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Abstract (sv) 

Lärosäten uppmanas idag att föra in hållbar utveckling som en del av utbildningen, vilket ligger till 

grund för denna uppsats syfte. Högskolan i Halmstad upprättade år 2013 Utskottet för hållbar 

utveckling där ett av målen är att göra studenter och övrig personal medvetna om arbetet med 

hållbar utveckling. Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på empiriskt insamlat material från 

intervjuer med medlemmar i utskottet för hållbar utveckling på ett Högskolan i Halmstad. Syftet 

med studien är att söka förståelse för de hinder och möjligheter som kan uppkomma i 

implementering av riktlinjer för en hållbar utveckling på ett lärosäte. I uppsatsen ställs frågan om 

hur medlemmarna i utskottet arbetar med hållbar utveckling. En kvalitativ metod har använts där 

det i intervjuerna framkommer några av de hinder och möjligheter som kan uppkomma i samband 

med implementeringen. Störst fokus ligger i att utifrån vår socialpsykologiska kunskap förstå den 

ekologiska kommunikationens betydelse, dels via relationen mellan texter och människa och dels 

mellan människor. Vi menar att det är kommunikationen som ligger till grund för samordning av 

handlingar. Uppsatsens teoretiska tyngdpunkt återfinns i Niklas Luhmanns systemteori, Dorothy 

Smiths institutionella etnografi och Johan Asplunds begrepp ”social responsivitet”. Resultatet visar 

att samordning lokalt delvis påverkas av translokal koordinering och att tolkning samt förståelse har 

betydande inverkan på samordningen av arbetet för främjandet av ekologisk medvetenhet.  

Nyckelord: Hållbar utveckling, utbildning, ekologisk kommunikation, koordinering 

 

Abstract (eng) 

Institutions are be/e/ing urged today to bring in sustainable development as part of the education, 

which is the foundation for this thesis purpose. University of Halmstad established in year 2013, the 

Sustainable Development Committee where one of the goals is to make students and staff aware of 

the work. We as students have never been in contact with the concept and from there have an 

interest in what social psychology can contribute to the expansion of sustainable development in an 

institution. The essay is based on a qualitative study based on empirical material collected from 

interviews with members of the Commission for Sustainable Development in an institution of 

higher learning. The purpose of the study is to seek an understanding of the barriers and 

opportunities that may arise in the implementation of guidelines for sustainable development at a 

higher education institution. The study gives an overview of some of the barriers and opportunities 

that arise in its implementation. The main focus lies in the basis of our social psychological 

knowledge to understand the ecological importance of communication, both through text and 

humans and between humans. We believe that it is the communication that is the basis for 

coordination of actions. The thesis theoretical emphasis is found in Niklas Luhmnnas system 

theory, Dorothy Smiths institutional ethnography and Johan Asplunds theory of ”social 
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responsiveness”. The results show that coordination locally is partially affected by translocal 

coordination and interpretation, and understanding has a significant impact on the coordination of 

efforts to promote ecological awareness. 

Keywords: Sustainable development, education, ecological communication, coordination	

 

1	Inledning	
 

1.1.	Bakgrund	

Ingången till denna uppsats är vårt intresse för vårt ekologiska system och dess funktion. I 

nyfikenheten för området har det också uppstått en del tvivel i förståelsen för att vi själva och vårt 

samhälle, trots vår ökade medvetenhet kring den ekologiska kris vi står inför, fortsätter leva på ett 

sätt som sannolikt inte är hållbart. I denna uppsats ligger fokus på hållbar utveckling som innefattar 

de tre dimensionerna ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet (FN.se). På 

klimatmötet COP21 i Paris under senhösten 2015 slöts ett globalt klimatavtal, vilket blev en 

milstolpe för hållbar utveckling och för hela världen. Det finns nu för första gången ett rättsligt 

avtal, vilka världens länder ska efterleva för att minska klimatpåverkan. I detta arbete vill flera 

politiska aktörer att Sverige ska vara ett föregångsland genom konkreta åtgärder på hemmaplan 

genom att bl.a. ”…bli ett världens första fossilfria välfärdsländer  och genom det inspirera och driva på 

andra.” berättar klimat- och miljöminister Åsa Romson. (regeringen.se)  

De senaste årtionden har vi sett att konsumtionen i samhället har ökat, klyftorna i samhället har växt 

och den globala hälsan hotas. Det är samtidigt så att kunskapen om den ekologiska krisen vi står 

inför är mera omfattande än någonsin, på grund av många rapporter som tar upp problemet 

(UN.org). Vår värld och vårt ekosystem hotas av ”…more frequent and intense natural disasters, 

spiralling conflict, violent extremism, terrorism and related humanitarian crises and forced displacement of 

people…”, vilket ”…threaten to reverse much of the development progress made in recent decades.” 

(UN.org, s.5). Dessa omfattande problem är ingången till denna uppsats, som vill försöka närma sig 

problemet utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv som studerar vårt närområde. Insikten i att vi 

står inför en situation där vårt sätt att leva utmanar vår och kommande generationers framtid, där vi 

alla måste agera och förändra vårt sätt att leva. Har motiverat oss att genom denna uppsats försöka 

öka förståelsen för de möjligheter och hinder som finns i expansionen av ekologisk medvetenhet i 

samhället.   

I forskningen framhävs att utbildningssystemet är kärnan i implementeringen av hållbar utveckling, 

där klimat utbildning, utvecklings utbildning, hälsoutbildning, medborgarutbildning och 
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miljöutbildning finns med i regeringarnas utbildningspolicy och samtidigt arbetar företag och 

industrier med utbildning för hållbar utveckling, men tar även med sociala och etiska aspekter 

genom CSR (Corporate Social Responsibility). (Arjen E. J Wals & Kieft Geke, 2010:11ff) Det finns 

en moralisk dimension av hållbar utveckling som Pawlowski (2007), menar är den högsta nivån 

som behövs för en lyckad integration av hållbar utveckling. Därefter kommer den ekologiska, 

sociala och ekonomiska dimensionen på nästa nivå och på en tredje nivå kommer den teknologiska 

och politiska dimensionen. (Pawlowski, 2007:81) För att dessa ska kunna implementeras är en 

förutsättning utbildningssystemet där en mängd regeringar världen över förespråkar utbildning för 

hållbar utveckling.  

1.2	Socialpsykologisk	problemformulering	

Sociologen Niklas Luhman (1997) menar att utbildningssystemet bär på den största möjligheten till 

att främja en ökad ekologisk medvetenhet. Luhman (1997) menar att trots att utbildningssystemet är 

den främsta källan till expanderad ekologisk medvetenhet, finns två s.k. resonanströsklar som måste 

överskridas. Den första resonanströskeln ligger i utbildningssystemet självt och omfattar 

strukturella och funktionella problem i organisationen som begränsar spridningen. Den andra 

tröskeln ligger att i omgivande subsystem inte förmår att katalyseras av utbildade personer som 

kommer med nya attityder, värderingar och kompetenser kring vår ekologiska situation till 

arbetslivet. Vi kommer att främst fokusera på den första av dessa två trösklarna. Detta har en 

relevans och koppling till högre lärosäten idag som arbetar med hållbar utveckling, vilka har ansvar 

för att en spridning hållbar utveckling och förändring i attityder och normer sker (Vare & Scott, 

2007).  

Hållbar utveckling som helhet behöver bemötas som ett led i att främja ekologisk medvetenhet där 

t.ex. den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling också behöver appliceras som i ett led efter 

den sociala, men det är något som för anligger en annan studie. Denna studie fokuserar på 

Högskolan i Halmstad (HH), och det arbete med hållbar utveckling som påbörjades 2013 genom 

upprättandet av utskottet för hållbar utveckling. Ett av de mål som utskottet söker nå är en ökad 

ekologisk medvetenhet hos studenter vid högskolan.  

Vi kommer att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv fokusera på den resonanströskel som 

Luhmann menar ligger i utbildningssystemet själv. Det gör vi genom att bl.a. utgå från Dorothy 

Smiths (2005) teori om translokal koordinering som belyser en styrning via texter, som t.ex. texter 

om hållbar utveckling. Vidare har vi med Johan Asplund (1987) och hans teori om social 

responsivitet för att visa relationernas betydelse i organisationen av den högre utbildningen. 

Asplunds teori binder samman den sociala aspekten med den breda dimensionen av hållbar 

utveckling och spridningen av ett ekologiskt medvetande. Genom intervjuer med utskottets 
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medlemmar har vi med utgångspunkt i hur medlemmarna i utskottet för hållbar utveckling bedriver 

arbetet mot expansion av hållbar utveckling i denna kvalitativa studie försökt förstå hur den sociala 

och ekologiska medvetenheten som är en del av hållbar utveckling ytterligare kan expandera på ett 

högre lärosäte. Högskolans arbete med hållbar utveckling styrs av dokument som ska tolkas och 

gestaltas genom handlingar mot ett hållbart samhälle. För att förstå de hinder och möjligheter som 

finns vid ekologisk expansion vid ett lärosäte behöver vi förstå hur arbetet koordineras. 

1.3	Syfte	och	frågeställning 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för de hinder och möjligheter som kan uppkomma i 

implementering av riktlinjer för en hållbar utveckling på ett högre lärosäte. Fokusen är på de 

relationer som utskottet berörs av i det konkreta arbetet med riktlinjer och på dokument som berör 

detta. 

 

Frågeställning:  

Hur arbetar medlemmarna i utskottet med hållbar utveckling på lärosätet och hur påverkas detta 

arbete av interaktionen med berörda parter? 

 

1.4	Avgränsningar	

Inom fältet med hållbar utveckling finns det mängder med olika sätt att angripa problematiken på 

och där har vi medvetet valt att lägga mindre fokus på den ekonomiska dimensionen då 

överbryggandet mellan den ekologiska och sociala är hållbart att starta med. Detta för att ämnet är 

komplicerat i förhållande till anknytning till det socialpsykologiska fältet och för att den 

ekonomiska dimensionen kan appliceras i en fortsatt studie till denna. Vidare har vi inte valt att 

intervjua individer ute på akademierna då fokus har legat på utskottet och deras arbete. Samtidigt 

som deras utsagor är de vi ville närma oss för att främja deras arbete. Dock om man hade applicerat 

den ekonomiska dimensionen i arbetet hade det troligen varit nödvändigt med intervjuer med t.ex. 

ledningen och rektorn. Denna uppsats skulle ha slutförts 2013, vilket inte kunde ske och har sökt en 

uppföljningsintervju för aktualitetens skull. Dock har vi inte kunnat få detta, men vi har summerat 

utskottets fortsatta arbete efter 2013 genom deras mötesprotokoll.  

