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Förord

Rapporten Från tyst vår till het sommar utgör nummer 45 i serien Vetenskap för profession. 
I rapporten presenterar rektors strateg för hållbar utveckling Birgitta Påhlsson och rektor 
Björn Brorström det systematiska arbete som har bedrivits inom hållbar utveckling vid 
Högskolan i Borås under de senaste tio åren. Detta arbete är imponerande och har prisats 
av flera externa bedömare, bland annat Naturvårdsverket och UKÄ. Då hållbar utveckling 
har blivit en integrerad del av högskolans verksamhet, är det inte förvånande att flera tidi-
gare rapporter i serien Vetenskap för profession behandlar detta ämne. Särskilt kan nämnas 
rapporterna The University of Borås as a Sustainable University som publicerades år 2015 
och RE: en ny samhällssektor spirar som publicerades 2016.

Föreliggande rapport inleds med en översikt över de stora samhällsutmaningarna och den 
internationella utvecklingen avseende hur dessa utmaningar hanterats, med fokus på aka-
demin. Svårigheter identifieras med att bedriva utvecklingsarbete inom ramen för befint-
liga, disciplinbaserade akademiska strukturer. Därefter beskriver författarna utifrån egna 
erfarenheter och forskning om förändringsarbete i organisationer hur Högskolan i Borås 
arbetat med hållbar utveckling. Beskrivningen och analysen visar att ett framgångsrikt ut-
vecklingsarbete omfattar en tydligt formulerad strategisk inriktning, konkreta aktiviteter 
och åtgärder, en tydlig organisation samt effektiva system för uppföljning och utvärdering.

Av rapporten framgår betydelsen av lärosätesledningens engagemang för att arbetet med 
hållbar utveckling ska kunna sjösättas på ett framgångsrikt sätt. Genom att skapa de-
batt och implementera konkreta åtgärder har ledningen lyckats etablera ett systematiskt 
arbetssätt avseende hållbar utveckling vid Högskolan i Borås. Certifieringen av högsko-
lans miljöledningssystem enligt ISO 14001 har utgjort en viktig ryggrad i strävan efter 
systematisering inom hela högskolans verksamhet: utbildning, forskning, samverkan och 
utvecklandet av ett hållbart campus. Arbetet har fått stor genomslagskraft och kurser i 
drygt 70 procent av högskolans utbildningsprogram är idag hållbarhetsdiplomerade, vil-
ket innebär att kurserna erbjuder diskussion om och kritisk reflektion över alla tre aspekter 
av hållbar utveckling - den ekologiska, den sociala och den ekonomiska - samt över po-
tentiella konflikter dem emellan. I enlighet med högskolans policy för hållbar utveckling 
prioriteras idag forskning inom hållbar utveckling. Konkreta åtgärder för att skapa det 
flervetenskapliga arbetssätt som krävs för forskning inom hållbar utveckling är genom-
förda, till exempel inrättandet av högskoleövergripande fora och workshops för att lyfta 
samarbetsmöjligheter mellan högskolans olika forskningsområden och forskargrupper.

Rapporten belyser att även om Högskolan i Borås kommit långt, återstår mycket att göra 
om FN:s globala mål för hållbar utveckling ska kunna uppnås. Författarna visar att ett 
av flera viktiga nästa steg är att högskolans arbetssätt i högre utsträckning förmår fånga 
upp initiativ tagna i verksamheten. Högskolan som ett inom området nationellt ledande 
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lärosäte och Sverige som ett internationellt ledande land måste bli ännu bättre, medan de 
utmaningar som finns är globala och kräver gränsöverskridande forskning, innovation och 
samverkan mellan akademi och andra samhällsaktörer. Rapporten lyfter fram vikten av 
långsiktighet och kontinuitet, och det gäller inte minst för hur svenska lärosäten i högre 
utsträckning kan stödja hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv.

Kim Bolton och Jenny Johannisson, biträdande redaktörer

1. Utgångspunkter, utvecklingslinjer och utmaningar 

Bra att veta 

Med utgångspunkt från Högskolelagen och baserat på beslut av Högskolan i Borås 
styrelse och rektor har ett arbete bedrivits vid högskolan att integrera hållbar utveckling i 
utbildning och forskning, i det dagliga arbetet på campus och i samverkan med närings-
liv, kulturliv och offentlig verksamhet. En strategigrupp för hållbar högskola, 
och dess föregångare ”Hållbarhetsrådet”, har varit en viktig aktör i arbetet med att 
formulera mål för hållbarhetsarbetet och utveckla strategier och handlingsplaner för im-
plementering av hållbar utveckling. Strategigruppen har letts av rektor med strategen för 
hållbar utveckling som ansvarig för att initiera och driva frågor, upprätta dagordningar 
och vara föredragande i många frågor. Författarna till denna rapport, rektor och strateg 
för hållbarhetsfrågor, har följaktligen varit ytterst delaktiga i arbetet. En viktig informa-
tion är också att båda författarna är samhällsvetare och företagsekonomer.  

Rapporten beskriver hållbarhetsarbetet vid Högskolan i Borås och redovisar möjliga för-
klaringar till det som uppnåtts som resultat av ett enträget arbete under ett decennium. 
Beskrivningen av utvecklingsarbetet, hur det varit organiserat, viktiga beslut, händelser 
och aktiviteter sätts in i sitt sammanhang genom beskrivning av övergripande utveck-
lingslinjer och en referensram mot vilken utvecklingsarbetet lutat. Rapporten avslutas 
med ett resonemang om viktiga avvägningar som dels förklarar vad som gjorts, dels är 
vägledande för ett fortsatt framgångsrikt utvecklings- och implementeringsarbete. Allra 
sist följer en uppmaning till beslutsfattare att inse allvaret i den situation som nu råder.     

Utvecklingslinjer - de stora dragen

Marinbiologen och författaren Rachel Carson publicerade 1962 boken ”Tyst vår ”. 
Boken beskrev alarmerande effekter av ökad spridning av gifter i skog och mark. Fåglar 
skulle förgiftas och dö och sången tystna. Carsons bok med dess dramatiska beskrivning 
och budskap anses av många markera starten på miljörörelsen. En annan samhällskritisk 
och uppmärksammad infallsvinkel på det som idag innefattas i begreppet hållbarhet var 
den amerikanske juristen Ralph Naders så kallade korståg mot bilism och då särskilt 
General Motors under 1960-talet (Nader 1965). Nader uppmärksammade och studerade 
allvarliga bilolyckor samt fokuserade på bilindustrins ansvar för säkerhet och människors 
välbefinnande. Nader krävde radikala åtgärder från bilindustrin och anses ha bidragit till 
en ny trafiksäkerhetslag i USA. 

Bland annat med utgångspunkt från Carsons och Naders beskrivningar av externaliteter, 
det vill säga effekter av företagens verksamhet som påverkar omgivningen, började krav 
ställas på företagen att mer explicit redovisa sitt samhällsansvar genom att upprätta 
sociala eller samhälleliga bokslut och genomföra revisioner av den samhälleliga påverkan. 
Kraven och trycket på företagen att vidga sin informationsgivning och redovisa verk-
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samhetens konsekvenser för olika typer av intressentgrupper hängde också samman med 
synnerligen goda år för världsekonomin i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. 
Det talades om övervinster och betydelsen av att dessa inte uppstod på bekostnad av 
företagens samhällsansvar. För företagen blev det viktigt att visa på samhällsnyttan paral-
lellt med den traditionella redovisningen av finansiellt resultat och finansiell ställning. 

Genomgångar av företagens sociala bokslut visade sig ofta präglas av ”window dressing”. 
Det var välstrukturerade och bearbetade beskrivningar av vidtagna och planerade åtgär-
der och av ett stort ansvarstagande, men bilden som förmedlades var inte alltid helt i 
överensstämmelse med verkligheten. De sociala boksluten omfattades heller aldrig av den 
traditionella externa revisionen och informationsgivningen kunde vara väl yvig utan att 
någon avstyrde publicering eller ifrågasatte publicering. 

Övervinster och externaliteter innebar krav på intressentanalyser och sociala bokslut 
och utgjorde därigenom en första ansats mot ett hållbarhetstänkande. När den djupa 
lågkonjunkturen infann sig under den andra delen av 1970-talet, som följd av upprepade 
oljekriser, försvann såväl det yttre kravet på utvidgad redovisning som företagens intresse 
för sociala bokslut och sociala revisioner. Den kontroversielle Chicagoekonomen och 
nobelpristagaren Milton Friedmans ord om att företagens enda uppgift är att vara lön-
samma blev en sanning (1962). Men trots allt var ett slags grund för ett bredare perspektiv 
på företagande, ansvarstagande och redovisning lagd. Utvecklingen och tillämpningen av 
social redovisning låg också till grund för miljöredovisningar som blev allt mer frekventa 
i inledningen av 1990-talet.

