-M, Söderman ML. What makes resource efficiency
measures environmentally beneficial? A systematic review of assessment studies.
Manuscript submitted to J. Cleaner Prod. (distributed through email)
Waste (Anna Björklund, Ola Norrman Eriksson, and Linda Tufvesson):
• Ekvall T, Assefa G, Björklund A, Eriksson O, Finnveden G. (2007) What life-cycle assessment
does and does not do in assessments of waste management. Waste Management 27:989996.*
• Gentil EC, Damgaard A, Hauschild M, Finnveden G, Eriksson O, Thorneloe S, Kaplan PO, Barlaz
M, Muller O, Matsui Y, Ii R, Christensen TH. (2010) Models for waste life cycle assessment:
Review of technical assumptions. Waste Management 30:2636-2648.
• Eriksson O, Bisaillon M. (2011) Multiple system modelling of waste management. Waste
Management 31:2620-2630.
• Tufvesson LM, Lantz M, Börjesson P. (2013) Environmental performance of biogas produced
from industrial residues including competition with animal feed — life-cycle calculations
according to different methodologies and standards. J. Cleaner Prod. 53:214-223.
• Laurent A, Bakas I, Bernstad A, Niero M, Gentil E, Hauschild MZ, Christensen TH. (2014)
Review of LCA studies of solid waste management systems — Part I: Lessons learned and
perspectives. Waste Management 34:573-588.*
• Laurent A, Clavreul J, Bernstad A, Bakas I, Niero M, Gentil E, Christensen TH, Hauschild MZ.
(2014) Review of LCA studies of solid waste management systems — Part II: Methodological
guidance for a better practice. Waste Management 34:589-606.*
• Börjesson P, Prade T, Lantz M, Björnsson L. (2015) Energy Crop-Based Biogas as Vehicle Fuel
— The Impact of Crop Selection on Energy Efficiency and Greenhouse Gas Performance.
Energies 8:6033-6058.
• Joyce PJ, Börjesson A. (2018) Beyond landfill avoidance – Assessment of the sustainability
benefits of proposed integrated bauxite residue valorisation flow sheets using life cycle
assessment (LCA). BR2018, Athens May 7-10 2018.
• Joyce PJ, Hertel T, Goronovski A, Tkaczyk AH, Pontikes Y, Björklund A. (2018) Identifying
hotspots of environmental impact in the development of novel inorganic polymer paving
blocks from bauxite residue. Resources, Conservation & Recycling 138:87-98.
* Useful reference but not core literature for the seminar.
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Thursday December 6th
Transport and vehicles (Tomas Rydberg):
• Nordelöf A, Messagie M, Tillman A-M, Ljunggren Söderman M, Van Mierlo J. (2014)
Environmental impacts of hybrid, plug-in hybrid, and battery electric vehicles—what can we
learn from life cycle assessment? Int. J. Life Cycle Assess. 19:1866-1890.
• Manual for transport calculations gods*
* Useful reference but not core literature for the seminar.
Buildings (Leif Gustavsson):
• Gustavsson L, Sathre R. (2006) Variability in energy and carbon dioxide balances of wood and
concrete building materials. Building and Environment 41(7):940-951.*
• Gustavsson L, Joelsson A. (2010) Life cycle primary energy analysis of residential buildings.
Energy and Buildings 42(2):210-220.*
• Dodoo A, Gustavsson L, Sathre R. (2014) Lifecycle carbon implications of conventional and
low-energy multi-storey timber building systems. Energy and Buildings 82:194-210.
• Gustavsson L, Dodoo A, Sathre R. (2015) Climate effects over the lifecycle of a building –
Report on methodological issues in determining the climate change over the lifecycle of a
building. Report 2015:35. Boverket, Karlskrona.*
• Gustavsson L, Haus S, Lundblad M, Lundström A, Ortiz CA, Sathre R, Le Truong N, Wikberg PE. (2017) Climate change effects of forestry and substitution of carbon-intensive materials
and fossil fuels. Renewable and Sustainable Energy Reviews 67:612-624.
• Tettey UYA, Dodoo A, Gustavsson L. (2018) Carbon balances for a low energy apartment
building with different structural frame materials. Energy Procedia. (supplied separately)
* Useful reference but not core literature for the seminar.
Friday December 7th
Food (Ulf Sonesson):
• Pelletier N, Tyedmers P, Sonesson U, Scholz A, Ziegler F, Flysjö A, Kruse S, Cancino B,
Silverman H. (2009) Not All Salmon Are Created Equal: Life Cycle Assessment (LCA) of Global
Salmon Farming Systems. Environ. Sci. Technol. 43(23):8730-8736.*
• Davis J, Sonesson U, Baumgartner DU, Nemecek T. (2009) Environmental impact of four
meals with different protein sources: Case studies in Spain and Sweden. Food Research
International 43(7):1874-1884. *
• Nilsson K, Flysjö A, Davis J, Sim S, Unger N, Bell S. (2010) Comparative life cycle assessment
of margarine and butter consumed in the UK, Germany and France. Int. J. Life Cycle Assess.
15:916–926.
• Korsaeth A, Jacobsen AZ, Roer A-G, Henriksen TM, Sonesson U, Bonesmo H, Skjelvåg AO,
Strømman AH. (2012) Environmental life cycle assessment of cereal and bread production in
Norway, Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science. 62(4):242-253.*
• Sonesson UG, Lorentzon K, Andersson A, Barr U-K, Bertilsson J, Borch E, Brunius C,
Emanuelsson M, Göransson L, Gunnarsson S, Hamberg L, Hessle A, Kumm K-I, Lundh Å,
Nielsen T, Östergren K, Salomon E, Sindhöj E, Stenberg B, Stenberg M, Sundberg M, Wall H.
(2016) Paths to a sustainable food sector: integrated design and LCA of future food supply
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•