1.5	Uppsatsens	disposition 

Kapitel två inleds med en introduktion till hållbar utveckling och utbildning för att därefter gå över 

till hållbar utveckling i Sverige och hållbar utveckling vid högskolor och universitet. I detta kapitel 

kommer också tidigare forskning som varit relevant för vår studie att presenteras. Kapitel tre är ett 

metodkapitel där vi beskriver hermeneutiken, förförståelse, kvalitativ och kvantitativ metod. I detta 

kapitel kommer vi också behandla insamling av material, analysmetod, urval, tillvägagångssätt, 
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tillförlitlighet och etisk reflektion. Kapitel fyra utgörs av vår teoretiska ram där vi inleder med 

Niklas Luhmanns systemteori för att därefter beskriva Dorothy Smith och den institutionella 

etnografin. Sist följer en redogörelse för Johan Asplunds teori och centrala begrepp. 

Kapitel fem presenterar vårt insamlade material i teman som utkristalliserats för att nå vårt syfte och 

besvara vår frågeställning. Kapitel sex utgörs av en socialpsykologisk analys där vi kopplar samman 

våra teoretiska utgångspunkter med vårt empiriska material. Kapitel sju består av sammanfattning 

och slutsatser. Kapitel åtta utgörs av våra reflektioner kring uppsatsarbetet.   

 

I denna uppsats kommer vi använda oss av "hen" istället för "hon" och "han" för respondenternas 

anonymitets skull. 	

2	Bakgrund	 
Hållbar utveckling är ett brett begrepp som berör den sociala-, ekonomiska- och ekologiska sfären. 

Uppsatsen ligger på det lokala planet inom utbildningen på Högskolan, men har ändå en stark 

koppling till omvärlden och det globala samfundet när man sätter utskottets syfte -att främja 

hållbar utveckling- i relation till studien och dess syfte, vilket detta kapitel ämnar belysa. Begreppet 

hållbar utveckling kommer att beskrivas från det globala planet ner till nationell nivå där 

Högskolan har i uppgift att arbeta med det. I slutet av kapitlet behandlas tidigare forskning som tar 

upp utbildningens betydelse inom lärande för hållbar utveckling med fokus på hur den bedrivs inom 

utbildning.	

2.1	Hållbar	utveckling	på	internationell	nivå 

År 1981 introducerade den amerikanska miljövetaren och författaren Lester Brown begreppet 

hållbar utveckling (fn.se) År 1987 fick begreppet sin internationella spridning då det introducerades 

i världskonventionen för miljö och utveckling, även kallad Brundtlandskommissionen i rapporten 

"Vår gemensamma framtid". Konventionen påvisade i rapporten att vi omöjligen kan uppnå social 

hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt om miljön ödeläggs och naturresurserna överexploateras. 

Rapporten länkar samman dessa tre områden och visar hur globala problem är direkt 

sammankopplade med lokala svårigheter. I rapporten gjordes följande definition som går i hand 

med HH:s vision: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." (fn.se). I 

Brundtlandsrapporten var inte utbildningsfrågor bemärkta, men i handlingsprogrammet från 

världstoppmötet i Rio De Janeiro år 1992 stod frågor kring utbildning i fokus. I Agenda 21 (tillika 

handlingsprogrammet), kapitel 36, vilken blev ledstjärnan mot hållbar utveckling från toppmötet, 

tar man upp och specificerar utbildningens roll i förhållande till hållbar utveckling: "Education is 
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critical for promoting sustainable development and improving the capacity of the people to address 

environment and development issues. Both formal and non-formal education are indispensable to changing 

people's attitudes so that they have the capacity to assess and address their sustainable development 

concerns. It is also critical for achieving environmental and ethical awareness, values and attitudes, skills 

and behaviour consistent with sustainable development and for effective public participation in decision-

making."  (Agenda 21, kapitel 36.3). 

 

Som ett resultat från FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 framkom 

konkreta förslag på att alla medlemsländer skulle utarbeta en strategi för hållbar utveckling senast år 

2005. Sverige hade redan innan toppmötet presenterat sin första nationella strategi för hållbar 

utveckling (SOU:39). Mötet genererade en omfattande genomförandeplan där perspektivet på 

hållbar utveckling skulle genomsyra all verksamhet, "både formell, icke-formell och informell 

utbildning och lärande på alla nivåer, från förskola till universitet." (SOU:41). I 

genomförandeplanen gav man FN:s generalförsamling en rekommendation om att proklamera ett 

årtionde för utbildning för hållbar utveckling år 2005-2014, vilket fastställdes i slutet av år 2002. 

UNESCO fick i uppdrag att utforma rekommendationer till medlemsländer och regeringar 

(SOU:41f). "Hållbar utveckling i Sverige hör intimt ihop med en hållbar utveckling i den övriga 

världen den svenska livsstilen och politiken påverkar andra, och vice versa." (SOU: 46f).  

UNESCO menar att utmaningen med hållbarhetskonceptet inom utbildningen är att det behövs mera 

integrerad, problem-baserad och utforskande former av lärande som också inbjuder deltagarna att 

vara kritiska, kreativa och förändringsorienterade. De menar att det sker en trend nu i takt med 

globaliseringen som är dynamisk i sitt sätt att överskrida gränserna mellan t.ex. samhället och 

universiteten, vilket medför en källa av energi och kreativitet inom utbildningsväsendena och även 

skapar en stark utgångspunkt för utbildning för hållbar utveckling (UN, 2012:5f). 	

2.2	Hållbar	utveckling	på	nationell	nivå 

År 2003 tillsattes en kommitté av chefen för Utbildningsdepartementet med beslut från regeringen 

att kartlägga hur utbildningssystemen arbetar för ekonomisk, social och miljömässig hållbar 

utveckling (SOU, 2004:3). Det ingick även att ta reda på hur man skulle kunna sprida kunskap inom 

utbildningssystemet, så att det genomsyras av idéer om hållbar utveckling (SOU, 2004:20). I 

Agenda 21, från toppmötet i Rio 1992, beskrivs utbildningssystemet som ett av de viktigaste leden 

för en hållbar utveckling. En viktig fråga i detta sammanhang var hur detta skulle omsättas i 

praktiken och hur det skulle genomföras på nationell nivå. (Agenda 21). I 

Utbildningsdepartementets rapport talas det om ett behov av nya pedagogiska sätt att se på lärande. 

Där trycker man bland annat på omvärldens betydelse och dess påverkan på förutsättningarna för 

inlärning. En förutsättning för lärande är kommunikation där människor i mötet funderar över, 
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förklarar för varandra och förstår fenomen. Detta stimuleras i mötet med andra och ger individen en 

styrka att lära sig, vilket bottnar i ett ömsesidigt beroende mellan människor som går i hand med 

hållbar utveckling. (SOU, 2004:64). 

 

För Östersjösamarbetet och Nordisk samverkan har en agenda tagits fram, Baltic 21. I agendan som 

först inkluderade jordbruk, energi, fiske, skogsbruk, industri, turism och transport, antogs även 

utbildning som en del år 2000. Där specificeras vikten av ett samarbete vad avser utbildningen för 

hållbar utveckling som antogs år 2002 av samtliga länder bakom Baltic 21 och i den 

handlingsplanen lyfter man fram vikten av kunskap: "Nyckeln till att kunna skapa en mera hållbar och 

fredlig värld är kunskap. Omvandlingen till ett hållbart samhälle beror på invånarnas förståelse och 

handlingsförmåga. […] Alla elever skall ha kompetens, värderingar och färdigheter för att kunna vara 

kreativa, demokratiska och ansvarsfulla medborgare och för att kunna fatta egna beslut liksom för att kunna 

delta i beslut inom olika nivåer i samhället för att skapa ett hållbart samhälle." (SOU, 2004:46). I maj år 

2004 arrangerades ett internationellt rådslag i Göteborg om utbildning för hållbar utveckling. Det 

visade sig att utbildning för hållbar utveckling är ett mångtydigt begrepp och under rådslaget 

identifierades ett antal hinder och det diskuterades strategier för att komma förbi dessa hinder. 

Rådslaget genererade ett antal uppslag på lokal, nationell, regional, och global nivå och ses som en 

process, som går ut på att genom en bred internationell dialog få reda på vilken roll lärande och 

utbildning kan spela när samhällen omorienteras för att anpassa sig till ett främjande för hållbar 

utveckling. Sverige har efter rådslaget fortsatt driva frågan om hållbar utveckling inom utbildning 

på dagordningen för EU:s utbildningsministrar (SOU, 2004:45ff). 	

2.3	Hållbar	utveckling	på	regional	nivå 

Som ett steg i ledet kom det direktiv till statliga myndigheter och även däribland till HH. Enligt 5§ i 

Högskolelagen står det att: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär 

att i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomiskt och social välfärd och rättvisa.” (Högskolelagen, kap 

1, 5§).	 Enligt förordningen 2009:907 är alla statliga myndigheter skyldiga att arbeta med ett 

miljöledningssystem som ett verktyg för att systematisera och strukturera organisationernas 

miljöarbete för att målinriktat arbeta för en mer miljövänlig och hållbar verksamhet (Dokument 2). I 

detta led har HH infört ett "Kvalitetsråd" som ett steg i att närma sig dessa direktiv och 

skyldigheter.	

HH kan beskrivas som en klassisk organisation som är uppbyggd på en hierarkisk grund utefter en 

linjär struktur, likt andra statliga institutioner. Det är ledning och rektor som är beslutsfattare och 

under rektorn finns ett antal rådgivande organ där utskottet för hållbar utveckling är ett. Det ligger 

under kvalitetsrådet som är ett rådgivande organ till rektorn vad avser kvalitetsarbetet på HH (Bild 
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1.1). Under kvalitetsrådet återfinns också "Utskottet för lika villkor" och "Utskottet för IT-frågor". 

Utskottets verksamhet styrs av en laglista som enligt 5§ säger att: 

 

”Högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. 

I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och 

främjas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella 

förhållanden.” (Högskolelagen, 5 §) 

 

År 2013 beslutade rektorn att införa Utskottet för hållbar utveckling för att driva arbetet mot ett 

hållbart samhälle (Dokument 1). Utskottet ska på uppdrag av HH fungera som ett rådgivande organ 

till rektorn. De ansvarar för att utarbeta en övergripande policy och tar fram åtgärds- och 

handlingsplaner. Utskottet har också ansvar för att stimulera utvecklingen inom området samt ha en 

överblick över denna utveckling på HH. De ska också kontrollera att myndighetskrav följs och ha 

en omvärldsbevakning (Dokument 2).  

Under 2014:s första månader arbetade utskottet bland annat med ett märkningssystem och ett 

minimikrav gällande hållbar utveckling i alla utbildningar (Utskottet 2014-02-10). Det arbetades 

också med ett förslag till en modulbaserad inlärning för att höja kompetensnivån hos all personal, 

men främst de undervisande (Utskottet 2014-04-07). Under andra halvan av 2014 fortsatte 

utvecklandet av modulerna som fortsättningskurser till all personal för att underlätta integreringen 

av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen Utskottet 2014:09-22). Arbetet med ett minimikrav 

för hållbar utveckling i alla utbildningar fortsatte och skulle lyftas till forskningsutbildnings 

nämnden, vad avsåg märkningssystemet anmärktes det att det kunde kännas påtvingat (Utskottet 

2014:10-27).  