En annan utvecklingslinje fram till dagens situation är givetvis miljökonferenserna. Den 
första miljökonferensen i FN:s regi hölls 1972 i Stockholm. Mottot för konferensen 
var ”Only one earth” och konferensen anses ha haft stor betydelse för den koppling 
som skedde mellan miljöfrågor och utvecklingsfrågor. Motgångarna för efterföljande 
konferenser har varit många dels i förhållande till vad som måste och borde göras enligt 
mångas uppfattning, dels i förhållande till högt ställda förväntningar på resultat inför 
konferenserna. Politikerna har, när det kommer till kritan, helt enkelt inte kunnat enas. 
Alla har varit bekymrade över att hamna med Svarte Petter och göra ett för stort åtag-
ande i förhållande till andra länder och kontinenter. En grundläggande problematik har 
varit vilken levnadsstandard som utvecklingsländerna ska ”tillåtas” ha. Om till exempel 
BRIC-länderna - Brasilien, Ryssland, Indien och Kina - också förbrukar 4,2  jordklot 
per år, vilket är vad Sverige förbrukade år 2016 enligt Världsnaturfonden (WWF), är vi 
bortom all räddning.     

Hållbar utveckling 

Under vägens gång har begreppet hållbar utveckling lanserats och etablerats. Begreppet 
myntades 1981 av miljöforskaren Lester Brown och blev sedan känt och etablerat 

genom Brundtlandkommissionens rapport från år 1987. Rapporten ”Our Common 
Future” lyfter fram ansvaret för att tillgodose allas behov också över generationsgränser 
(United Nations World Commission on Environment and Development, 1987, s. 8). I 
rapporten, som fokuserar miljö, utveckling och fattigdom, hävdar kommissionen att en 
hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt inte kan uppnås om miljön ödeläggs och 
naturresurserna överexploateras. Vidare poängteras i rapporten att en hållbar utveckling 
förutsätter genomgripande förändringar av ekonomiska system och samhällen. 

Synsättet förmedlat i Brundtlandrapporten ligger till grund för det som sedan början 
av 1990-talet har betraktats som definitionen av hållbar utveckling, nämligen att den 
består av tre delar; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Spridningen av begreppet 
hållbar utveckling och dess tre delar kan ses som en reaktion på de senaste decenniernas 
samhällsomvandlingar och samhällsutmaningar och behovet av ett mer helhetsorienterat 
perspektiv. Detta har ställt högre krav på aktörernas ansvar och samarbete mellan besluts-
fattare på global nivå.

Vid FN-konferensen 1992 i Rio Janeiro togs handlingsprogrammet Agenda 21 fram 
vars  syfte var att omsätta visioner till praktisk handling. Agenda 21 fokuserade på arbete 
för att motverka miljöförstöring, utrota fattigdom och stärka demokratin. Programmet 
innehåller 27 grundläggande principer för miljö- och utvecklingsarbete. En av principerna 
är att de aktörer som förorenar ska ta ansvar och betala för sin påverkan. En annan 
princip tar upp frågan om vår civilisations livsstil och behovet av ändrade konsumtions- 
och produktionsmönster. Det var första gången den frågan aktualiserades. 

Näringslivets svar på utmaningar kopplade till hållbar utveckling har skiftat. I upprin-
nelsen till Rio-konferensen mobiliserade till exempel de globala storföretagen ett eget 
nätverk, ”The World Business Council for Sustainable Development” som än idag är 
mycket aktivt. Detta är ett exempel på hur näringslivet självt agerat för att med goda 
exempel visa hur hållbar utveckling kan vara gynnsamt för företag och företagande 
(Frostensson och Helin 2018).

Efter ett antal år med konferenser där inga bindande avtal tecknades genomfördes år 
1997 FN:s klimatkonferens i Kyoto, Japan. Vid detta tillfälle fattades beslut om en 
minskning av växthusgaser, det så kallade Kyotoprotokollet. Avtalet trädde i kraft först 
år 2005 och förväntningarna på en förlängning av avtalet vid FN:s klimatkonferens i 
Köpenhamn år 2009 var höga, men Köpenhamnskonferensen blev ett stort misslyck-
ande. Vid den andra Rio-konferensen år 2012 återupptogs i stället arbetet med att ta 
fram nya globala utvecklingsmål och samma år genomfördes en ny klimatkonferens som 
resulterade i en förlängning av Kyoto-avtalet. 
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Agenda 2030 

Efter över 20 år med mer eller mindre misslyckade försök att uppnå globala överens-
kommelser vände utvecklingen. Såväl 2015 års klimatkonferens i Paris som 2015 års 
konferens om Agenda 2030 och de sjutton globala målen ledde till historiskt framgångs-
rika överenskommelser. Världens ledare i FN:s medlemsländer, totalt 193 stycken, skrev 
under Parisavtalet om att hålla ökningen av den globala genomsnittstemperaturen väl 
under 2 grader i förhållande till den förindustriella nivån och sträva efter att begränsa 
den till 1,5 grader. I FN:s Generalförsamling accepterade medlemsländernas regeringar 
utan undantag mål och delmål i Agenda 2030. Målet är att åstadkomma verklig och 
nödvändig förändring fram till år 2030.

Agenda 2030 är en precisering och samtidigt en fördjupning av Brundtlandkommissi-
onens definition och beskrivning av innebörden av hållbar utveckling. I deklarationen 
indelas målen i ”People”, ”Planet”, ”Prosperity”, ”Peace” och ”Partnership”. Fattigdom 
lyfts fram som den främsta globala utmaningen. Ett helhetsperspektiv ses som nödvän-
digt för att balansera målkonflikter och få en förståelse för de synergieffekter som vid 
implementering kan uppnås genom sambanden mellan målen. 

De globala målen avser såväl miljömål som sociala och ekonomiska mål. De är integrerade 
och odelbara och därmed ömsesidigt beroende samtidigt som fokus kan läggas på speci- 
fika aspekter vid genomförande. På en övergripande nivå betonas det globala ansvaret 
och de rika ländernas ansvar för att bidra till fattiga länders utveckling och de 17 målen 
kan ses som utgångspunkter, visioner och verktyg för beslutsfattande. Till varje mål finns 
”delmål” formulerade, totalt 169 stycken, som ska uppnås. Dessa delmål innebär en 
konkretisering och stödjer implementering. Målen ska stimulera till handling under de 
kommande femton åren inom områden som är kritiska för mänskligheten och planeten. 

En fråga som måste ställas är vad som uppnåtts gällande de globala målen. Den globala 
uppvärmningen fram till idag har gått snabbare än förväntat och Sverige har fortsatt att 
öka sitt ekologiska fotavtryck. Det skulle som tidigare nämnts behövas 4,2 jordklot om 
världen i stort avsatte ett lika stort ekologiskt fotavtryck som Sverige. FN:s uppföljning 
av de globala målen visar enligt The Sustainable Development Goals Report 2018 
framgångar inom många områden, men också att framstegen inom flera områden är 
otillräckliga för att uppnå målen i Agenda 2030 inom utsatt tid. Detta gäller särskilt för 
de mest utsatta och marginaliserade grupperna. Antal undernärda ökar, i huvudsak på 
grund av konflikter samt torka och katastrofer kopplade till klimatförändringen. Med 
bara tolv år kvar till 2030 är det bråttom. Att uppnå de globala målen kräver enligt 
rapporten omedelbara och accelererande åtgärder i länder, parallellt med samverkan och 
partnerskap bland regeringar och intressenter på alla nivåer. 

Klimatet i fokus

Mycket har hänt och sagts sedan ”Tyst vår”. Den tysta våren 1962 har nu följts av den 
extremt heta och torra sommaren 2018. De extrema väderförhållandena runt om i 
världen de senaste åren oroar, nu senast hettan, torkan och bränderna i norra Europa och 
Sverige. Till detta kommer bland annat sensommarens översvämningar, hetta, jordbäv-
ningar och upprepade stormar och tyfoner i Japan. 

Parisavtalet 2015 innebar att världens länder enades om att vi ska sikta på att den globala 
uppvärmningen stannar vid 1,5 grader. Enligt en nyligen publicerad vetenskaplig artikel 
i Proceedings of the National Academy of Sciences (Steffen et al. 2018) är ökningen fram 
till idag drygt en grad. Det är den högsta medeltemperaturen sedan istiden och vi har 
redan intecknat en och en halv grad på grund av tröga processer gällande uppvärmning-
en och den nödvändiga återgången. Studiens slutsats är att om världen inte lyckas leva 
upp till det satta målet är riskerna för en destabilisering av planeten betydligt större än 
vad forskare och experter tidigare antagit. Klimatfrågan är central och brådskande men 
det finns också andra viktiga samhällsutmaningar som oroar och som behöver hanteras; 
ojämlikhet, ekonomisk orättvisa, situationen i särskilt utsatta länder och integrations- 
och migrationsproblem. En omständighet är att om uppvärmningen fortgår kommer 
delar av jorden inte längre att vara beboeliga. En sådan utveckling kommer att innebära 
stora omflyttningar och stora problem vad gäller försörjning, infrastruktur och social 
integrering inom områden och städer till vilka människor kommer att söka sig.
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2. Universitets och högskolors betydelse för 
hållbar utveckling

Uppgiften - utbildning, forskning och samverkan

Universitet och högskolor har ett uttalat och synnerligen viktigt uppdrag att verka för 
en hållbar utveckling. Särskilt viktigt är att i mötet med studenter förmedla kunskap om 
innebörden av hållbar utveckling. Uppdraget är att redovisa fakta, förklara utvecklings-
linjer, sammanhang och samband samt bidra till att skapa förståelse för den komplexitet 
som det innebär att vara hållbar och genomföra Agenda 2030 med de sjutton formulerade 
och accepterade målen.