Average and marginal electricity (Tomas Ekvall):
*no additional literature*
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Other information
Course site
The location for the course week is Chalmers Science Park (Teknikparkens konferenscenter), Sven
Hultins gata 9, Göteborg (see map below).

Public transport
Find travel information on Västtrafiks homepage.

Course dinner
There will be a course dinner at 18.30 on Wednesday December 5th at the restaurant Sukhothai
which is located on Drottninggatan 17, Göteborg. The course will pay for the dinner while drinks are
paid for by the course participants.

Other
All meals (except the course dinner) and accommodation are paid for by the course participants.
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Bilaga 2: resultat från kursutvärdering
Advances in life cycle assessment - Course evaluation
1 = lowest score, 5 = highest score
1. Overall assessment of course:
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8. This have been particularly good:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Very interesting content and interesting discussions
Nice spread of participants and lectures
Good administration and clear communication
Student lectures
Some of the lectures (in particular food, ALCA/CLCA, land use change, weighting and more) –
those that were really relevant for me ☺ but also in general the diversity of students &
lectures + workshop on electricity, really nice format! Could be more of that as well!
Open-minded lectures that encouraged discussions
Interesting to hear about other PhD students projects
Meeting people working with LCA (both lectures and PhD students)
Besides the knowledge in LCA methodology gained in the course, I believe that the network
(including learning about what topics in which PhD students in Sweden are working on) was
very valuable. Personally I am one of the few people working with LCA in my department, so

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

the opportunity to discuss LCA/LCT topics was very valuable. Moreover, understanding that
other researcher have same problems as I do helped my self-confidence.
Träffa alla lärare och andra doktorander som jobbar med LCA. Blir mer en del av ett ”LCA
community”
Bra föreläsningar mestadels. Intressant att höra vad alla håller på med. Bra bredd med finns
avvägning mot djup
That we got time to sit down and discuss our projects and problems. Also, the course dinner
was really nice!
Course structure, particurlarly subject focus – LCA
Time and room for discussion
Appreciated Tomas’ view/presentation on ALCA/CLCA and different opinions
Väldigt bra och öppen atmosfär för diskussioner och bra innehåll relevant för breda spektrat
av applikationer som fans representerat vid kursen
To see each other every day and get new contacts and discuss similar topics and problems
Level of knowledge distributed to the participants. Aim high. The mix of more experienced
and less experienced PhD’s.
The group discussions, especially the ones in smaller groups. The electricity workshop was
perfect
Good course information!
Lectures – most lectures were quit good and informative. I liked that it was more like
discussions rather than academic lectures.
The time was well structured, I did not feel very tired or bored of the content because it was
well spaced.
To get the opportunity to read/listen to many different fields where LCA is used. Get an
overview. Mett PhD students struggling with similar issues. Get an overview.
De första dagarna var framförallt bra med mer generellt LCA focus. Bra med inblick I vad
andra PhD studenter håller på med och vlka problem de hade
Titta på LCA inom olika områden för att få inspiration. Diskutera frågor med jämlikar och
experter inom området.
To understand the differences between the attributional and consequencial LCA (still a bit
confused with the type of data I can use)
Really knowledgeable lectures
Overall good quality of the presentations
Tomas Ekvall -> Your contributions made the course success by itself
Torun -> Well organized/communicated
Contributions of Henrikke, Ulf, Christel
Möjligheten att fördjupa sig och få diskutera, speciellt de frågor som inte har ett rätt eller fel
svar. Kul att lära om andra doktoranders projekt/utmaningar och åsikter
The student lectures, and other lectures relating to LCA experience.