I slutet på året lade man också fram ett förslag på en ny strategi för integreringen av hållbar 

utveckling (Utskottet 2014-12-08). I början av 2015 diskuterade man samarbete med utskottet för 

lika villkor då det finns gemensamma arbetsområden, detta för att underlätta och effektivisera 

arbetet (Utskottet 2015-02-16). Godkännandet från rektorn av handlingsplanen 2015 dröjde p.g.a. 

tveksamhet till ansvarsfördelning, där utskottet menade att ansvaret för aktiviteter bör ligga på 

respektive avdelning där de genomförs. I samband med det diskuterade man kommunikation- och 

beslutsvägar och man föreslog att ordförande ska ha den övergripande kontakten med 

forskningsutbildnings nämnden (FUN) då de mest omfattande aktiviteterna innefattar FUN. 

(Utskottet 2015-04-13). I början av andra halvan av 2015 planerades en aktivitet tillsammans med 

utskottet för lika villkor under hösten. Det antogs även en ny treårsplan och att en internrevision 

skulle göras under hösten. Det föreslogs också att en grupp skulle inrättas på medarbetarwebben för 
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integrering av hållbar utveckling i utbildning och forskning under hösten. (Utskottet 2015-06-11). 

Under sista kvartalet av 2015 inväntades uppstarten av gruppen och handlingsplanen för 2015 hade 

ej blivit godkänd ännu och därav väntade man också med interrevisionen (Utskottet 2015-09-22).	

2.4	Tidigare	forskning 

I detta avsnitt tar vi upp delar av den tidigare forskning som gjorts kring lärande för hållbar 

utveckling. Vi har koncentrerat oss på forskning som gjorts kring hur hållbar utveckling bedrivs i 

utbildning, som är relevant för vår fråga om hur arbetet för hållbar utveckling samordnas vid ett 

lärosäte. Vi har valt att ta med en avhandling “Miljödidaktik naturen, skolan och demokratin” som 

förvisso inte är en forskningsrapport men är tätt knuten till forskning. Bokens författare är forskare 

inom miljöområdet och vi har av dessa två anledningar valt att lägga den under detta kapitel. 

 

Learning for a Change: Exploring the Relationship Between Education and Sustainable 

Development 

Författarnas syfte med artikeln är att skapa en bredare förståelse för hållbar utveckling inom 

utbildning genom att belysa området Education and Sustainable Development (ESD) utifrån ett nytt 

perspektiv. De visar tydligt hur högre lärosäten får ett större ansvar för förändringar av attityder och 

normer, vilket stödjer att högre lärosäten har ett stort ansvar för förändring på ett bredare plan för 

alla dimensioner av hållbar utveckling, vilket innefattar ekologisk medvetenhet. Artikeln tydliggör 

ett perspektiv som även blivit centralt i resultatet av vår uppsats, att det behövs en mer tänkande och 

reflekterande process inom utbildning och hållbar utveckling. Vare & Scott (2007) menar att det är 

nödvändigt att tänka på två sammankopplade och kompletterande närmanden av ESD utifrån tre 

typer av närmanden1. 

Författarna utforskar om det behövs tänkas på olika typer av ESD och förhållandet mellan 

utbildnings resultat (lärande) och social förändring (beteendeförändring). De menar att om hållbar 

utveckling ska ske, är det genom en lärandeprocess och inte genom att lägga fram ett antal 

förbestämda beteenden. Deras första kompletterande närmande ESD 1 skuggar över typ 1 och 2, 

medan deras andra närmande av ESD skuggar över typ 3. Den förstnämnda syftar på att stödja och 

underlätta förändringar i vad vi gör och stödja beteende och sätt att tänka, där det uppenbarligen 

behövs och är tillåtet, samt att lära för hållbar utveckling. Det andra närmandet (ESD 2) syftar på att 

                                                
1 
	 Typ	1	–	metoderna	förutsätter	att	problemen	mänskligheten	möter	framförallt	är	omgivningsbundna,	
förstådda	genom	vetenskap	och	lösta	av	teknologi	mot	omgivning	och	social	handling,	Typ	2	-	närmande	som	utgår	
från	att	våra	problem	framförallt	är	sociala	och/eller	politiska,	att	få	till	social	förändring	där	lärandet	är	redskapet.	
Typ	3	-	närmande	som	antar	att	det	vi	vet	och	kan	veta	i	framtiden	är	inte	tillräckligt,	slutmål	kan	inte	specificeras,	allt	
lärande	måste	vara	förändringsbenäget.	Detta	närmande	är	speciellt	viktigt	om	vi	genom	vårt	ärvda	beteende	om	hur	
vi	lever	ska	leda	till	ett	reflexivt	socialt	lärande	om	hur	vi	kan	leva	i	framtiden.	
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bygga upp en kapacitet att tänka kritiskt angående vad experter säger och att testa idéer om hållbar 

utveckling. Den innefattar även att utforska de ärvda motsättningarna inom hållbart levande och att 

lära som hållbar utveckling. Författarna menar att myndigheter ofta ser formell utbildning inom 

termer av ESD 1 och att det är oroande av två skäl: Först för att människor sällan förändrar sina 

beteenden när det kommer som ett rationellt uppmanande och för det andra skulle för mycket 

framgång inom ESD 1 minska vår förmåga att förändra oss själva och därmed ”göra oss mindre 

hållbara”. Vare & Scott menar att: ”This is a classic double bind: the more we focus on delivering ESD 1, 

the less likely it is that we will be asking people to think for themselves through essential ESD 2.” (Vare P. 

& Scott W., 2007:195). Det visar på att det inte endast räcker med beslut från politisk nivå för att 

lyckas fullt ut med hållbar utveckling inom högre lärosäten. Styrdokument och beslut måste också 

läras ut genom personer på lokal nivå för att det ska få en genomslagskraft i alla led. Det är alltså 

viktigt att högre lärosäten inte bara gör saker för görandet skull, utan också möjliggör en samverkan 

av alla delar av hållbar utveckling för att t.ex. ekologisk medvetenhet ska få plats inom ramen för 

det ekonomiska och politiska systemet.  Vare & Scott trycker på att de undvikit att använda 

antingen/eller, vilket annars tenderar att dominera ESD diskursen. De hänvisar till att ESD 1 och 

ESD 2 inte ska tolkas som konkurrerande mot varandra utan hänvisar till det kinesiska begreppet 

Yin och Yang som en lämpligare tolkning. De menar att ett jakande närmande är bättre som 

konstant utmanar oss att förstå vad vi kommunicerar, hur vi gör det och varför vi gör det från första 

början.  

 

Miljödidaktik naturen, skolan och demokratin  

I denna avhandling av Sandell m.fl. (2003) redovisas olika sätt att implementera hållbar utveckling i 

utbildning i synnerhet med fokus på relationen mellan undervisare och student. Detta blir intressant 

för vår studie då en del av utskottets arbete handlar om att ta fram strategier för hur hållbar 

utveckling ska implementeras i utbildning. Avhandlingen visar på de problem som uppkommer i 

och med överförandet av vetenskaplig forskning kring området till utbildningssystemet, vilket 

också visat sig vara en av de svårigheter som uppkommer i samordningen av utskottets arbete då 

riktlinjer från utbildningsystemet och politiska systemet tolkas på olika sätt.  

Sandell m.fl. (2003) beskriver i avhandlingen Miljödidaktik naturen, skolan och demokratin 

uppbyggnaden av miljödidaktiskt kompetens. Författarna beskriver miljödidaktiskt kompetens som 

en integration av kunskap om miljöfrågor, vetenskaplig kunskap om miljöundervisning och 

lärandeprocesser med tillförlitlig erfarenhet om miljöundervisning. I denna bok behandlas de två 

första delarna. De beskriver att begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner ekonomiska, 

sociala och ekologiska skapar frågor om fördelning som i sin tur blir en politisk debatt. Sandell 

m.fl. beskriver tre olika sätt att bedriva miljöundervisning. Författarna menar att det skett en 
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utveckling i synen på hur arbetet bör bedrivas. Den faktabaserade miljöundervisningen som tog fart 

under miljöundervisningens framväxt fokuserar på resultatet från bestämda kunskaper från 

vetenskaplig forskning. På 1980- talet utmanades den faktabaserade förhållningen till miljöfrågor 

och miljöundervisning av normerande miljöundervisning. Inom den normerande 

miljöundervisningen ses miljöproblematiken främst som en värdefråga som grundas i en konflikt 

mellan människan och naturen. Den normerande miljöundervisningen ämnas skapa miljövänliga 

värderingar genom att människan anpassar sitt liv efter den vetenskapliga forskningen. Författarna 

menar att undervisning om hållbar utveckling anses vara en utveckling från den normerande 

miljöundervisningen som handlar om konflikter mellan mänskliga intressen vilket betyder att det 

inom denna tradition uppkommer en politisk fråga som leder till ökad komplexitet. Inom det 

politiska systemet tas således beslut om att utbildningssystemet ska hantera frågan och spridningen 

om hållbar utveckling, men hur högre lärosäten kommunicerar detta varierar. (Sandell m.fl., 

2003:134ff). 

Miljöfrågorna har utvecklats till frågor som rör hela samhällsutvecklingen. Miljöbegreppet är till 

stor del ersatt av hållbar utveckling och eftersom begreppet till stor del handlar om konflikter 

mellan människors olika intressen hamnar de demokratiska processerna i fokus. Undervisning om 

hållbar utveckling handlar idag mer om att starta processer. Författarna menar att det inte går att 

bestämma vilket av dessa tre förhållningssätt som är rätt eftersom vad som är rätt alltid grundas i 

särskilda aspekter, mål eller bestämda intressen. Inte heller när man utgår från styrdokument som 

avser att vägleda och styra arbetet kan vi veta vad som är rätt eftersom dessa styrdokument är 

kompromisser mellan olika intressen som ger utrymme för olika tolkningar. Detta synliggör 

problematiken som finns mellan de olika systemen och deras samverkan. Det blir komplicerat för 

de högre lärosätena att prioritera samt tillmötesgå hela arbetet med hållbar utveckling, vilket också 

eventuellt kan vara en anledning till bristen på den ekologiska medvetenheten. (Sandell m.fl., 

2003:134ff) 

Sandell m.fl. menar att för att kunna värdera olika alternativ måste miljöundervisningen ställas i 

relation till en bestämd norm som blir meningsfull genom att de flesta människorna accepterar den. 

De menar att demokrati kan vara en sådan norm, om vi kan enas om att miljöfrågorna måste lösas i 

en demokratisk process kan vi värdera de olika miljöundervisningstraditionerna utifrån denna norm. 