Utbildning vid universitet och högskolor ska bedrivas på vetenskaplig och konstnärlig 
grund och vara forskningsanknuten. Universitet och högskolor har ansvar för att genom 
sin forskning bidra till att samhälleliga utmaningar kan bemästras. Forskningsprogram, 
projekt  och studier måste därför ta sin utgångspunkt i de problem som aktörer och or-
ganisationer möter i strävandena efter att vara hållbara. Samhälleliga behov av förändring 
och utveckling motiverar forskning som är inriktad mot att bidra med konkreta resultat i 
form av nya eller förbättrade tillämpningar och/eller fördjupad förståelse. Överföring av 
kunskap och resultat förutsätter en välutvecklad samverkan med det omgivande samhället. 
Ledningarna för universitet och högskolor har ett stort ansvar för att sörja för att forsk-
ningsresultat sprids. 

Universitet och högskolor bedriver också forskning som har sin utgångspunkt i den 
enskilda forskarens eller forskargruppens nyfikenhet. Det är utmärkande för akademisk 
forskningsverksamhet av hög kvalitet att den behovsmotiverade forskningen förenas med 
den nyfikenhetsbaserade där resultatens användbarhet utifrån ett tillämpningsperspektiv 
inte alltid är uppenbara, i alla fall inte i ett kortsiktigt perspektiv. 

En särskild kvalitet inom högre utbildning och forskning är kritiskt tänkande och 
problematisering. Att åstadkomma en hållbar utveckling handlar om att ifrågasätta det 
för givet tagna och om att problematisera samhälleliga tillstånd, utvecklingsförlopp och 
presenterade tillämpningar och lösningar. Till forskningens uppgift att redovisa fakta, 
bidra till ökad förståelse och utveckla hållbara metoder ska således läggas förmågan att 
ifrågasätta och ge berikande perspektiv på utveckling och tillstånd. 

Uppgiften - förutsättningar och förmåga

Det finns dessvärre skäl att ställa frågan om universitet och högskolor idag har förut-
sättningar och förmåga att svara upp mot de höga förväntningar som finns på att bidra 
till hållbar utveckling och genomförande av målen i Agenda 2030. Problematiseringen 
nedan är bland annat baserad på artiklar publicerade i Weber och Duderstadt (2012) och 
då särskilt Webers resonemang om universitetens roll (sid 10-11). Bokens titel är ”Global 
Sustainability and the Responsibilities of Universities”. Högre utbildning och forskning 

Solenergi, en del av lösningen
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utmärks i hög grad, inte minst vid de stora och anrika universiteten, fortfarande av fokus 
på discipliner. Fokus på hållbarhet och samhälleliga utmaningar förutsätter ett flerveten-
skapligt angreppssätt, ett angreppssätt som saknas inom många forskningsmiljöer. 

Det finns många mekanismer som förstärker den befintliga och väletablerade disciplinära 
kopplingen. Forskningen styrs av betydelsen för forskaren att publiceras internationellt 
och detta ska helst ske i väletablerade och välrenommerade journaler. Dessa journaler 
har oftast en stark ämnesanknytning. Publicering i ämnesinriktade journaler är betydligt 
vanskligare om ett brett perspektiv anläggs. Bedömningar av vetenskapliga artiklar och 
forskning sker av kollegor inom samma ämne och förutsättningarna för publicering ökar 
om förhållningssätt, problem och metod är inom samma disciplinära ådra, vilket kan 
innebära att så kallad mainstreamforskning premieras. Det finns anledning att anta att 
mycket av den forskning som fyller de vetenskapliga journalerna följer huvudfåran inom 
respektive disciplin. Det flervetenskapliga perspektivet och bidrag till att åstadkomma en 
hållbar utveckling i bred bemärkelse är därför ännu så länge inte framträdande.  

I utbildningssammanhang är det i hög grad den enskilde läraren som beslutar om vad 
som tas upp i undervisning och i examinationer. Även här är innehåll och fokus i hög 
grad på det etablerade och klassiska ämnet. Risken är att trots intentioner och vackra 
ord om hållbarhet i utbildningsplaner och kursplaner blir det inte alltid så mycket sagt 
och gjort i praktiken. Det flervetenskapliga perspektivet har svårt att konkurrera med 
behovet av att förmedla nödvändiga ämneskunskaper. 

Den enskilda läraren och forskaren har en stor frihet och ett stort ansvar för innehåll och 
val av problem i undervisning och forskning. Så är det och så ska det vara. Samtidigt 
gäller också att läraren och forskaren verkar inom ett system som oftast premierar att 
bli vid sin ämnesmässiga läst. Till detta kommer att de kollegialt sammansatta besluts-
församlingarna förstärker de klassiska akademiska värdena och ämnena. De kollegiala 
beslutsorganen har inte varit och är inte organiserade för att driva frågan om att integrera 
hållbar utveckling i utbildning och att agera för mer forskning rörande hållbar utveck-
ling. Vår erfarenhet och vårt intryck är att det förefaller som om satsningar på hållbar 
utveckling i stor utsträckning har skett genom initiativ från ledningarna inom lärosätena 
och drivits via linjeorganisationen av chefer samt särskilt utsedda strateger och samord-
nare för hållbar utveckling. Variationer finns mellan lärosätena men huvudintrycket är 
att förändringsarbetet bedrivs i linjeorganisationen, vilket givetvis också kan vara helt i 
enlighet med hur uppgifterna är fördelade mellan linjen och de kollegiala organen. 

En ytterligare problematik i strävanden efter att integrera hållbar utveckling i verksam-
heten är den unicitet och exklusivitet i förhållande till andra samhällsorganisationer som 
ibland uttalas gälla för universitet och högskolor av verksamma inom akademin. En ge-
nomförd utvärdering av lärosätenas hållbarhetsarbete, som visade att tre fjärdedelar hade 
blivit underkända på grund av brister i det systematiska arbetet med att integrera håll-

barhet i utbildningen, ifrågasattes av många företrädare från akademin. I samband med 
en uppföljningskonferens diskuterades resultatet och relevansen av utvärderingen och då 
framfördes synpunkten att utvärderingen inte var relevant eftersom universitet och hög-
skolor i grunden alltid är hållbara och långsiktigt verkningsfulla genom den vetenskap-
liga basen. Det finns ingen ohållbar forskning och därigenom inte heller någon ohållbar 
utbildning. Argumentationen bygger på en uppfattning att universitet och högskolor 
befinner sig vid sidan av övriga samhällsorganisationer och har en särskild roll. Vi delar 
uppfattningen om vikten av akademisk frihet och akademiskt ansvar men det legitimerar 
inte avsaknaden av systematiskt hållbarhetsarbete. Vi betraktar universitet och högsko-
lor som integrerade i samhället och med precis som alla andra samhällsorganisationer 
stränga krav och förväntningar på sig att bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete.

Universitet och högskolor har ett mycket stort ansvar för att bidra till en gynnsam sam-
hällsutveckling, och verksamheten måste anpassas till omvärldsförändringar samtidigt 
som kärnan baserad på idén om akademisk frihet och att fritt välja problem och metoder 
i utbildning och forskning värnas. Universitet och högskolor är å ena sidan starkt inte-
grerade i samhällsutvecklingen, å andra sidan aktörer med förmåga att betrakta och pro-
blematisera samhällsutveckling med ett utifrånperspektiv. För att långsiktigt upprätthålla 
legitimitet är det nödvändigt för universitet och högskolor att klara den balansgången. 

En viktig omständighet med stor relevans i sammanhanget är den möjlighet som 
universitet och högskolor har att genom forskning påverka och förändra omvärldsbe-
tingelser. Ny kunskap, nya rön och verifierade eller förkastade teorier kan och bör skapa 
nya villkor för samhällsutvecklingen. Forskning inom hållbar utveckling kan ge stöd till 
att accelerera positiva satsningar och investeringar i hållbara företag, städer och länder, i 
syfte att förhindra en fortsatt negativ samhällsutveckling och för att hantera konkurre-
rande värden, men också underlätta den omställning av samhället som krävs. Forskare 
kan beskriva önskvärda tillstånd och betrakta utvecklingen som påverkbar. Uppdraget är 
att forma framtiden istället för att sondera den och upprätta normativa bilder istället för 
explorativa (jfr Van den Heijden, Kees 2004). 

Ett påpekande i sammanhanget är betydelsen av att lärare och forskare vid universitet 
och högskolor mer aktivt än idag förmedlar kunskap med samhällsrelevans och deltar 
i samhällsdebatten. Ett intressant påpekande gjort av Hammarfelt, Nelhans och Nolin 
(2018) är trenden att forskare idag väljer att konkurrera om positioner i det internatio-
nella forskarsamhället och inte prioriterar att inta positionen som företrädare och ledare 
av praxisutveckling baserat på vetenskaplig grund och vetenskaplig legitimitet. Det är 
viktigare att vara keynote-speaker på en vetenskaplig konferens än att vara förgrundsge-
stalt inom ett verksamhetsområde utifrån ett samhälleligt perspektiv. Det finns undantag 
och några klarar och upprätthåller båda rollerna men de är alldeles för få idag. 



