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Hållbarhetspolicy 

Studentkåren StuFF har en bred verksamhet som sträcker sig över flertalet aktörer och 

samarbetspartners. StuFF representerar tusentals studenter vid Linköpings universitet och är därmed 

en viktig aktör med mycket inflytande över studentlivet. Det blir därför ytterst viktigt att StuFF som 

verksamhet drivs och förvaltas på ett ansvarsfullt sätt med en målsättning om att vara en hållbar 

organisation och bidra till hållbarhet både inom och utanför organisationen.  

Bakgrund 

Begreppet hållbarhet brukar definieras utifrån tre olika aspekter: social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. Dessa anses samspela med varandra leda till en hållbar utveckling. För att kunna sträva 

efter en hållbar utveckling behöver StuFF se till sin organisation och precisera vad som är relevant i 

verksamhetens kontext. Som studentkår agerar StuFF främst inom studentlivet och tillförlitar sig 

därför på att studentlivet ska vara levande och det ideella engagemanget bör bedrivas på ett hållbart 

sätt. För att tydliggöra att den största delen av verksamheten är engagemangsbaserad och att det är 

där StuFFs funktion är som tydligast används “Hållbart engagemang” som begrepp istället för 

“Social hållbarhet”. 

Syfte 

Hållbarhetspolicyn syftar till att förtydliga StuFFs strävan i hållbarhetens tre dimensioner: social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Policyn ska användas som ett komplement till andra 

policydokument som kan reglera liknande frågor, till exempel ekonomisk policy. Policyn riktar sig till 

alla som är verksamma inom StuFFs organisation och bör användas som stöd kring frågor som rör 

styrning, riktlinjer och agerande.  
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Hållbart engagemang (social hållbarhet) 

StuFFs roll inom det hållbara engagemanget sträcker sig från att vara en bra arbetsgivare till att 
sprida goda exempel kring hantering av ideellt engagemang. En stor del av StuFFs verksamhet och 
studentlivet i stort vilar på att det finns studenter som är villiga att engagera sig. För att upprätthålla 
ett långsiktigt engagemang inom studentgruppen behöver man arbeta med ett hållbart engagemang 
där de involverade vill och orkar vara engagerade länge utan att deras fysiska eller psykiska hälsa 
påverkas negativt. Att föregå med gott exempel bör vara ett ledord när StuFF verkar för att bidra 
till ett hållbart engagemang.  

I sitt arbete med hållbart engagemang ska StuFF sträva efter att: 

• Bedriva sin verksamhet på ett sätt som minimerar risken för psykisk eller fysisk ohälsa 
bland förtroendevalda inom kåren och de förtroendevalda på sektionerna som StuFF har 
kontinuerliga möten med 

• Utvecklas tillsammans med studentlivet på Linköpings universitet och värna om 
studentlivets kultur och goda traditioner  

• I de sammanhang där StuFF representerar studenter uppmuntra de organisationerna till att 
arbeta med frågor rörande hållbar utveckling 

• Ha nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande behandling samt ständigt 
arbeta för öppenhet, inkludering och respekt i verksamhetens alla delar  

Ekonomisk hållbarhet 

StuFF bör arbeta på ett ansvarsfullt sätt i ekonomiska frågor för att säkerställa en långsiktighet för 

den verksamhet som kåren bedriver. StuFF ska hantera intäkterna varsam och alltid sträva efter att 

göra så mycket studentnytta som möjlig med de resurser som finns tillgängliga. Det innebär bland 

annat att evenemang som StuFF bedriver ska ske på ett sätt som inte försätter kåren i omedelbar 

konkurs. StuFFs ekonomiska tillväxt får inte ske på bekostnad av den ekologiska eller sociala 

hållbarheten.  

I sitt arbete med ekonomisk hållbarhet ska StuFF sträva efter att:  

• Arbeta på ett ekonomisk långsiktigt och strategiskt sätt för den verksamhet som kåren 
bedriver  
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• Bedriva verksamhet utan att försätta kåren i ekonomisk kris 

• Revidera avgifter som betalas av medlemmar utefter aktuella ekonomiska förutsättningar 
för studenter 

• Sträva efter att göra etiska och miljömedvetna val vid investeringar. Kåren ska inte 
finansiera eller investera i aktiviteter eller företag vars verksamhet kan anses vara särskilt 
skadlig för den sociala eller ekologiska hållbarheten. I övrigt regleras investeringar i den 
ekonomiska policyn 

Ekologisk hållbarhet 

För att bidra till den ekologiska hållbarheten bör StuFF sträva efter att kontinuerligt förbättra 

verksamheten genom medvetna val som leder till en minskad negativ påverkan på miljön. Målet för 

den ekologiska hållbarheten för StuFF ska vara att hantera varor och resurser på ett hållbart och 

långsiktigt sätt. Miljövänliga alternativ ska alltid väljas om det inte är påtagligt betungande för 

ekonomin. StuFF har en mångsidig verksamhet därför ska den ekologiska hållbarheten hanteras 

lokalt, vid varje enskilt beslut och i sin egen kontext. 

I sitt arbete med ekologisk hållbarhet ska StuFF sträva efter att: 

• Identifiera och följa miljölagstiftning och andra krav som berör kåren 

• Ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av leverantör och inköp av varor 

• I en konkurrenssituation med likvärdiga priser samt funktionalitet välja den produkt med 
påvisat lägst miljöpåverkan 

• Hushålla med befintliga resurser på ett sätt som främjar en lång livslängd 

• Så långt som möjligt prioritera transportsätt med lägst miljöpåverkan. Inrikesresor får aldrig 
ske med flyg 

• Hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt  
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Arbetssätt för långsiktig hållbarhet 

StuFFs verksamhet bör i största möjliga mån tillämpa arbetssätt som främjar en långsiktighet och 

hållbarhet för såväl verksamheten, de förtroendevalda och andra samarbetsaktörer. 

Hållbarhetsfrågor bör integreras i studentkårens styrning, beslut och dokument. Det är därför 

viktigt att denna policy kommuniceras och är tillgänglig för alla som är verksamma inom 

organisation, samt till medlemmar, studenter och andra intressenter. Hållbarhetspolicyn ska vara 

känd, förstådd samt tillämpas i den dagliga verksamheten. Arbetet för ett hållbart studentliv, 

ekonomi och miljö ska genomsyra alla delar av organisationen. För att upprätthålla ett gott 

förhållningssätt bör hållbarhetsarbetet kontinuerligt följas upp, utvärderas, revideras och 

konkretiseras.  