(Sandell m.fl., 2003:134ff) 

Författarna skriver om lärandeprocessen som de beskriver består av att skapa broar mellan den 

kunskap en individ redan besitter och ny kunskap. För att få förståelse för något försöker man göra 

jämförelser med den redan etablerade kunskapen och den nya kunskapen. Dessa jämförelser skapar 

relationer mellan det man redan vet och den nya kunskapen genom en förståelse för likheter och 

skillnader. Det vi redan vet är det som är direkt förståeligt för oss och genom att utveckla det som är 
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direkt förståeligt utvidgar vi vår verklighet. Om avståndet mellan den nya kunskapen och det som är 

direkt förståeligt för oss är för stort sker inget lärande. Sandell m.fl. menar att problemet med 

lärande ofta handlar om att den vetenskapliga kunskapen som individer förväntas lära sig bygger på 

regler och kriterier för hur man förstår omvärlden som är främmande för individen (Sandell m.fl., 

2003:146). 

 

Conflicts of interest: an indispensable element of education for sustainable development 

Artikeln av Lundegård och Wickman (2007) belyser hur användandet av språket blir viktigt för 

hållbar utveckling inom utbildning för att man ska nå fram och komma över mänskliga 

intressekonflikter. I en annan aspekt ser vi att intresse-konflikten genom språket även kan bli 

aktuellt inom utskottet då de består av människor från olika ämnesdiscipliner. Genom förståelse av 

språkets betydelse menar vi att det kan underlätta samordningen av arbetet.  

Iann Lundegård och Per-Olof Wickman intervjuade sista års gymnasieelever om deras uppfattning 

om miljö och hållbar utveckling i undervisningen. Resultatet av undersökningen visar att den 

mänskliga intressekonflikten har en betydande roll för lärandet av hållbar utveckling. Författarna 

belyser att lärandet måste kopplas till underliggande interpersonella förhållanden av mänskliga 

intressekonflikter. (Lundegård I. & Wickman O. P., 2007:4). De menar att användandet av språk 

alltid är kopplat till en specifik aktivitet med ett syfte i varje situation. I studien intresserar 

författarna sig av individernas yttrande som akter och processer och inte som isolerade yttranden. 

De fokuserar på förhållandet mellan individerna och vad det är som får en diskurs att fortsätta, som 

diskursen om miljö och hållbar utveckling och hur den kan bli betydelsefull. Genom att t.ex. studera 

intresset och språket inom en diskurs som har negativ effekt på hållbar utveckling kan man finna 

möjligheter till att påverka ett intresse som ligger i konflikt med hållbar utveckling. Beslutsfattare 

prioriterar således ofta det ekonomiska systemet före de andra och det skapar då utrymme för en 

brist av ekologisk medvetenhet. Om det hade funnits stark och specifik data för en länk mellan 

klimatförändring och t.ex. stormen Gudrun, skulle det nog också blivit mer betydelsefullt att hantera 

miljösystemet inom ramen för det politiska och ekonomiska systemet. Lundegård & Wickman 

(2007) uppmärksammar från dialogen mellan två respondenter att intresse-konflikter uttrycks 

dialektiskt. I deras ställningstagande om frågor rörande miljö och hållbar utveckling, blev det första 

för dem att bestämma huruvida en fråga ses som ett problem eller ej. Detta uppstod i gapet mellan 

hur de båda värderade frågor olika och i deras skilda uppfattningar. Författarna menar att i 

undervisning om t.ex. inflytande, belyser man de frågor som studenter anser vara viktiga för deras 

framtid för att på så sätt få med dem.  
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Sustainability in higher education –From doublethink and newspeak to critical thinking and 

meaningful learning 

I artikeln beskriver Arjen E. J Wals (2002) ett alternativt sätt att föra in hållbarhet i utbildning. Wals 

menar att istället för att försöka förstå hållbarhet som ett begrepp vars innebörd och betydelse ska 

fastställas bör man istället fokusera på att öka tanken kring hållbarhetens mångfald. Wals menar att 

för att utveckla tankemönster kring hållbarhet inom utbildning behöver det ske en förändring inom 

synen på lärande där han menar att språket inom utbildningssystemet och i synnerhet mellan 

undervisare och student behöver förenklas. Detta går i hand med hur högre lärosäten väljer att 

kommunicera hållbar utveckling, där en förenkling av begreppet hade hjälpt för att varje del ska 

upplevas betydelsefull, men också för att systemen i sig ska kunna kommunicera ömsesidigt. Wals 

menar att vi istället för att fastställa kunskap ska söka kunskap genom att skapa utrymme för 

alternativa utvecklingsvägar. Han menar att vi behöver ge utrymme för att skapa nya sätt att tänka, 

värdera och göra och att i så stor utsträckning som möjligt undvika att påverkas av maktrelationer. 

Walls menar att det måste skapas utrymme för mångfald och minoritetsperspektiv. Utrymme för 

djup konsensus, men också respekt för olikheter i tankar, åsikter och självbestämmande. Till sist 

måste det skapa utrymme för kontextuella skillnader och ge plats åt studentens upplevelsevärld i 

utbildningsprocessen. Walls menar genom att ta hänsyn till dessa aspekter av lärande kan hållbarhet 

skapas i högre utbildning.	

3	Metod 
I detta kapitel beskrivs de vetenskapsteoretiska och metodologiska tillvägagångssätt som legat till 

grund för denna studie. Kapitlet börjar med att förklara uppsatsens vetenskapliga ansats, 

hermeneutiken för att sedan gå in på vår förförståelse. Sedan redogörs för val av metod och hur det 

empiriska materialet har samlats in. Sist beskrivs analysmetod, urval, tillvägagångssätt och 

uppsatsens tillförlitlighet. Kapitlet avslutas sedan med en etisk reflektion. 	

3.1	Hermeneutik 

Hermeneutiken handlar i grund och botten om att få olika förståelsehorisonter att mötas och 

förenas. Förutsättningen för att en hermeneutisk dialog ska vara möjlig är att den förs på lika 

villkor. Hermeneutiken accepterar och tar hänsyn till att vi förstår världen och fenomen på olika 

sätt.  När vi som människor studerar något kan vi aldrig ställa oss utanför och rent objektivt se 

något på samma sätt som någon annan. Det vi tolkar och förstår när vi studerar ett fenomen präglas 

av våra egna föreställningar, att vi är historiska varelser (Ödman P.-J., 2007:7ff). I många 

företeelser vi människor stöter på har vi utvecklat en förförståelse som gör att vi inte behöver tolka 

situationen. Inom all vetenskaplig verksamhet är det förståelsen som är i centrum där man t.ex. 
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försöker uppnå en förklaring genom en förståelse av något (Allwood & Erikson, 2011:18f) I 

vardagen försöker vi aktivt förstå oss själva och tolka varandra och vår omgivning i relation till 

budskap, kultur och samhälle (Hallberg, 2011:73). Förståelsen har vi sedan med oss in i nya 

situationer där den hjälper oss att tolka och förstå nya fenomen. Mycket av vår förståelse är 

konstruerad på detta sätt, att det råder ett intersubjektivt samförstånd om betydelsen, vi förstår 

omedelbart och vi vet att andra förstår på samma sätt. Många företeelser är dock mångtydiga och 

kommer ge upphov till tolkning där människor själva väljer aspekt på dem, som något som är på ett 

visst sätt, vilket också betyder att det för någon annan människa kan förstås på ett annan sätt. 

Tolkningsprocessen startar när människor inte förstår och drivs av att människan vill ha förståelse 

(Ödman P.-J., 2007:44f). Hur går vi människor egentligen tillväga när vi tolkar för att förstå? Sällan 

har vi tillgång till den fullständiga helhetsbilden av något och börjar därför ofta med att skapa en 

uppfattning av delar som konstruerar en större bild. Genom att förstå dessa delar försöker vi förstå 

deras innebörd i kontexten. Delarna konstruerar alltså en förståelse av helheten och helheten 

konstruerar en förståelse för delen. Detta ömsesidiga beroende mellan del och helhet som 

förutsättning för förståelsen kallas inom hermeneutiken för den hermeneutiska cirkeln (Ödman P.-

J., 2007:77ff). 

Vi har genom studiens gång haft en hermeneutisk ansats där tolkning och tillskrivande av förståelse 

hela tiden varit närvarande, framförallt i relation mellan hållbar utveckling, utbildningssystemet, 

och empirin. Detta har påverkat oss i vårt arbete genom att ständigt påminna oss om att vi, och alla 

människor vi möter i denna process tillskriver mening utifrån sin upplevda verklighet och dels 

genom att påminna oss om att vi tolkar och förstår utifrån vår upplevda verklighet. Vi har så gott vi 

kunnat försökt förstå intervjupersonernas utsagor utifrån en större helhet, som är högskolans 

organisation och det omgivande samhället, men förstår att vi aldrig kommer att uppleva varken 

delen eller helheten på precis samma sätt som någon av våra intervjupersoner. Däremot ökar vi hela 

tiden vår förståelse för andra delar, vilket tillåter oss att kunna vara mer distanserade till de 

verkligheter vi möter. Innan arbetet startade fanns bara en förståelse för den egna omgivningen. 

Tack vare den hermeneutiska cirkeln har ett bredare perspektiv kunnat anammas där vägen har 

blivit belyst vilket skapat aktiva genomtänkta val. Utformningen av intervjuguiden och 

materialgenomgång är exempel på moment som kunde ha blivit problematiska om vi inte haft en 

hermeneutisk ansats. Utan den hermeneutiska cirkeln hade det inte gått att genomföra ett fruktfullt 

arbete då saknaden hade hållit arbetet inom ramen för vår egna förståelse i den verkligheten vi 

befann oss i innan arbetet startade.	
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3.2	Förförståelse	

3.2.1	Förförståelse	Caroline 

Idag talas det mycket om klimathotet som kan riskera att leda till en mänsklig utplånad. Många är 

väl medvetna om debatten och de risker som finns om vi inte tar hand om den världen vi lever i. 

Trots detta är jag en av dem som väljer att ta bilen istället för tåget, slarva med källsorteringen och 

kanske skulle jag till och med kunna slänga ett batteri i de vanliga hushållssoporna. Jag funderar 

kring varför jag väljer att ignorera dessa hot istället för att dra mitt stå till stacken för ett hållbart 

samhälle. Jag är en person som reflekterar mycket kring min omgivning men väljer ändå att 

ignorera dessa problem och när jag tänker på det känner jag mig som en av dem som faktisk har 

möjlighet att påverka till skillnad från många andra människor i världen som inte har samma 

möjlighet till kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling. Vad kommer min hänsynslösa 

attityd till miljön ifrån? Är det för stort att ta in? Eller är maskerna som bärs utomhus i delar av 

världen på grund utav den förorenade luften för långt ifrån min verklighet? Vi kommer i vår studie 

undersöka hur spridningen kring den ökade ekologiska medvetenheten sker på HH utifrån deras mål 

och visioner kring hållbar utveckling. Efter att jag läst in mig på HH:s visioner och mål anser jag att 

delar av de mål som utarbetas inte nått mig och jag funderar varför det är så. Ett av målen som 

utskottet för hållbar utveckling har utarbetat är att göra elever och personal vid skolan medvetna om 

HH:s arbete med området och detta har jag inte tagit del av. Kanske beror detta på att jag inte är 

tillräckligt uppmärksam och mottaglig eller så sprids inte informationen på ett tillräckligt 

framgångsrikt sätt. Vad gör HH för att främja en hållbar utveckling och hur sprider man en ökad 

medvetenhet på bästa sätt är frågor som jag hoppas att vår studie kommer att kunna besvara.  	