HÖGSKOLAN I BORÅS 21

3. Ett betraktelsesätt på hållbar utveckling

Konkurrerande värden

Hållbar utveckling och genomförande av målen i Agenda 2030 handlar om att hantera 
konkurrerande värden. Miljöförändringar ska hanteras samtidigt som ekonomisk stabi-
litet råder och en rättvis social ordning utvecklas och upprätthålls. Campbell (1996) har 
beskrivit utmaningen att hantera konkurrerande värden och att vara hållbar i termer av 
tre konflikter; utvecklingskonflikten, resurskonflikten och ägandekonflikten. Med ut-
vecklingskonflikten avses spänningen mellan social rättvisa och ökat välstånd å ena sidan 
och skydd av miljön å andra sidan. Med resurskonflikten avses spänningen mellan skydd 
av miljön och ekonomisk tillväxt och välfärdsutveckling. Konflikten handlar om den på-
frestning som människor utsätter naturen för genom sitt beteende och sin konsumtion. 
Med ägandekonflikten avses spänningen mellan människor i hur fördelningen av be-
gränsade resurser sker, det vill säga hur ska tillväxten fördelas så att social rättvisa uppnås. 
Hållbar utveckling rymmer således en rad svårhanterliga uppdrag och konflikter och 
därför menar Campbell att hållbarhet är en vision som inte är genomförbar. Hållbarhet 
kan inte vara ett mål utan är ett medel för att uppnå olika typer av samhälleliga värden 
men dessa värden kan inte uppnås samtidigt. 

Journalisten och författaren Göran Greider skriver i en rapport om hållbart företagande 
att krav på företag som verkar på en marknad att vara hållbara i en bred bemärkelse inte 
är rimliga (Brorström et al. 2015). Affärsmöjligheter som inte är hållbara utifrån ett 
samhälleligt perspektiv men som säkrar ett företags överlevnad, i alla fall tillfälligtvis, 
kommer alltid att utnyttjas. Däremot är medvetenhet om hållbarhet viktigt och ett mer 
relevant och rimligt krav menar Greider. Med denna uppfattning om marknaden följer 
också att hållbar utveckling förutsätter reglering genom politiska beslut, marknaden 
klarar inte att själv hantera nödvändiga krav och genomföra förändring. 

Detta motsägs delvis av de företagsinitiativ som togs i samband med Rio-konferensen 
1992 och framväxten av Corporate Social Responsibility (CSR) som i slutet av förra 
seklet, efter företagsskandaler och en utbredd förtroendekris, åter kom upp på agendan. 
Miljöfrågor och sociala frågor blev, enligt Frostensson och Helin (2018), något som större 
företag behövde hantera, inte bara av legitimitetsskäl utan också för att undgå tvingande 
och ofta kostsamma regleringar. Den frivilliga regleringen med bland annat etiska koder 
påverkade också utvecklingen mot ökad transparens och öppenhet. En viktig roll spelade 
till exempel FN:s Global Compact, ett antal principer för ansvarsfullt företagande. Kofi 
Annans uppmaning att anta dessa principer hörsammades av ett stort antal företag och 
innebar ett ökat öppenhetskrav; företagen måste visa vad de gör, inte bara tala om det 
eller skriva under goda principer. Parallellt med denna utveckling sker, paradoxalt nog, 
en ökad fokusering på traditionella krav på effektivitet och lönsamhet. Många organi-
sationer ser dock idag potentialen i ett medvetet hållbarhetsarbete som kan bidra till 
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organisationens värdeskapande och nya eller utvecklade affärsmöjligheter. Ett exempel är 
det ökade intresset inom vissa branscher att utveckla och tillämpa cirkulära affärsmodel-
ler som innebär ett kraftigt minskat resursutnyttjande. 

Samtidigt med ovanstående gäller att en grundläggande egenskap för framgångsrika 
organisationer och verksamheter är förmågan att förena konkurrerande värden. No-
belpristagaren Douglass North (1993) skiljer mellan allokativ och adaptiv effektivitet. 
Med allokativ effektivitet avses fördelning av resurser på ett sådant sätt att ett effektivt 
resursutnyttjande sker och att kostnadseffektiviteten är hög. En hög allokativ effektivitet 
säkrar verksamhetens överlevnad på kort sikt. Med adaptiv effektivitet avses förmågan 
att anpassa organisation och verksamhet till förändrade förutsättningar. Resurser måste 
avsättas för att skapa kunskaper om omvärldsbetingelser och för att kunna omorientera 
verksamheten. En hög adaptiv effektivitet säkrar verksamhetens långsiktiga överlevnad, 
det är helt enkelt en förutsättning för överlevnad. Komplikationen i sammanhanget är 
att ju mer resurser som avsätts för beredskap att anpassa verksamheten till förändrade 
förutsättningar, desto lägre allokativ effektivitet. Vår egen sektor erbjuder ett lysande 
exempel på allokativ och adaptiv effektivitet. För att ett utbildningsprogram ska överleva 
och upprätthålla hög kvalitet långsiktigt måste utbildningen dels relateras till sin om-
värld, dels forskningsankytas och med dessa båda utgångspunkter förändras och förnyas 
över tid. Förnyelsen måste ske kontinuerligt, men vid behov krävs också större föränd-
ringar och anpassningar till förändrade förutsättningar och/eller nya kunskaper. Förnyel-
se och förändring är resurskrävande och påverkar negativt den allokativa effektiviteten. 

Två andra nyckelbegrepp i sammanhanget är öppenhet och samarbete. Öppenhet 
befrämjar förändring och organisationer som är öppna, inåt och utåt, för att ta emot nya 
intryck och styrsignaler och pröva nytt är mer motståndskraftiga och har en högre lång-
siktig överlevnadsförmåga. Öppenhet innebär förutsättningar och beredskap för att svara 
mot krav på hållbarhet och i tid omorientera verksamheten. Samarbete är bland annat 
en fråga om att finna lösningar där konkurrerande värden hanteras. En inspirationskälla 
är därvidlag Ellinor Ostroms (1990) studier av samarbete mellan aktörer i användning 
av gemensamma resurser som visar på möjligheter att konstruktivt hantera begränsade 
resurser utan tillämpning av vare sig planekonomi eller marknadsmodeller. Samarbete 
bygger förtroende mellan aktörer och gynnar ansvar för att hantera hållbarhetsutmaning-
ar. I sammanhanget kan ju också nämnas Robert Putnams (1996) klassiska studier av 
hur förtroende byggs och samarbete etableras.  

 En dyster profetia rörande samarbete och ömsesidighet ges av historikern Niall Ferguson 
(2013). Denne menar att generationskontraktet är brutet. Den grundval mot vilken 
Brundtlandkommissionens syn på hållbar utveckling lutar sig, nämligen att en genera-
tion inte ska förbruka resurser på bekostnad av kommande generationer, gäller således 
inte längre enligt Ferguson. Det är en viktig iakttagelse och synnerligen problematisk 
om den är korrekt. 

Motståndskraft och gränser

Ett annat perspektiv utgör den flervetenskapligt inriktade forskning som bedrivs vid 
Stockholms Resilience Centre och ramverket Planetary Boundaries som utarbetades för 
snart ett decennium sedan. Ramverket är mer aktuellt än någonsin. Planetary Boundaries, 
om planetens gränser för resursutnyttjande, sätter ekologiska ramar som mänskligheten 
måste hålla sig inom för att inte riskera att destabilisera planeten och därmed urholka 
möjligheterna för global mänsklig välfärd. Den ekologiska hållbarheten är utifrån 
detta ramverk en förutsättning för ekonomisk och social hållbarhet, samtidigt som det 
finns ett ömsesidigt beroendeförhållande. Idag används det generiska ramverket både i 
forskning och policyarbete internationellt, bland annat för att åskådliggöra och förklara 
sambanden mellan de globala målen och de tre dimensionerna av hållbar utveckling. 

Vid den internationella konferensen EAT Forum 2016 presenterade miljöprofessorn 
Johan Rockström tillsammans med miljöekonomen Pavan Sukhdev ett nytt sätt att 
förhålla sig till de globala målen - illustrerad med en tårta. Det understa lagret, basen, är 
miljömässig hållbarhet. “Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara,” menar 
Johan Rockström. Högre upp kommer de sociala och så småningom de ekonomiska 
målen. Nyligen publicerades en artikel i Nature Sustainability med titeln “A good life for 
all within planetary boundaries”. Där undersöker och redovisar forskare knutna till Leeds 
University huruvida det är möjligt att leva med hög social rättvisa och samtidigt hålla 
sig inom planetens gränser för resursutnyttjande. Det var första gången som en analytisk 
metodutveckling genomfördes för att kunna utröna var golvet för social välfärd finns 
inom ramen för de biofysiska gränserna. 

Resultatet var nedslående. Fysiska grundläggande behov såsom mat, rent vatten, tillgång 
till el och utrotning av extrem fattigdom kan enligt artikeln sannolikt tillfredsställas för 
alla människor utan att överskrida planetens gränser, men att uppnå mer kvalitativa mål 
om livskvalitet såsom högre utbildning, social välfärd och jämlikhet skulle, under rådande 
omständigheter, kräva en resursanvändning som är 2-6 gånger en hållbar nivå. 