9. This could be improved:
•

•

During some periods it became too difficult to focus, because of the intense
presentation/lecture schedule. Almost no one can keep up concentration for 7 hours
straight, five days straight
Reduced amount of reading and possibly replace with other assignment before, during or
after course week

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lectures can focus partly on “basics” from the paper/readings and then deepen to
discussions – but not too long discussions and too big groups
I would have liked to have the land use and food sessions during the same day
Mer organiserade (modererade) diskussioner kring specifika metodproblem (som I sista
föreläsningen), mindre “rätt upp och ner” föreläsningar
Kanske ha ett annat format för alla studentpresentationer hade varit lämpligt. Och mer fokus
på diskussioner i mindre grupper
More discussion moments and maybe a few articles less. But than again, it was a relly good
collection of relevant sources in the area
LCA modelling related problems from individual participants and discussions in groups to
identify possible ways of thinking to solve those issues
Litteraturlistan (en del överlappning, någon typ av gallring/rangordning vore bra)
I enjoyed the discussion in small groups, like we did Friday afternoon. It was very hands on,
how to do, could have one or two occasions more like that
More time for discussion, the combined knowledge of the room was high but we lacked time
sometimes. Set up an email group?
Other than the indoor environment I was very satisfied
Tomas lectures
The group discussions/exercise on electricity (more of this)
A lot of focus was towards LCA & methodology in an EU context. I find it quit limited and
would like to see more international application of LCA.
Would liked to have more lectures & discussions rather than reading assignments
The content of lectures (background + how the LCA methodology issues in this field is
discussed and potentially solved). Give the presenters direction on what is expected. More
interaction/exercises/discussions: one question per lecture to discuss?
Mer gruppdiskussioner och active learning. Tungt med många och långa
studentpresentationer.
Mer rent LCA fokus och mindre ”bakgrund” som i byggnader och fordon
The waste management part of the course (not everything, mostly the first part) was not so
useful
Long time spent with student presentations
Really intensive days – hard to keep up focus at the end of the day
More focus on general, wide questions about LCA and less focus on individual specific
subjects
More focus on how to better do LCA (like the el discussions)
Reading list
Some lectures seemed not super well prepared for the occasion
More lecture time for experts (30-45 min very short -> double the time)
Mer uppblandat mellan föreläsning och strukturerade diskussioner. Mindre tid för
studentföreläsning, testa posters istället där alla får presentera sig och sitt projekt på en
poster. 5 min muntligt presentation och sen hänger postern uppe för mer fördjupning.
Onödigt med presentation som är ren återupprepning av papper som vi redan läst
Hade gärna haft mer metodfokus snarare än produktfokus
Not sure, perhaps more time to process, perhaps more discussion in smaller groups. I belives
some people are nervous about speaking in such a large group.

10. Other comments:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Great job!
Really well done, you have earned a pat on the shoulder ☺
Thanks for a well organised course week! ☺
Thank you
I don’t remember if the course was only for PhD students, but I think it would be good if it
was open for other kinds of university staff (adjunkter, lektorer etc)
Too many short lectures (45 min on one subject)
Bad time management (45 min wasn’t enough)
Revise student presentations, as 2 hours on very specific studies kills the spirit. I couldn’t
focus or concentrate for so long. Perhaps have a poster session/presentation instead
Have a clearer re thread and themes
Would like to see discussions on following things: 1) identification of hotspots where LCA
would be most usefule; 2) challenges with poor data availability issues in LCA
Nice with course dinner!
Jättekul och bra kurs!
I would gladly give up own presentation time to allow more time for the experts
presentations.
Thank you for organizing a great course!
Good course. 4/5. Very happy I took it and I learned a lot. Thanks.