3.2.2	Förförståelse	Martin 

Första gången jag kom i kontakt med hållbar utveckling var på Högskolenivå när jag läste kursen 

internationella relationer (IR) under hösten år 2012. Jag hade tidigare varit införstådd i att vi hade 

någon form av miljöpåverkan och att man för den stora saken skull även borde dra sitt strå till 

stacken. Dock hade jag inte tänkt på det i något större sammanhang som inom ekonomisk, social 

eller ekologisk dimension. Inte heller efter kursen i IR, vilket idag för mig är lite oförståeligt då 

man ändå brett behandlade globalisering och ekonomi, demokrati, miljö för utvecklingens skull. 

Det kan nog förstås i att det är väldigt omfattande och idag när man är insatt i begreppet hållbar 

utveckling känns det mycket närmre och enkelt att förstå. Av detta kan jag förstå att de som inte läst 

något om internationella relationer eller globala frågor, har väldigt svårt att förstå hållbar utveckling 

och dess betydelse i vår vardag. Dock upplever jag att det är inom utbildningen man bäst når ut med 

hållbar utveckling till individen och även till det omgivande samhället. Innan detta arbete 

påbörjades visste jag inte något om Utskottet för Hållbar Utveckling på HH. Jag visste heller inte att 
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det fanns ett miljöledningssystem efter två år på HH. Hur kommer detta sig och varför har det inte 

nått fram till mig? Initialt upplever jag att det måste bero på bristfällig kommunikation, i nästa steg 

inser jag kanske att det är min attityd och mitt förhållningssätt till min omvärld som gjort att jag 

”valt” att ej ta till mig informationen. Jag tror det är en kombination av båda och att utan det minsta 

engagemang från egen sida (kan handla om att bara läsa en flyer) blir det betydligt svårare att ha 

eller skapa en ömsesidig kommunikation med sin omgivning/omvärld.  

3.3	Kvalitativ	och	kvantitativ	forskningsstrategi	
Vid insamlingen av material till en studie använder man sig vanligtvis av en kvantitativ eller 

kvalitativ forskningsstrategi, vilket Bryman (2011) beskriver som olika sätt att förhålla sig till 

sambandet mellan teori och forskning, kunskapsteoretiska överväganden och ontologiska frågor.  

Vid kvalitativ metod utgår man vanligtvis från ett induktivt synsätt mellan teori och empirisk 

forskning som mynnar ut i teorigenerering. Vid insamling och analys av data genom en kvantitativ 

metod används ofta ett deduktivt synsätt där fokus ligger på prövning av teorier. Kvalitativ metod 

fokuserar i allmänhet till skillnad från en kvantitativ forskningsstrategi på uttryck istället för 

kvantifiering vid insamling och analys av materiel och har ofta en mer djupgående, tolkande 

karaktär. 

En kvalitativ forskningsstrategi har en ontologisk utgångspunkt som ofta innebär att samspelet och 

relationerna mellan individer betonas. Den framhäver hur individens sociala egenskaper skapar 

förståelse för hur studieobjekten i sin kontextuella miljö tolkar och förstår sin sociala verklighet.  

Det finns en väsentlig skillnad mellan forskare som studerar människor och deras sociala värld och 

de forskare som studerar mer naturvetenskapliga analysobjekt, vilket är att människor inom 

kvalitativ forskningsstrategi tillskriver mening till sin omgivning och det som inträffar. Många 

forskare hävdar därför att det krävs en speciell metodologi när man studerar människor och att det 

är önskvärt att så långt som möjligt uppleva och förstå den sociala verklighet på samma sätt som 

dem som studeras befinner sig i den. Dock finns det en risk med detta, vilket kan ske när forskaren i 

för stor utsträckning får en för stor vilja att försöka sätta sig in i studieobjektets situation. Forskaren 

kan då i för stor utsträckning identifiera sig med det som studeras och kan då förlora det 

huvudsakliga syftet med undersökningen (Bryman, 2011:340ff).  

I denna studie har vi använt oss av kvalitativ forskningsstrategi för att förstå respondenternas 

uppfattning av arbetet med hållbar utveckling. En kvalitativ metod har lämpat sig mest för att 

förståelse hur arbetet samordnas då det har gett oss möjligheten att uppfatta intervjupersonernas 

gemensamma och skilda uppfattningar av arbetet.  
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3.4	Insamling	av	material	

3.4.1	Officiella	dokument 

För att få en förståelse för vad som förväntades i arbetet med hållbar utveckling av HH, av utskottet 

och av oss som studenter gjordes en genomgång av regeringsdokument, statliga och internationella 

rapporter och styrdokument som fanns skrivna om hållbar utveckling och om lärande för hållbar 

utveckling. Uppsatsens grund ligger i de dokument som finns skrivna om varför och hur lärande för 

hållbar utveckling bör bedrivas. De dokument och rapporter som legat till grund för vår uppsats 

presenteras i uppsatsens bakgrund. För att förstå utskottets och medlemmarna i utskottets arbete 

lades det vikt vid att förstå vilka riktlinjer och direktiv som ligger till grund för arbetet. Vi har även 

tagit del av de protokoll från de mötena de haft fram tills idag. Dessa officiella dokument är tillika 

en av våra datakällor som hjälpt oss att placera hållbar utveckling inom utbildningen på det lokala 

planet. Tillsammans utgör det en del av den hermeneutiska cirkeln som frambringat helheten i 

uppsatsen.	

3.4.2		Intervju 

Inom kvalitativ forskning är det vanligast att kvalitativa intervjuer används som metod för 

insamling av material, där flexibiliteten med intervjuer är behändig. Kvalitativa intervjuer har till 

skillnad från strukturerade intervjuer, som ibland används vid kvantitativ forskning, en fördel för att 

de ger ett rikare material. Det ges mer utrymme för att få med intervjupersonernas egna 

uppfattningar och världsbild. De kvalitativa intervjuerna fokuserar på vad som är relevant och 

viktigt för intervjupersonerna själva, inom ramen för de ämne som forskaren studerar, medan man 

inom den kvantitativa forskningen fokuserar på forskarens intressen. I kvalitativa intervjuer är det 

önskvärt att intervjun utvecklas i olika riktningar för att hitta de områden som är intressanta för 

intervjupersonen och för att utvinna ett rikt och detaljerat material. Detta anses som en störning 

inom den kvantitativa forskningen där man vill ha ett kort och koncist svar som inte utmanar 

reliabiliteten eller validiteten. (Bryman, 2011:412f) Däremot som Denscombe (2009) menar, kan en 

strukturerad intervju liknas ett frågeformulär som närmre ligger till hands kvantitativ datainsamling. 

Därför var det ett naturligt val att välja semistrukturerade intervjuer som kan beskrivas som ett 

mellanting mellan de andra två uppläggen. (Denscombe, 2009)  

Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre ostrukturerade beroende på vad som lämpar sig för 

det ämnet som undersöks.	Vid ostrukturerade intervjuer fokuserar forskaren på att intervjupersonen 

får associera fritt med utgångspunkt i vanligtvis en inledande fråga. Ibland använder sig forskaren 

av ett PM som en minneshjälp för att täcka vissa väsentliga teman och forskaren ställer 

uppföljningsfrågor endast om det är något som är av betydelse att följa upp. Vid semistrukturerade 

intervjuer utvecklas intervjun ofta efter relativt specifika teman i en intervjuguide som ska beröras 
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under intervjun. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjupersonen utrymme att besvara 

frågorna på ett flexibelt sätt som belyser vad som är väsentligt för denne och forskaren har 

möjlighet att till viss del strukturera intervjuerna och ställa betydande följdfrågor beroende på hur 

intervjun utvecklas (Bryman, 2011:414f). 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer. Vi var medvetna om att 

intervjupersonerna hade olika bakgrunder och olika uppfattning kring arbetet, och att vi behöver 

vara flexibla, men samtidigt var vi beroende av att ha en viss struktur då vi sökte svar på vissa 

specifika frågor. Semistrukturerade och även ostrukturerade intervjuer är starkt knutna till just 

kvalitativ forskning där den semistrukturerade tillåter forskaren att ha en grund som informanten 

följer, men där personen inte är helt låst till frågorna utan forskaren kan följa upp med följdfrågor 

(Bryman, 2011:412f).  Intervjuerna har tagit sin utgångspunkt i en intervjuguide som berör frågor 

som varit väsentliga för att besvara vår frågeställning och uppnå vårt syfte. Det var viktigt för oss 

att få en tydlig bild av intervjupersonernas personliga bakgrund och inställning till arbetet och i 

delar av vår intervjuguide var vi noga med att följa samma struktur genom alla intervjuer medan vi i 

andra delar var mer flexibla och benägna att följa upp med frågor som dök upp utifrån 

intervjupersonernas utsagor. 	

3.5	Urval 

Då uppsatsen handlar om hållbar utveckling på ett högre lärosäte föll valet på Utskottet för hållbar 

utveckling som ett starkt alternativ då allt som berör hållbarhetsutveckling når utskottet. Vanligtvis 

behöver man begränsa urvalet och noga välja det då man oftast har begränsad och endast kan ha ett 

specifikt antal informanter. I vårt fall var vår undersökningsgrupp åtta personer, vilket medförde att 

vi kunde intervjua alla.  

Det finns flera olika sätt att göra ett urval av informanter inför en studie. I vissa fall är 

bekvämlighetsurval den metod som fungerar bäst och då ofta när frågor om tillgänglighet till 

individer som kan vara svåra att få kontakt med eller att man som forskare får restriktioner om vilka 

som får intervjuas om man går via exempelvis en organisation. Om det inte finns några hinder så 

rekommenderas vid kvalitativ forskning ofta ett målinriktat urval som är ett strategiskt urval där 

forskaren önskar skapa överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor (Bryman, 2011:433f). 