Resultaten pekar på att strävan efter universell mänsklig utveckling, som är ambitionen 
i FN:s globala mål, kan komma att underminera jordsystemets processer vilka mänsklig 
utveckling ytterst beror av, onekligen ett dilemma. Ett mer hoppfullt scenario, enligt 
artikeln, är om de globala målen kunde ändra agendan bort från tillväxt mot en ekono-
misk modell med målet hållbar och rättvis mänsklig välfärd. Men, om alla människor ska 
leva ett gott liv inom planetens gränser måste resursanvändningen för att möta grundläg-
gande behov minska dramatiskt.
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Redovisning av samhällsansvar                      

Ytterligare ett perspektiv handlar om redovisningen av social och miljömässig påverkan 
och dess koppling till ett bredare perspektiv på företagande och ansvar. Enligt Frostensson 
och Helin (2018) ses från 1990-talets början en ökad integration av miljöfrågor och 
sociala frågor i finansiella årsredovisningar. Det sker också en framväxt av separata 
redovisningar och delgivning av information via internet. Vanan vid miljöredovisningar 
och att arbeta med miljöledningssystem och konceptet ”Triple Bottom Line” (TBL), 
tredelad redovisning av ekonomisk, miljömässig och social påverkan, kan sägas ha skapat 
förutsättningar för etablering av hållbarhetsredovisning som fenomen. 

En ökad marknadsorientering och en utveckling mot ett granskningssamhälle kritiseras 
vanligtvis för överdrivet fokus på utvärdering, mätning och kontroll men har samtidigt 
inneburit ökade krav på öppenhet, transparens och riskminimering. Detta  har i sin tur 
bidragit till utökad ansvarskommunikation, bland annat genom hållbarhetsredovisning-
en, något som företagen anammat kanske främst av legitimitetsskäl. Utvecklingen av 
riktlinjer för hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative (GRI), har bidragit till 
en utveckling och standardisering av hållbarhetsredovisning; en institutionaliseringspro-
cess som lett till en väletablerad praxis bland stora företag.  

Hållbarhetsredovisningen som fenomen är kanske främst ett resultat av en anpassning 
till en stark praxis för att skapa legitimitet men har samtidigt bidragit till ökade kunska-
per och medvetenhet i organisationer, vilket i sig kan leda till förändringar i beslut och 
handling i riktning mot ökad hållbarhet i verksamheten. Risken för särkoppling mellan 
redovisningen som transparensinstrument och som styrmedel kvarstår dock. Sedan år 
2016 är hållbarhetsredovisning obligatorisk för stora företag även om krav på att följa en 
specifik standard inte finns. 

Forskningen har  dock haft problem att definiera betydelsen av hållbar utveckling 
inomorganisatoriskt (Gray 2010), samtidigt som hållbarhetsredovisning som fenomen 
i praktiken har brister gällande att ge en bild av en organisations hållbarhet eller ohåll-
barhet (Bebbington och Larrinaga 2014). Generellt sett saknas riktiga försök att härleda 
samband mellan nödläget gällande global hållbarhet och organisationers aktiviteter och 
redovisning, till exempel beskrivningar av förhållningssätt till hållbar utveckling, hur 
konkurrerande perspektiv och krav hanteras och balanseras för att minska ”ohållbar- 
heten” samt faktiska åtgärder och resultat av dessa (Ingdahl och Påhlsson 2015).

Fakta och förklaringar
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4. Högskolan i Borås bidrag så här långt

Från sämst till bäst 

Sämst var Högskolan i Borås kanske inte när beslut fattades för snart tio år sedan att 
utveckla och certifiera vårt miljöledningssystem, men det fanns mycket att göra för att 
skapa systematik i miljö- och hållbarhetsarbetet och bygga en hållbarhetskultur. Idag 
konstaterar vi att Högskolan i Borås tillhör de universitet och högskolor och övriga myn-
digheter som har det mest utvecklade hållbarhetsarbetet. Detta bevisas av höga poäng 
och en placering bland de bästa statliga myndigheterna i Naturvårdsverkets ranking av 
myndigheters miljöledningsarbete, mycket goda vitsord i Universitetskanslersämbetets 
(UKÄ) utvärdering av lärosätenas integrering av hållbarhet i utbildningen och stora 
externa forskningsmedel för studier av hållbarhet i företag och offentlig verksamhet. Vi 
får också synnerligen positiv återkoppling från externa revisorer som särskilt betonat den 
ökade medvetenheten bland studenter och medarbetare om innebörden av hållbarhet 
och betydelsen av integrering i verksamheten. 

Frågan är då vad vi gjort för att lyfta hållbarhetsarbetet. Det absolut viktigaste har varit 
övertygelsen hos nyckelaktörer vid högskolan att vi som lärosäte har ett stort och viktigt 
uppdrag att förmedla kunskaper till våra studenter. Vi möter årligen över 10 000 studen-
ter och vi får inte missa att ge dem kunskaper om risker, sannolikheter och möjligheter 
rörande hållbar utveckling. Att involvera studenterna och det omgivande samhället i en 
kunskapsutveckling som stöds av forskning kring samhällsutmaningar, dels genom för-
djupningar i ämnen, dels genom flervetenskapliga perspektiv och ansatser där helheten 
fångas, har varit en viktig utgångspunkt. Studentens förmåga att problematisera sam-
hälleliga tillstånd och utvecklingsprocesser i förhållande till globala utmaningar såsom 
klimathot, biologisk mångfald, segregation, demokratisk instabilitet, bristande jämställd-
het och ekonomisk ojämlikhet ställer krav på ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling 
och samverkan med det omgivande samhället. Det är också av grundläggande betydelse 
att studenterna ser att det finns möjlighet att förnya och förändra. 

Författarna till denna rapport har som tydliggjorts inledningsvis varit delaktiga i utveck-
lingsarbetet och de saker vi vill lyfta fram som förklaringar kan vara andra än de som 
skulle framkommit i systematiska intervjuer med studenter och medarbetare. Hursom-
helst vill vi särskilt peka på följande förhållanden. 

Förklaringar till uppnått resultat

Strategi och organisation

En viktig utgångspunkt som tidigt definierades var att anlägga ett brett perspektiv på 
hållbarhet. Det förhållningssätt som präglat arbetet med att skapa en förståelse och ett 
engagemang för att verka för en hållbar utveckling är utmaningen att förena konkurre-

rande värden. Ett miljöledningssystem skulle byggas upp och certifieras men det skulle 
handla om hållbarhet, det vill säga ekologi, ekonomi och sociala aspekter, och innefatta 
hur de olika delarna i hållbarhet integreras och hur de interagerar. För att få en bättre 
systematik i kartläggnings- och utvecklingsarbetet beslutades att ett komplett miljöled-
ningssystem skulle införas. Det beslutades också att mål för och uppföljning av integra-
tionen av hållbar utveckling i utbildning och forskning skulle innefattas i miljölednings-
systemet. 

Samspelet och konflikterna mellan de olika aspekterna inom hållbar utveckling sågs som 
kritiska för förståelse och integration i utbildning, forskning och innovation. Att ett fler-
vetenskapligt angreppssätt var nödvändigt för att lösa nuvarande och framtida samhälls-
utmaningar och professionsrelaterade problem var tidigt en viktig utgångspunkt, liksom 
behovet av att samverka med det omgivande samhället. Målet var att på sikt få till stånd 
en naturlig integrering av hållbar utveckling, det vill säga att strategiskt motverka processer 
som separerar hållbarhet från kärnverksamheten. Våra studenter måste förberedas för att 
kunna verka i ett samhälle med hög grad av komplexitet, osäkerhet och ohållbarhet. 

I viss utsträckning blev dock förankringen lidande av den tidsmässigt korta implemen-
teringsprocessen på två år. Ledningen beslutade därför att flytta fram certifieringen av 
miljöledningssystemet några månader för att skapa en bredare förankring i verksamheten 
och i april 2012 certifierades högskolans miljöledningssystem. Det var ett viktigt ställ-
ningstagande att ta steget till certifiering även om det inte var något som efterfrågades 
brett i organisationen och som till och med ifrågasattes av vissa med hänvisning till stor 
arbetsbörda och vikten av andra prioriteringar. Beslutet att utveckla och certifiera miljö-
ledningssystemet var ledningens och det karakteriserades av kritiker som ett top-down 
beslut. En berättigad kritik som var lätt att leva med. 

Ytterligare en viktig insats för att skapa förståelse för hållbarhetens komplexitet och 
idéutvecklingen om den hållbara högskolan var rapporten ”University of Borås as a 
Sustainable University” (Nolin & Brorström 2015). Rapporten som är publicerad i 
högskolans rapportserie ”Vetenskap för profession” beskriver innebörder av ett hållbart 
universitet. Rapporten har legat till grund för diskussioner i olika sammanhang och också 
påverkat innehåll i policy- och måldokument. Ett intressant fenomen som observeras i 
rapporten benämns integrationsparadoxen. Med denna paradox avses att hållbar utveck-
ling blivit så integrerat i verksamheten att hållbarhetsaktiviteter som sker i vardagen inte 
längre tillskrivs hållbar utveckling, aktiviteterna har blivit för givet tagna. I rapporten 
förordas ett helhetstänkande gällande integration av hållbar utveckling i utbildning, 
forskning, samverkan och campus. Vidare beskrivs en forskningscentrerad modell som 
stöd för en transformativ förändring i syfte att bli ”det hållbara lärosätet”.
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Forskning kring hållbar utveckling prioriteras. Sådan är formuleringen i högskolans policy 
för hållbar utveckling. Policyn fastställdes av Högskolan i Borås styrelse 2015 efter en 
återremiss och mycket diskussioner kring just ordet prioriteras. Några ledamöter tyckte 
att det var för starkt och föredrog formuleringen att forskning om hållbar utveckling är 
prioriterat, vilka är betydligt svagare eftersom mycket kan vara prioriterat. Efter om-
fattande diskussioner i styrelserummet, och bordläggning av beslut vid första tillfället, 
fattade styrelsen beslut i enlighet med rektors förslag att forskning om hållbar utveckling 
prioriteras. 

Vid högskolan har inrättats en strategigrupp för hållbar högskola. Gruppen benämndes 
tidigare, då med en något annorlunda sammansättning, för ”Hållbarhetsrådet”. Valet av 
det nya namnet markerar gruppens betydelse för att driva hållbarhetsfrågorna mot att 
högskolan ska vara den hållbara högskolan med hållbarhet integrerat i utbildning, forsk-
ning, samverkan och på campus. Namnet hänger samman med den tidigare nämnda 
rapporten författad av Nolin och Brorström (2015) med titeln ”The University of Borås 
as a Sustainable University”. Gruppen har haft en för den strategiska utvecklingen rele-
vant sammansättning med företrädare för akademierna, verksamhetsstödet, studentkåren 
och rektors stab. 

En speciell omständighet har varit att rektor varit ordförande, vilket dels har inneburit en 
omedelbar access till ledningsråd och styrelse, dels varit en markering av gruppens stora 
strategiska betydelse. Länkad till strategigruppen har varit den grupp som har till uppgift 
att bedöma nominerade kurser, examensarbeten och lärarprojekt för diplom respektive 
stipendier avseende integrering av hållbar utveckling. Gruppen har letts av företrädare 
för ledningen och rapporterat till strategigruppen.

Aktiviteter 

En viktig aktivitet, och i någon mån enligt vår bedömning en vändpunkt för många 
medarbetares uppfattningar om arbetet med hållbar utveckling, var en högskolegemen-
sam temadag om hållbar utveckling som arrangerades våren 2011 under rubriken ”Håll-
bar utveckling - en entreprenörsfråga?”. Till temadagen var samtliga medarbetare kallade 
och programmet innehöll föreläsningar från välkända företrädare för akademi, politik, 
förvaltning och näringsliv. Dagen blev en framgång som bidrog till samling och engage-
mang kring hållbar utveckling som en central del av högskolans identitet.

I syfte att belysa den breda innebörden av hållbar utveckling och fördjupa diskussionerna 
om de samhälleliga utmaningarna startades hösten 2013 seminarieserien ”För och emot 
- om hållbarhetsdilemman i vardagen och i samhällsdebatten”. Seminarieseriens idé och 
upplägg var att divergerande hållbarhetsvärden skulle ställas mot varandra och därige-
nom illustrera komplexiteten i hållbar utveckling. Seminarieserien gav upphov till många 
viktiga resonemang, diskussioner och insikter och har i hög grad bidragit till ökade 
kunskaper, medvetenhet och engagemang. 

Våren 2018 genomfördes ännu en heldagskonferens i syfte att skapa ny eller kanske 
snarare ytterligare energi i hållbarhetsfrågor. Utvecklingslinjer i det globala hållbarhets-
arbetet beskrevs. En tydlig bild av grunderna för Parisavtalet och tillkomsten av Agenda 
2030 framträdde. I beskrivningarna visades det gigantiska problem vi har att klara de 
uppställda klimatmålen och undvika temperaturhöjningar. Flera av föreläsarna valde spe-
cifika mål i Agenda 2030 för att dels illustrera en särskild problematik, dels visa vad som 
är vägen framåt. Ett av dessa var mål elva: ”Hållbara städer och samhällen”. Budskapet 
var att den smarta staden är den hållbara staden. Ett annat fokus var mål sju om hållbara 
energilösningar. 

Många aktiviteter har också skett i nära samverkan med det omgivande samhället. Under 
2015 publicerades en antologi om hållbart företagande som byggde på en föreläsningsse-
rie, med en avslutande dialog, mellan högskolan och företrädare från regionens företag. 
Under 2016 och 2017 genomförde högskolan seminarier på temat hållbar region med 
föreläsningar och paneldebatt. Syftet var att föra samtal kring hur organisationer i 
regionen, i samverkan, kan bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål och målet om ett 
fossiloberoende Västra Götaland uppnås. 

Verksamhet 

En viktig utgångspunkt för verksamheten har varit målet att studenterna i sina framtida 
professioner och som samhällsmedborgare ska kunna hantera och balansera komplexa 
frågeställningar och problem som ofta bygger på motstridiga intressen.  Kunskapsmål i 
utbildningen måste därför kompletteras med mål om ett problematiserande och värde-
rande förhållningssätt i relation till hållbar utveckling. Som ett led i att utveckla perspek-
tivet hållbar utveckling infördes år 2012 en ordning där kurser som har fokus på hållbar 
utveckling kan nomineras från respektive akademi, i dialog med berörda kursansvariga 
lärare, för en bedömning av om de uppfyller kraven för att bli diplomerade. Den första 
omgången av nomineringar och bedömningar väckte stort intresse och inte minst viktigt 
var alla de diskussioner som fördes om innebörden av hållbar utveckling. 

För att en kurs ska bli diplomerad krävdes och krävs att studenterna ges möjlighet att i 
kursen problematisera dels hållbar utveckling som fenomen, dels utbildningens ämnen 
och profession utifrån hållbar utveckling. En kurs med ett ensidigt fokus på en aspekt 
bedöms inte uppfylla kriterierna och diplomeras därför inte. Denna uppfattning delades 
långt ifrån av alla inledningsvis men den accepterades tämligen snabbt och ses idag 
som kvalitetsdrivande för integrationen av hållbar utveckling i utbildningen. Detta kan 
förklaras av tydligt fastställda och förmedlade bedömningskriterier och en bedömnings-
process som fokuserar på helhetstänkande, konkurrerande perspektiv och problematise-
ring. Detta ger studenterna stöd för att uppnå de akademiska målen om självständigt och 
kritiskt tänkande. 
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I skrivande stund är 39 kurser diplomerade, vilket innebär att drygt 70 procent av hög- 
skolans utbildningsprogram i dagsläget har minst en diplomerad kurs. En fortsatt ut-
veckling sker av kurser där hållbarhetsperspektivet integreras och problematiseras. Senare 
har tillkommit bedömningskriterier för integration av hållbar utveckling i examensarbeten, 
med liknande nomineringsprocess och krav som för kurserna. Också här nominerar aka-
demierna examensarbeten som efter en bedömning av examinatorer ansetts vara de bästa 
uppsatserna om hållbar utveckling. Därefter har möjligheten för lärare att ansöka om 
stipendier till en vidareutveckling av innehåll och pedagogik i redan diplomerade kurser 
och utbildningsprogram tillkommit. Vid återkommande högskolegemensamma högtider 
utdelas diplom och stipendier till berörda lärare och studenter. 

Ett introduktionsmoment, ett fördjupat reflektionsmoment på masternivå och en fors-
karutbildningskurs benämnd ”Forskningsperspektiv på hållbar utveckling” har utveck-
lats, vilka utgör viktiga delar för att stärka progressionen i utbildningen, ett arbete som 
påbörjades när målen för perioden 2017-2019 bestämdes. Samtidigt blev ett tydligare 
förhållningssätt till de globala målen en viktig utgångspunkt för arbetet. En pedagogisk 
fördjupningskurs för undervisande lärare i lärande för hållbar utveckling utvecklades 
också för att stärka förutsättningarna för progression. 

Studenterna har haft möjlighet att påverka integrationen av hållbar utveckling genom att 
själva driva på utvecklingen under sin utbildningstid. Detta är särskilt tydligt i de textila 
utbildningarna, men också genom att studenter skriver examensarbeten och medverkar i 
forskningsprojekt inom hållbar utveckling. 

Högskolans prioritering av forskning inom hållbar utveckling innebär att fokus läggs på 
forskningens strävan att bidra till att finna lösningar på globala och lokala samhällsut-
maningar och på praktikens problem. Vid lärosätet bedrivs idag ett stort antal projekt 
utifrån den breda definitionen av hållbar utveckling och fler kommer att initieras och 
genomföras i enlighet med högskolans tydliga prioritering.  Forskningen har över tiden 
fått en ökad påverkan på utbildningens innehåll och kvalitet, bland annat i de master-
program som utvecklats de senaste åren med nära koppling till den hållbarhetsprofilerade 
forskningen som bedrivs. Högskolans satsning på att öka andelen forskning i förhållande 
till omfattningen på utbildningen, med målet att addera universitetskvaliteter till verk-
samheten, har varit framgångsrik.  