I syfte att undersöka hur spridning och implementering av hållbar utveckling på ett lärosäte valde vi 

att i vår studie fokusera på det som låg oss nära. Varvid utskottet för hållbar utveckling på HH blev 

utgångspunkten för vårt intervjuarbete. En fördel med att genomföra intervjuer med utskottet för 

hållbar utveckling var att det var fullt möjligt att genomföra ett målinriktat urval och att vi fick ett 

snabbt tillträde till fältet och alla kontaktade var villiga att ställa upp på en intervju. Vi började med 

att intervjua representanter i utskottet för att få en så rik bild som möjligt av det övergripande 
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arbetet. När dessa intervjuer var klara intervjuades akademirepresentanterna i utskottet där fokus 

övergripande flyttades till deras roll som lärare och medlemmar i utskottet. Även 

studentrepresentanterna i utskottet intervjuades och även här blev fokus något annorlunda. Totalt 

intervjuade vi åtta personer och som tidigare nämnt har alla intervjuer följt i stort sett samma 

intervjuguide, men har utvecklats beroende på intervjupersonernas bakgrund, förförståelse och 

tidigare kunskap. Inledande i alla intervjuer var vi noga med att få en förståelse av 

intervjupersonernas bakgrund rörande hållbar utveckling och arbete i liknande former för att kunna 

utforma intervjun och frågorna på ett fruktbart sätt och samtidigt kunna följa de teman och täcka de 

frågorna som vi ville ha besvarade. Huvuddragen i intervjuguiden har varit samma och har endast 

gått utanför dess ram när vi t.ex. intervjuade ordförande och miljökoordinatorerna då dessa har 

andra uppgifter än de andra informanterna. Den intervjuguide vi konstruerade syftade till att få med 

teman, som var relevanta för vår frågeställning: Bakgrund, Historia, Utskottets arbete, tolkning av 

riktlinjer, HH och hållbar utveckling, kommunikation och samverkan. Detta gjorde att intervjuerna 

gav oss ett strukturerat och rikt material, men samtidigt med en relativt stor bredd. 	

3.6	Analysmetod 

Studien har i huvudsak använt ett induktivt arbetssätt där vi utefter vår förförståelse bildade det 

första underlaget för insamlingen av data. Detta var de första intervjuerna med miljökoordinatorerna 

där frågorna byggde på vår förförståelse och den information vi tillägnat oss kring utskottets arbete 

via HH:s hemsida. Efter vår första kontakt med fältet framkom det ny information som inte stämde 

överens med vår tidigare uppfattning som vi analyserade och drog nya slutsatser ifrån. Analysen av 

det första materialet ledde oss till de teorier vi valt, vilket kom som ett resultat av 

forskningsinsatsen. Ibland har det upplevts som att vi arbetat lite mer deduktivt som i början av 

uppsatsen då vi ej hade varit ute i fältet och bland annat fick göra enkäter utan att ha iakttagit 

verkligheten. Studien har haft ett induktivt arbetssätt, men har emellanåt upplevts skiftats mellan de 

bägge ansatserna, men som Bryman menar, är det bättre att uppfatta dessa två arbetssätt som 

tendenser istället för metoder som är helt linjära i användandet av dem (Bryman, 2011:26ff). 

Vid analys av kvalitativ data används ofta fyra vägledande principer. Den första principen innebär 

att analysen av data och de resultat som datainsamlingen genererar ska vara förankrad i det 

empiriska material som samlats in. Den andra principen som måste uppfyllas vid analys av 

kvalitativ data är att det krävs en noggrann läsning av data. Genom läsningen av kvalitativ data ska 

forskaren ge rådata en mening, vilket betyder att forskaren måste genomföra en tolkningsprocess. 

Den tredje principen handlar om att analysen ska genomföras på ett korrekt sätt utan att riskera 

snedvridningar eller inskränka forskarens bild av data. Detta förutsätter att forskaren inte låter egna 

fördomar eller tidigare kännedom kring begrepp eller teorier påverka forskningsprocessen. Den 
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fjärde principen innebär att analysen av data ska vara en repetitiv process. Utveckling av teorier, 

insikter och generaliseringar ska grunda sig på en process som växelvis rör sig fram och tillbaka i 

sammankopplingen av empirisk data med de koder, kategorier och begrepp som används. Dessa 

principer grundas i en induktiv ansats som innebär att data genererar teori (Denscombe M., 

2009:367ff).   

I vårt första steg i tolkningsprocessen undersökte vi vårt material som tillika blev den första 

kodningen av de data vi samlat in. Det var här vi kunde börja jämföra och kategorisera data för att 

få en struktur på vår empiri. I några av de teman vi hade pratade informanterna om liknande saker 

som kunde kodas in under samma kategori, något vi endast kunde se genom själva kodningen. Efter 

denna process var klar började vi gå igenom materialet på nytt under de kategorierna vi skapat och 

kunde identifiera teman. Dessa teman blev sedan vår utgångspunkt i vår analys. 

 

3.7	Tillvägagångssätt 

Arbetet med denna studie har under tidens gång av naturliga skäl förändrats. Då vi från början kom 

i kontakt med en person från utskottet och intresserade oss för deras arbete läste vi igenom de 

dokument och protokoll som fanns skrivna för och av Utskottet. Vi tolkade det som att 

implementering av hållbar utveckling i utbildningen var ett pågående arbete och det var också 

utifrån detta vi utformade vår intervjuguide. I vår första intervju framgick det att implementering av 

hållbar utveckling i all utbildning skulle ske mellan år 2011-2012, men ännu inte påbörjats. Detta 

gjorde att vi fick strukturera om vår intervjuguide och frågeställning. Istället för att endast se hur 

man kan främja arbetat med implementering av hållbar utveckling i utbildning, valde vi att se på 

hur arbetet med hållbar utveckling samordnas och vilken betydelse koordineringen har för syftet. 

I valet av respondenter för vår studie föreföll det naturligt att intervjua personer i utskottet. Det hade 

troligen inte varit lika givande att välja någon utanför utskottet då de inte hade kunnat bidra med ett 

lika bra material till studiens syfte som medlemmarna i utskottet. Vi valde att gå på en 

inspirationsföreläsning om hållbar utveckling som arrangerades av utskottet för att eventuellt kunna 

träffa någon av dem. Efter föreläsningen kom vi i kontakt med en person i utskottet och fick 

möjlighet att presentera oss själva och vår idé. Personen som vi kom i kontakt med var positivt 

inställd till studien vilket gav oss det initiala tillträdet till fältet. Vid detta tillfälle förklarade vi 

också studiens syfte och att den ej skulle vara granskande utan främjande. Mötet gav oss en känsla 

av att det fanns en stor vilja och positiv inställning hos utskottet för vår studie, där ett 

socialpsykologiskt perspektiv på arbetet med hållbar utveckling var intressant. Efter detta möte gick 

vi via HH:s hemsida närmare in i utskottets struktur och valde ut personer som för oss var 

betydelsefulla för studiens syfte. De personer vi valde att kontakta var koordinatorer, 
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sektionsrepresentanter, ordförande och studentrepresentanter. Vi kontaktade dessa personer via mail 

där vi återigen förklarade studiens syfte, alla kontaktade som svarade var villiga att ställa upp på 

intervju.  

Vi valde att i första hand arrangera intervjuerna på respondenternas kontor då vi ville att det skulle 

vara i en naturlig miljö som kändes bekväm och avslappnad för dem. I ett fall fanns det inte tillgång 

till ett kontor och vi använde då ett grupprum. Vi valde att genomföra alla intervjuerna tillsammans 

där vi intog var sin roll. En av oss fokuserade främst på den intervjuguide vi upprättat medan den 

andre förde minnesanteckningar och fokuserade på ett lyhört sätt att följa upp intressanta aspekter 

och reda ut eventuella otydligheter. Inledningsvis i mötet med intervjupersonerna gav vi en 

presentation av oss själva och om ämnet vi studerade och gav även intervjupersonerna en möjlighet 

att presenterar sig själv och sitt område. Efter detta bad vi om tillåtelse att banda intervjun och 

förtydligade även att detta material kommer att behandlas konfidentiellt. Vi informerade även att 

ingen person skulle namnges (Denscombe M., 2009:253f). Överlag upplevde vi att den metoden vi 

använde under intervjuerna var fruktbar och givande. Då vi efter intervjuerna lyssnade på det 

inspelade materialet upplevde vi dock ibland, att några av frågorna vi ställde inte var helt tydliga. 

Det vi reflekterade över var att det inte är en enkel uppgift att intervjua och det är en krävande 

uppgift som tar tid att bemästra. Vi anser dock att vi fick ut bra material från intervjuerna och 

upplever att de var lyckade.	

3.8	Tillförlitlighet 

För att bedöma tillförlitligheten i vår studie valde vi att se på reliabiliteten och validiteten. För oss 

som forskare inom det kvalitativa området handlar den externa reliabiliteten om i vilken 

utsträckning undersökningen kan replikeras. För den kvantitativa forskaren hade det varit mer hur 

man kan mäta det som man avsett mäta. En svårighet med replikering av en kvalitativ forskning 

ligger i att det är omöjligt att bevara en social miljö i dess ursprungliga form som när forskaren 

trädde in i den för första gången. För att komma runt den svårigheten behöver en ny forskare gå in i 

samma sociala roll som den förste forskaren. Detta för att det den nye forskaren ser och hör skall 

kunna jämföras med vad den förste forskaren kom fram till (Bryman, 2011:352). För denna studie 

skulle det innebära att den utförs av forskare som har liknande tankar om fältet och ämnet som oss, 

för att respondenter ska kunna ge en riktig bild av arbetet. Det hade inte gått att genomföra samma 

studie med samma resultat på samma lärosäte då utskottet är under pågående utveckling. Däremot 

då detta utskott är bland de första i landet, kan det uppstå intresse av andra lärosäten att göra 

liknande studie. Då skulle förutsättningarna vara mycket snarlika våra och där skulle nog denna 

studie kunna replikeras på ett godtyckligt sätt.  
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Intern reliabilitet innebär delvis att vi som forskarpar ska kunna säkerställa att våra bedömningar 

som observatörer när vi tolkar insamlad data inte skiljer sig åt (Bryman, 2011:160). Detta är något 

vi har tänkt på genomgående och diskuterat hur våra olika tolkningar av b.la. data, men också 

arbetsmetoder skiljer sig åt för att få en hög överensstämmelse. Den interna validiteten handlar om 

att det forskaren observerar ska kunna ha en god anknytning till de teoretiska idéer den utvecklar, 

vilket kan ses som en styrka i kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011:352). Den teoretiska 

anknytningen har uppstått genom arbetets gång, men framförallt efter det att intervjuerna startade. 

På så vis har arbetet också haft ett induktivt förhållningssätt som legat nära i vårt hermeneutiska 

arbetssätt. Det började med utbildningens roll för hållbar utveckling, vilket ledde oss in på 

Luhmanns generella systemteori (Luhmann, 1995) där utbildningen kunde förstås som en bra plats i 

ett främjande avseende. Detta gav oss en viktig ingångspunkt till vår fråga då utskottets arbete 

återfinns inom ramen för en institution i ett system. Intervjuerna och de observationer vi gjorde 

bekräftade att Luhmanns teori fungerade, men att den behövde stöd av mer socialpsykologiska 

teorier för att kunna användas, vilket ledde oss in på Smith (2005) och Asplund (1987). Asplund 

hjälpte oss bland annat med att förstå koordineringen av arbetet på lokal nivå rent 

socialpsykologiskt. Smith hjälpte oss via sin institutionella etnografi förstå påverkan från 

makronivå genom t.ex. texter. Luhmanns systemteori låg på mer sociologisk nivå först, men med 

Smith kunde vi föra samman en bred samhällsövergripande syn med en mänsklig syn på mikronivå. 

Mer specifikt för kvalitativ forskning är det också bra att mäta den externa validiteten som syftar på 

huruvida det är möjligt att generalisera forskningssvar. För denna uppsats skulle det innebära att 

man gjorde samma studie på andra högre lärosäten hos deras utskott för hållbar utveckling eller 

motsvarande. Då lärosätena arbetar mot samma miljömål som kommer från staten borde det gå att 

undersöka om de också har en påverkan från samma faktorer som denna studie. (Bryman, 2011:51). 

För andra högre lärosäten som har hunnit upprätta arbetsgrupper likt utskottet för hållbar 

utveckling, torde det vara möjligt att generalisera vårt resultat till dem. Detta då lärosätena har 

samma hierarkiska strukturer och ska ha samma mål med hållbar utveckling som Högskolan i 

Halmstad.	

3.9	Etisk	reflektion 

Denna studie har haft som syfte att främja utskottets arbete och har inte varit en studie med ett 

granskande syfte. Vi upplever inte att intervjupersonerna uppfattar ämnet som känsligt och har 

därför inte behövt göra några stora etiska överväganden i det hänseendet, vilket också delvis 

grundar sig i att det är en offentlig verksamhet. Vi valde ändå att intervjupersonerna skulle vara 

anonyma och informerade även om detta för att inte riskera att gå miste om värdefull information. 

Hade vi inte haft ett anonymitetsskydd tror vi att det skulle finnas en risk att intervjupersonerna 
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reflekterar över vad de säger i hänsyn till övriga kollegor i utskottet eller ledningen Ett etisk 

övervägande vi gjort är huruvida vi ska nämna vilket lärosäte studien genomförts på. Efter en 

genomgång av andra högskolor och universitet kunde vi se att HH nästan var ensamma om att ha ett 

utskott för hållbar utveckling och i nuläget är det svårt att dölja vilket lärosäte studien gjorts på. Vi 

var noga med att informera att medverkan var helt frivillig och att det förelåg inget tvång att svara 

på alla frågor. Detta var enligt informationskravet som vi följde och vi delgav även alla information 

före intervjun som var relevant för informanterna att veta i frågan om de skulle delta eller ej. Vad 

avsåg informanterna och samtyckeskravet frågades varje person via email först om de ville ställa 

upp och sedan vid intervjutillfället frågades de igen innan intervjuerna startade, samt att de fick 

avbryta närsomhelst. Därav hade vi också valt att ses på deras respektive arbetsplatser för att de 

skulle känna sig trygga att avbryta om de så önskade. Vad avsåg konfidentialitetskravet berättade vi 

att de skulle få vara anonyma och att inga namn skulle nämnas samt att den insamlade 

informationen förstörs efter den har använts för studiens syfte. Vi nämnde dock aldrig 

nyttjandekravet då studien inte har några kommersiella incitament, utomvetenskaplig relevans eller 

att någon person finns i riskzon för eventuell tvångsintagning eller vård. (CODEX 2) Vi 

informerade innan varje intervju att intervjupersonerna skulle få läsa igenom det färdiga resultatet, 

för att de skulle känna sig trygga i situationen och för att eventuellt få värdefulla synpunkter. Som 

grund till den etiska reflektionen har vi utgått från riktlinjer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (CODEX 1).	

4	Teoretiska	utgångspunkter 
I syfte att öka förståelsen för de hinder och möjligheter som kan uppkomma i implementering av 

riktlinjer i riktning mot en hållbar utveckling på ett lärosäte, har vi valt att använda oss av tre 

teorier som vi menar på olika sätt kompletterar varandra. Niklas Luhmanns systemteori har varit 

viktig för att i ett makroperspektiv förstå de hinder för hållbar utveckling som kan förkomma i 

utbildningssystemet. Med hjälp av den institutionella etnografin som Dorothy Smith har utvecklat 

försöker vi i ett mikroperspektiv visa, hur implementering via texter kan utgöra hinder för 

kommunikationen om hållbar utveckling i utbildningssystemet. Vi kommer också att redogöra för 

Johan Asplunds begrepp abstrakt samt konkret socialitet och social responsivitet, som bidrar till att 

förstå den sociala sfärens betydelse i främjandet av hållbar utveckling inom ramen för 

socialpsykologin.	

4.1	Niklas	Luhmanns	systemteori 

I Luhmanns generella systemteori är omgivningen något som finns utanför systemet och man kan 

därmed inom varje system endast betrakta den, inte kontrollera den. Systemet förstås som 
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kommunikation som producerar kommunikation. Omgivningen är alltid mer komplex än systemet, 

och kommer alltid vara svårare att förstå än själva systemet, vilket innebär att systemet måste göra 

ett urval från dess omgivning för att överhuvudtaget kunna betrakta den. Systemet får därmed en 

egen bild av världen, som alltid är en förenkling av omgivningen. Detta medför att ett system endast 

kan kommunicera om sin omgivning men inte med den. I enlighet med Luhmanns teori om sociala 

system utvecklar systemen en inre differentiering för att kunna hantera omvärldens komplexitet. 

Det gör att det uppstår subsystem som t.ex. politik, vetenskap och utbildning som kännetecknas av 

att vart och ett med sitt eget sätt selekterar omvärldens komplexitet. (Lidskog R. m.fl., 1997:163ff). 

Den inre systemdifferentieringen innebär att systemet inte längre bara opererar med en extern 

omvärld, utan även att systemet får en intern omvärld; de olika subsystemen som utgör en omvärld 

för varandra. Systemets inre differentiering i subsystem öppnar möjlighet för systemet att hantera en 

mer komplex omgivning men får samtidigt en ökad inre komplexitet. (Lidskog R. m.fl., 1997:163f). 

Det finns inget som styr hur många subsystem som ett socialt system kan utveckla, utan det krävs 

bara en unik binär kod för varje subsystem där programmen för de respektive subsystemen 

definierar den binära koden som positiv respektive negativ och signaler från omgivningen tilldelas 

ett av de två värden den binära koden har. Programmet utgörs av regler där t.ex. det vetenskapliga 

subsystemets program (som utgörs av teorier och metoder) bestämmer den binära koden som består 

i satser som är sanna eller falska. Det ekonomiska subsystemets binära kod är betalning – icke 

betalning, vilket marknaden och pris kontrollerar (Lidskog R. m.fl., 1997:170).  

Ett subsystem kan endast hantera miljöproblem i överensstämmelse med dess binära kod vilket 

betyder att det endast kan uppstå motiv för att hantera miljön i samklang med varje subsystems 

binära koder vilket innebär en stark reducering av omvärldens komplexitet. Subsystemen fångar 

endast upp den information som är relevant för det specifika subsystemet och rekonstruerar 

samhället utifrån sin egen logik och kodsystem. Detta beskriver Luhmann som att systemet är 

kognitivt slutet "...systemet interagerar med sin omgivning, det anpassar sig till förändrade villkor i 

omgivningen." men "Bara de signaler från omvärlden som har informationsvärde för ett specifikt 

system fångas upp av systemet." (Lidskog R. m.fl., 1997:166). Ekologiska problem har ingen binär 

kod vilket innebär att de inte svarar mot något subsystem vilket gör att det inte heller kan ske någon 

kommunikation mellan omgivningen och något subsystem. Samhällets uppdelning i subsystem som 

endast hanterar signaler utifrån dess specifika koder gör att det sociala systemet aldrig kan hantera 

de ekologiska problemen i sin helhet. Miljöproblemen behöver av denna anledning kanaliseras så 

att de fångas upp av varje specifikt kodsystem för att det ska skapas resonans och bli 

uppmärksammat, identifierat och kommunicerat. Luhmann menar att ett problem här är att den 

externa biologiska omgivningen ger för lite resonans och den interna sociala omgivningen ger för 

mycket resonans. (Lidskog R. m.fl., 1997:175)  
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Detta medför också att subsystemen kan producera resonans utefter reaktioner på andra subsystems 

omgivningar och därigenom förändra den sociala omgivningen: “...en knapphet av viss naturresurs kan 

skapa prisökningar som i sin tur kan leda till politiska problem, vilket i sin tur kan få forskningen att ta nya 

vägar.” (Lidskog R. m.fl., 1997:176). Luhmann menar att utbildningssystemet är den främsta källan 

till ökad ekologisk medvetenhet men menar också att det finns hinder för detta. Luhmann menar att 

ett av dessa hinder består i att utbildningssystemet bara är ett av flera subsystem och de synsätt och 

färdigheter som skapas i utbildningssystemet sedan måste aktualiseras i andra subsystem. Ett andra 

hinder till en ökad ekologisk medvetenhet inom utbildningssystemet är att likt andra subsystem så 

är resonanskapaciteten inom utbildningssystemet begränsad.  Utbildningssystemet hanterar endast 

omgivningens signaler utifrån dess kod ”valid kunskap- ej valid kunskap” och är inte fritt från 

strukturella problem och operativa förutsättningar. (Lidskog R. m.fl., 1997:173)	

4.2	Dorothy	Smiths	institutionella	etnografi 

Sociologen Dorothy E. Smith försöker med sin institutionella etnografi skapa en sociologi för folket 

i kontrast till den traditionella sociologin hon blivit skolad i. Hon menar att folket inom den 

traditionella sociologin blev objekten som behövde förklaras, och att utgångspunkten i den 

institutionella etnografin är att starta från var vi är i våra vardagliga liv: "..,it explores social relations 

and organizations in which our everyday doings participate but which are not fully visible to us." (Smith E. 

D., 2005:1). Genom erfarenheter från kvinnorörelsen där Smith försökte hjälpa till som sociolog 

insåg hon att sociologin inte var utformad för att utforska de institutionella relationerna och 

organisationer från folkets ståndpunkt. I ett misslyckat möte med kvinnorörelsen, där hennes hjälp 

blev avvisad, förstod hon sociologins problem när kvinnorna avvisade hennes hjälp på grund av 

erfarenheten att de själva blivit objekten för studien. Smith menar att syftet med den institutionell 

etnografi: "...is to reorganize the social relations of knowledge of the social so that people can take that 

knowledge up as an extension of our ordinary knowledge of the local actualities of our lives." (Smith E. D., 

2005:29).  

Hon menar att den institutionella etnografin kan bli en resurs som kan träda in i människors 

vardagliga arbetskunskaper. På så vis kan den bidra till att expandera människors egen kunskap 

istället för att via experter ersätta den egna med deras kunskap. Den institutionella etnografin börjar 

med att se på människors faktiska förhållanden hos de som är involverade i processer inom en 

institutionell ordning (Smith E.D., 2005:31f). Smith menar att texter ligger till grund för mycket av 

den koordinering som sker i moderna organisationer. Hon beskriver sitt begrepp härskande 

relationer som en del av den translokala koordineringen som innebär att texterna direkt eller indirekt 

gör anspråk på att representera en objektiv verklighet med allmän giltighet (Smith E. D., 2005:10).  