Inom ramen för det systematiska hållbarhetsarbetet finns utredningsmål och aktiviteter 
gällande dels kompetensförstärkning, dels en kartläggning av forskningskompetensen 
inom hållbar utveckling i syfte att identifiera gemensamma frågeställningar som kan 
bilda utgångspunkt för forskningsprojekt med relevans för samhällsutvecklingen. Profes-
sorer inom skilda ämnesdiscipliner, som bedriver forskning med stark hållbarhetsprofil, 
samarbetar för att stödja denna utveckling och stärka det flervetenskapliga perspektivet.   

Högskolans mission Vetenskap för profession innebär ett fokus på professionsinriktade 
utbildningar och forskning med nära koppling till arbetslivet, vilket avspeglas dels i de 
forsknings- och utbildningsområden som finns, dels i hur högskolan organiserar sitt 
arbete med en indelning i akademier utifrån ämnen och utbildningsinriktningar samt 
styrka och utvecklingspotential gällande flervetenskaplig forskning. Inom samtliga 
forskningsområden finns nära kopplingar till praktikens och samhällets utmaningar 
och problem med hög relevans för hållbar utveckling. Samverkan med arbetslivet stöds 
systematiskt av målet att i högre utsträckning involvera näringsliv, kulturliv och offentlig 
verksamhet i högskolans aktiviteter. Ett exempel är högskolans Science Park som har en 
tät samverkan med externa samverkanspartners inom bland annat plattformen Hållbart 
mode och hållbara textilier, med ett fokus på cirkulära affärsmodeller. Förekomsten av 
flaggskepp för hållbar utveckling i verksamheten har bidragit och bidrar starkt till att 
göra Högskolan i Borås till den hållbara högskolan.  

Att vara ett hållbart lärosäte förutsätter sammanfattningsvis en struktur för det strategiska 
arbetet. Högskolan i Borås har en tydlig strategisk organisation ledd av rektor, liksom 
strategiskt inriktade nyckelpersoner i rektors stab och på akademinivå med uppdrag att 
integrera hållbar utveckling i verksamheten. Tillsammans bidrar de strategiska resurserna 
till stabilitet i ett systematiskt förbättringsarbete gällande integrationen av hållbar utveck-
ling. Organisationen styrs inte enbart top down utan också horisontellt vilket bidrar till 
att integrationen i verksamheten optimeras. Denna organisatoriska struktur öppnar upp 
för ett systematiskt arbete inom utbildning, utveckling av campus samt forsknings- och 
samverkansprojekt. Ett systematiskt arbete karakteriseras av utveckling av mål, initiering 
av aktiviteter samt uppföljning och utvärdering. 

Utvärdering 

Utöver årligen återkommande externa och interna revisioner genomfördes år 2015 en 
utvärdering av högskolans hållbarhetsarbete som innefattade såväl genomgång av doku-
mentation som gruppintervjuer med studenter, lärare, forskare, utbildningsansvariga, 
chefer och ledning. Synpunkter och idéer gällande integration av hållbar utveckling fång-
ades upp, samtidigt som utvärderingen blev ett led i en förankringsprocess. Att ledning-
en, utifrån rekommendationer i utvärderingen, anammade synpunkter från medarbetare 
om att bli ännu tydligare i kommunikationen gällande högskolans hållbarhetsprofil för-
bättrade förankringen ytterligare. Resultatet av utvärderingen presenterades och diskute-
rades vid ett högskolegemensamt seminarium våren 2016 som ett inspel till det fortsatta 
strategiska arbetet i riktning mot att bli ett hållbart lärosäte och att formulera nya hållbar-
hetsmål. Detta tillfälle följdes av ett arbetsmöte i strategigruppen då en första struktur 
till måldokument togs fram. I den fortsatta processen att ta fram nya mål, involverades 
såväl ledning, ordförande i nämnderna, medarbetare, studenter och internrevisorer. I den 
omfattande remissrundan inkom många mycket väl genomtänkta och inte sällan kritiska 
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synpunkter, särskilt gällande utbildningsmålen, vilket speglade ett brett engagemang och 
bidrog till ett reviderat och förbättrat måldokument.

Stor betydelse har också internrevisionen haft som noga granskat verksamheten och på-
pekat brister. Medan externrevisionen varit positiv och sett och redovisat många förbätt-
ringar har internrevisionen observerat många brister och påpekat att förändringsarbetet 
går alldeles för trögt. Det är en god ordning med en kritisk internrevision och en positiv 
externrevision. Det omvända hade inte varit bra.

  

Platsen för diplomutdelning
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5. Lärdomar - praktik och teori

Sammanfattning och nästa steg 

Dags att summera och även fundera på nästa steg. Det systematiska hållbarhetsarbetet 
har varit framgångsrikt. Hållbar utveckling som begrepp och fenomen har alltmer 
kommit att genomsyra högskolans verksamhet och har i mycket blivit en integrerad 
del av kärnverksamheten. Framgången bekräftas av ett över tid ökat engagemang från 
studenter och medarbetare, goda omdömen från externa miljörevisorer, konstruktiva 
reaktioner från ledning och medarbetare samt välgrundad kritik från våra internrevisorer. 
UKÄ:s utvärdering av integrationen av hållbar utveckling i utbildningen, med mycket 
gott omdöme som resultat, samt återkommande topplaceringar i Naturvårdsverkets 
utvärderingar och rankingar bekräftar också ett framgångsrikt arbete.  

Policyn för hållbar utveckling och målen har successivt vidareutvecklats i linje med 
högskolans övergripande visioner och mål samt med FN:s globala mål och rapporten 
University of Borås as a Sustainable University (Nolin och Brorström 2015) som 
betydelsefulla utgångspunkter. Ledningens styrning av hållbarhetsintegrationen var 
inledningsvis ifrågasatt från flera håll men har också varit en viktig framgångsfaktor i 
arbetet. Att i det systematiska arbetet och utformningen av resultatindikatorer visa på 
lyhördhet för och anpassning till den akademiska miljön och dess förutsättningar har 
haft betydelse. Engagerade medarbetare och ett problematiserande förhållningssätt 
till hållbar utveckling är ytterligare framgångsfaktorer. Utmaningen har varit, och är i 
viss mån fortfarande, att integrera hållbar utveckling så att det blir en naturlig del av 
verksamheten. Såväl medarbetare som externa revisorer anser idag att arbetet med hållbar 
utveckling är väl förankrat i verksamheten. 

Det finns en medvetenhet om betydelsen av att i organisationen visa att ”vi lever som vi 
lär”. Det systematiska arbetet med att minska energianvändning och utsläpp av koldioxid 
har varit framgångsrikt men en kvarstående utmaning är att, i linje med uppsatta mål, 
på ett tydligare sätt kommunicera och synliggöra hållbarhetsprofilen i den fysiska miljön 
och i det dagliga arbetet. 

En kvarstående utmaning är också att på rätt sätt fånga upp de initiativ som tas i verk-
samheten, det vill säga att anamma ett mer explicit bottom up-perspektiv på hållbar 
utveckling. Studentföreningen Hållbar Student och studentgrupper inom flera ut-
bildningsområden har ett stort engagemang gällande hållbarhetsfrågor och inte minst 
studenter inom området Textil och mode är aktiva gällande integration av hållbar 
utveckling i utbildningen och på campus. När det gäller studentengagemang mer brett 
finns dock fortfarande en förbättringspotential. Hur studenterna görs mer delaktiga i ett 
förändringsarbete inom ramen för sin utbildning är en viktig fråga att arbeta vidare med. 
Högskolan i Borås är bra på hållbar utveckling. Vi arbetar systematiskt, det finns mycket 

kunskap om innebörden av hållbarhet och ett stort engagemang hos studenter och med-
arbetare, men det finns mycket mer att göra.   

Generaliseringar och förklaringar

Om teori 

Otalig är den litteratur och otaliga är de teorier som finns om hur förändring åstadkoms 
och hur implementering sker av ny verksamhet, förändrade arbetssätt och administrativa 
reformer. Beskrivningar finns av idealmodeller som då ofta handlar om att förankra 
planerade förändringar väl innan genomförande och att anlägga ett bottom up-perspektiv, 
det vill säga ta utgångspunkt i vad medarbetarna vet och vill. Med sådana utgångspunkter 
säkras att förändringen genomförs lyckosamt, men kanske på bekostnad av förändring-
ens nyhetsvärde jämfört med tidigare. Konsekvensen av förändringen riskerar att bli 
knappt märkbar. Litteraturen och teorierna är också fyllda av beskrivningar av och försök 
till förklaringar av misslyckade förändringar. Vi hävdar att managementforskare förefaller 
tilltalas av att hitta fel i planerade och genomförda reformer och försöka förklara varför 
det blev fel. I enlighet med ovanstående är då förklaringen ofta just att förändringen var 
dåligt förberedd och att chefer på olika nivåer och medarbetare varit oinformerade och 
därför starka motståndare till förändring redan från början.       

Vad kan vi lära om förändring och om implementering av den process som tagit oss från 
botten till toppen, om vi tillåts uttrycka oss något starkt och förenklat. Vårt arbete kan 
beskrivas med hjälp av ett antal begreppspar som tillsammans visar hur vi arbetat och 
som då förklarar de framsteg vi gjort. Om bedömningen istället är att det vi åstadkom-
mit inte är särskilt anmärkningsvärt så förklarar de begreppspar vi redovisar istället varför 
vi inte lyckats så väl. Så resonemangen är giltiga under alla omständigheter och vid vitt 
skilda bedömningar av det som högskolan åstadkommit.  

Informella och formella institutioner 

När budgetstyrning skulle införas på den Kungliga danska teatern väckte det stora 
protester bland chefer och medarbetare inom teatern. Konstnärlig verksamhet med hög 
kvalitet och med ett högt internationellt renommé bland utövarna går inte att styra med 
budgetramar. Verksamheten måste vara i fokus och få kosta det den gör. Verksamheten 
och den konstnärliga friheten kan inte begränsas av futtigheter som ekonomiska restrik-
tioner. En exemplifiering som verksamhetsföreträdare gav hämtades från dekoravdelningen. 
Denna samarbetade enligt uppgift med internationella berömdheter som alltså kom till 
Köpenhamn för att sätta upp dekoren. Sådana speciella medarbetare får ju inte hindras 
av ekonomi, då kommer de inte. Och det var just det, de kom inte men inte på grund av 
ekonomiska restriktioner. För att kunna möta argumentet tog de ansvariga för reformen 
reda på hur ofta det förekom att internationella dekorcelebriteter kom till teatern och det 
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visade sig att senaste gången det hade hänt var för 30 år sedan. Skaerbeck (1992) som 
exemplet är hämtat från kallar reformmakarnas tillvägagångssätt för att spränga myter. 

Överfört till vårt arbete handlar det om att inte acceptera svårigheter utan att pröva 
utgångspunkter och föreställningar, till exempel genom att ta reda på och förelägga fakta. 
Fakta kan ligga till grund för att enträget driva och påvisa behovet av förändring i ut-
bildning, forskning, på campus och i samverkan med våra partners. Att inte utan vidare 
acceptera en invändning är viktigt. Genom konferenser, möten och seminarier påverkas 
värderingar, och betydelsen av att verka för hållbarhet ökar. Det för givet tagna ifrågasätts 
och förändring och implementering möjliggörs. 

Det informella måste emellertid stödjas av formella förändringar. Glappet mellan det för-
hållningssätt som gäller eller som eftersträvas och fastställda regler och riktlinjer får inte 
bli för stort. Ett paradexempel på en formell förändring är införande av ett nytt system, 
i det här fallet ett certifierat miljöledningssystem. Ett sådant utvecklingsarbete visar att 
det är allvar. Ett annat exempel är möjligheten att få sin kurs hållbarhetsdiplomerad. Ett 
tredje exempel från vårt arbete är den nya policyn för hållbar utveckling som fastslår att 
forskning kring hållbar utveckling prioriteras. Nya formella institutioner som stödjer de 
informella eller som stöds av de informella skapar förutsättningar för reell förändring.  

Abstrakt och konkret

Ett annat begreppspar som kan uppfattas ligga nära formella och informella institutioner 
är abstrakt och konkret, men det finns en skillnad i perspektiv. Med abstrakt menar vi 
retoriken kring en företeelse i fråga, i det här fallet hållbar utveckling. För ett genomför-
ande är det viktigt att policydokument och strategiska uttalanden är väl avvägda och inte 
missar hållbarhetsperspektivet. Trovärdigheten går omedelbart förlorad om till exempel 
hållbarhet inte lyfts i en text som beskriver viktiga samhälleliga utmaningar eller utma-
ningar för lärosätet. Trovärdigheten och den successiva implementeringen av ett nytt 
förhållningssätt går också förlorad om hållbarhet inte syns i vardagen. Om vi bokstavligt 
talat flyger och far eller inte källsorterar vårt avfall överhuvudtaget så är det inte mycket 
bevänt med den hållbara högskolan. För ett genomförande måste arbetet ständigt bedrivas 
på båda nivåerna, vara både abstrakt och konkret.    

Top down och bottom up 

Det är helt enkelt inte alltid möjligt att leva som man lär eller som man borde leva. Allt 
förändrings- och utvecklingsarbete gynnas av bred och djup förankring och av att ställ-
ningstaganden i beslutande församlingar görs i konsensus, att alla är med och inte bara 
i pratet utan fullt ut. Men en sådan process fungerar inte alltid, den går inte alltid att 
tillämpa. Beslut måste fattas och om en stark övertygelse finns hos ansvariga om en viss 
nyordning, till exempel att i enlighet med externa förväntningar på organisationen verka 
för hållbarhet, så är det en skyldighet att ha modet att genomföra förändring. Top down 
som metod har ett oförtjänt dåligt rykte, det är ett skällsord, men måste ibland tillämpas 

för att få saker och ting gjorda, med all respekt för att invändningar är genomtänkta och 
motstånd berättigat. Sedan är uppgiften och utmaningen att få med alla för ett fram-
gångsrikt genomförande eller tillämpning eller om det inte lyckas prestigelöst anpassa 
verksamhet och organisation till de förutsättningar som råder.

Integrering och differentiering 

Ett lyckat förändringsarbete innebär att den nya modellen eller metoden integreras i 
verksamheten och blir en naturlig del i organisationens vardag. En konsekvens av detta 
kan vara att den genomförda förändringen inte är tydligt synlig vilket kan innebära att 
det framgångsrika förändringsarbetet uppfattas som misslyckat. Nolin och Brorström 
(2015) benämner denna omständighet för integrationsparadoxen. Paradoxalt har föränd-
ringsarbetet då blivit så lyckat att det uppfattas som misslyckat. Motsatsen till integrering 
är differentiering, vilket innebär att olika delar hålls åtskilda från varandra. Differen-
tiering i det här sammanhanget skulle kunna vara att förändringen separeras från den 
vardagliga verksamheten. Den är synlig för alla som bedriver ett projekt eller en speciell 
aktivitet, men sannolikt på bekostnad av en förändring som på djupet påverkar förhåll-
ningssätt och praxis inom organisationen. 

Viktiga frågor 

Det är viktiga frågor vi håller på med. Problemen vi står inför är gigantiska. Vi har i rap-
porten beskrivet det uppdrag och det ansvar som universitet och högskolor har. Vi har 
också problematiserat universitets och högskolors förutsättningar och förmåga att bidra. 
Resultatet av UKÄ:s utvärdering av hållbarhetsarbetet är att det på många håll saknas 
systematik i arbetssättet. Vi har i rapporten redogjort för hur vi har arbetat och försökt 
förklara varför vi har nått de resultat vi gjort. Vi hoppas att den här rapporten både inom 
högskolan och utanför kan ge upphov till tankar och funderingar och bidra till satsningar 
och aktiviteter i syfte att stärka hållbarhetsarbetet. 

Den extremt heta och annorlunda sommaren med uttorkade sjöar och vattendrag, extremt 
låg vattennivå i havet, bevattningsförbud och grillförbud förde upp hållbarhetsfrågorna 
och särskilt klimatfrågan på bordet och i valrörelsen fick miljö och klimat i alla fall inled-
ningsvis ett visst utrymme. Men nu är det höst och så här långt en ganska vanlig sådan. 
I den politiska verksamheten, som i skrivande stund handlar om att försöka bilda en 
regering, yttras inte många ord om hållbarhet, miljö och klimat med undantag för den 
dagen när FN:s senaste uppföljningsrapport om klimatet redovisades. 

Är faran över? Nej verkligen inte och det är illavarslande att frågan om kommande 
hållbarhetspolitik just nu helt lyser med sin frånvaro. Frågor om genomförande av målen 
i Agenda 2030 får inte bli politiska dagsländor utan arbetet måste drivas systematiskt och 
med stor energi. Utgångspunkten är trots allt bindande internationella överenskommel-
ser om att målen ska vara implementerade år 2030. Det är som sagt viktiga frågor och 
mycket talar för att världen inte tål ytterligare misslyckanden i att nå uppsatta mål.                     
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Agenda 2030 formulerar målen för en hållbar utveckling och en hållbar värld. Det är 
snart 2030 och mycket behöver göras för att nå målen och skapa ekonomisk stabilitet, 
samhällelig rättvisa och begränsa klimatförändringarna. Vi lägger bakom oss en onormalt 
het och torr sommar och en stark bekräftelse på att någonting inte står rätt till. Alla har 
ansvar för att bidra till att vända utvecklingen, inte minst universitet och högskolor som 
institutioner har en synnerligen viktig uppgift att i utbildning, forskning, samverkan och 
på campus fokusera på hållbar utveckling. 

För tio år sedan skedde en satsning vid Högskolan i Borås med målsättningen att bli bäst 
på hållbar utveckling och ett föredöme för andra, men framför allt att bidra, på det sätt 
en högskola måste, till en hållbar utveckling. I rapporten beskrivs utgångspunkter för ut-
vecklingsarbetet, hur högskolan har gått tillväga, vilka resultat som uppnåtts, förklaringar 
till framgångar och motgångar och vad som är nästa steg för att bli det hållbara lärosätet. 
Ett fortsatt oförtrutet arbete behöver bedrivas, nya ambitiösa mål och strategier formule-
ras och alltfler studenter och medarbetare engageras. 

Rapporten är författad av Björn Brorström och Birgitta Påhlsson, som både varit aktiva i 
det förändringsarbete som har bedrivits.

besöksadress: allégatan 1  •  postadress: högskolan i borås. 501 90 borås

tfn: 033-435 40 00  •  webb: hb.se
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