I språket är talet och texten de fundamentala bitarna som hjälper människor att samordna sin 

subjektivitet. I interaktionen med andra i vår gemensamma värld skapar talet ett ömsesidigt 
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beroende mellan talare och lyssnare där de bådas skilda upplevelser och perspektiv korsas. Det är 

genom interaktionen mellan andra människor som vårt lokala handlande samordnas som Smith 

menar sker via språket som en lokal aktivitet där vi samordnar och interagerar med andra 

människors pågående lokala aktiviteter (Smith E. D., 2005:76f).  

 

De sociala relationerna som baseras på texter via institutioner förändrar små påverkande delar av 

lokala bestämdheter av människor, platser och tid, till standardiserade och generaliserande former 

av samordning av människors aktiviteter (Smith E. D., 2005:101). Texter är en essentiell del för 

institutionell koordinering då de reglerar människornas samstämmighet i arbetet utefter de krav som 

åläggs från institutioner (Smith E. D., 2005:118).  I mötet med andra, den sociala akten, är vi 

medvetna om vad vi säger och likaså om den som lyssnar. Antagandet om en missuppfattning 

innebär att talaren också vet om det som lyssnaren borde ha uppfattat. Detta innebär att den sociala 

akten belyser en till koordination där deltagare kan skapa sig sina egna och andras svar (Smith E. 

D., 2005:82). När vi läser en text blir det en annorlunda konversation där läsaren får spela båda 

delarna. Läsaren aktiverar texten, men troligen aldrig helt riktigt som skaparen avsett men ändå så 

svarar läsare och tar upp den på något sätt. Denna text-läsare konversation som Smith beskriver tar 

texten till handling hos läsaren som aktiverar den och förankrar den i lokala faktiska förhållanden 

där människor är i vardagen (Smith E. D., 2005:105). 	

4.3	Johan	Asplund,	Abstrakt	och	konkret	socialitet	

I ”Det sociala livets elementära former” beskriver Asplund (1987) begreppet ”social responsivitet” 

som syftar precis på det som de båda orden ser ut att betyda. Socialitet och responsivitet är två 

begrepp som Asplund anser vara elementära för en socialpsykologisk teori.  Kombinationen av 

dessa begrepp utgör teorins centrum ”social responsivitet”. (Asplund, 1987:31) För att förstå 

innebörden och betydelsen av begreppet då och idag behöver det placeras historiskt, vilket konkret 

görs av Asplund när han skriver om utbränningens uppkomst, vilket är ett relativt nytt fenomen i 

mänsklig historia. Före 1800-talets mitt fanns t.ex. inte en sjuksköterska och således kunde inte 

heller denna drabbas av utbränning. Det förmoderna samhället bestod av en liten tjänstesektor och 

socialvården med dess omfattning är en produkt av 1900-talet belyser Asplund. I takt med detta 

skapades det nya typer av sociala interaktioner som var mycket mer sammanvävda än tidigare och 

delvis antagit en ofrivillig karaktär, menar Asplund. Detta förklarar han genom de sociala 

interaktioner som har en viss bestämd karaktär, vilka tydliggjorts i det industriella samhället eller 

postindustriella samhället. (Asplund, 1987:140ff) Social responsivitet är ett nytt begrepp, men 

således inget nytt fenomen utan något som frambringas genom de sociala relationerna i samhället 

och har en dynamisk rörelse till takten av hur socialiteten tar form i samhället.  
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I samspel mellan människor pågår en form av växelspel, där det den ena personen gör är ett svar på 

vad den andra just gjort. I sin bok Asplund förklarar sambandet mellan social responsivitet och dess 

motsats asocial responslöshet.  Den asociala responslösheten måste vi till skillnad från den sociala 

responsiviteten lära oss. De två tillstånden existerar samtidigt i olika möten. Samma människa kan i 

en situation vara social responsiv och i en annan asocialt responslös. Den sociala responsiviteten 

medför asocial responslöshet.  När vi vänder oss mot något vänder vi oss på samma gång emot 

något. (Asplund, 1987: 12f) När individens sociala responsivitet minskat betraktas människan som 

socialiserad. Från början är den sociala responsiviteten okontrollerad, vild och barnslig. Asplund 

menar att människan från naturen har benägenhet att respondera på stimuli. Detta gör människan till 

en responsiv varelse.  (Asplund, 1987:32f)  

Asplund menar att grundbegreppen snarare är fyra än två, socialitet - asocialitet och responsivitet - 

responslöshet. Asplund ställer frågan om vad en individ eller en individualitetsform är och menar 

att en individualitetsform utgörs av det som sker utifrån grundbegreppen. Han menar att om vi t.ex. 

kan tänka oss ett "naturtillstånd" där vi människor responderar på allting från början och sedan inför 

restriktioner i responsiviteten närmar vi oss en individualitetsform. I dessa restriktioner uppkommer 

roller och karaktärer, roller genom de givna restriktionerna och karaktären genom självpålagda 

restriktioner. (Asplund, 1987:31) 

När en specifik aktivitet pågår är vi socialt responsiva genom den konkreta socialiteten och när den 

upphör slutar vi respondera. Om ingen ny meningsfull aktivitet startar kommer den abstrakta 

socialiteten ta över och antingen kvarstå eller slå över i asocial responslöshet. Den abstrakta 

socialiteten är endast abstrakt socialitet, där finns ingen aktivitet eller något som pågår, det finns 

inget yttre syfte utan allt kretsar kring en själv och känslorna blir innehållslösa. (Asplund, 

1987:170f) Den abstrakta socialiteten är vad som beskriver människan som en abstrakt 

samhällsvarelse (Asplund, 1987:32). Människan är både abstrakt samhällsvarelse och en konkret 

person. Asplund beskriver den abstrakta socialiteten och den abstrakta samhällsvarelsen som en 

produkt utav samhällsutvecklingen.   Som en abstrakt varelse ses vi inte som individuella personer 

utan intar olika roller där interaktionen sker utan syfte och känslorna blir innehållslösa.  I konkret 

socialitet är socialiteten ett ömsesidigt utbyte av respons och frambringar konkreta känslor. Om den 

abstrakta socialiteten blir övervägande i en verksamhet riskerar denna att bli dysfunktionell då 

interaktionen mellan abstrakta samhällsvarelser kännetecknas av känslobortfall. (Asplund, 

1987:170) 

4.4	Teorisammanfattning	

Det sociala systemet som Niklas Luhmann tar sin utgångspunkt i har en begränsning vad gäller dess 

förhållande till omgivningen, som begränsar möjligheten för ekologiska problem att skapa resonans 
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inom systemet. Detta medför svårigheter för spridningen av ekologisk medvetenhet och tillika 

främjandet av hållbar utveckling. Subsystemen har en påverkansgrad, men är delvis slutna och 

fångar endast upp den information som är av värde för dem själva. Det viktigaste subsystemet för 

ökad ekologisk medvetenhet menar Luhmann är utbildningssystemet. Dock måste det finna vägar 

att kommunicera med det politiska och ekonomiska systemet som t.ex. genom utbildningen som 

sträcker sig ut till alla delar av samhället via de färdigutbildade. Luhmanns generella systemteori 

hjälper oss att förstå vikten av att studera utbildningssystemet för att närma oss frågan om hållbar 

utveckling. Detta på ett sätt som gör det förståeligt för hur arbetet på lokal nivå blir påverkad av 

subsystem, som i sin tur har det svårt att påverka tillbaka. (Lidskog R. m.fl., 1997) Luhmann:s 

systemteori kommer också i analysen att användas för att belysa de funktionella och strukturella 

hinder som finns inom utbildningssystemet. 

 

Dorothy Smiths (2005) institutionella etnografi startar i vår vardag där den inom ramen för 

institutionella ordningar belyser den translokala koordineringen som t.ex. hjälper till att synliggöra 

hur texter blir en objektiv verklighet. Text och tal är språkets fundamentala bitar och det är också 

via dem vi samordnar våra pågående lokala aktiviteter med andra. Smith beskriver mötet med andra 

som den sociala akten, där vår medvetandegrad om det pågående samtalet utgör en samordning där 

deltagarna påverkar svaren genom talet. Vid textläsning utgör läsaren båda deltagarna och aktiverar 

texten på sitt egna sätt genom sin tolkning och troligen aldrig helt riktigt som skaparen avsett. Detta 

kallar Smith för text-läsare konversation där texten genom läsaren påverkar lokala faktiska 

förhållanden. För att gå från sociologisk makronivå till socialpsykologisk mikronivå gav Smith oss 

verktygen för att förklara påverkan på det lokala planet, som den translokala koordineringen. 

Framförallt gav det möjligheten till att visa på den lokala koordineringen som påverkad genom den 

translokala. I analysen kommer hennes teori att kunna visa på hinder som är kopplade till den 

sociala akten och texter.  

 

Johan Asplund (1987) beskriver samspelet med andra där vi reagerar och svarar på andras tilltal 

med begreppet social responsivitet. Det sociala beskrivs som sällskapligt och responsiviteten som 

ett svar och detta är något som kommer väldigt naturligt av oss då vi är benägna att respondera. 

Begreppet har ett motsatspar som är asocial responslöshet, vilket Asplund menar inte ska ses som 

separat från den sociala responsiviteten. I en pågående social aktivitet är vi socialt responsiva men 

när t.ex. något annat fångar vår uppmärksamhet klingar den delvis av och det asocialt responslösa 

tillståndet tenderar till att bli mer påtagligt. När vi är socialt responsiva sker det genom den 

konkreta socialiteten och när den avtar slutar vi också respondera, vilket för oss mot en abstrakt 

socialitet. Inom ramen för en abstrakt socialitet kretsar allt kring oss själva och en avsaknad av 
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stimuli från andra kan leda till känslobortfall. Asplunds teori framhäver den sociala sfärens 

betydelse i arbetet och möjliggör att analysen kan visa på betydelsen av det sociala samspelets roll i 

verksamheten. Detta gäller för all verksamhet där socialitet existerar och är inte något som enbart 

karaktäriserar utskottet.  

5.	Presentation	av	material 
I detta kapitel redogör vi för det material som är väsentligt för att besvara vår frågeställning. I 

huvudsak utgår materialet från intervjuerna vi genomfört med medlemmar i utskottet, men också de 

delar av de dokument som ligger till grund för utskottets arbete kommer att presenteras här. 

Presentationen av materialet görs med hjälp av fyra teman; Organisationens roll, tolkning av 

riktlinjer, roll och person, samt reflektion och samband. Genom dessa fyra teman försöker vi ge en 

övergripande bild av hur arbetet med hållbar utveckling genomförs och sker på HH och inom 

utskottet.	

5.1	Organisationens roll  

Utskottet för hållbar utveckling är ett rådgivande organ vad gäller miljöarbetet på HH som år 2009 

tillsattes på uppdrag av rektorn. Utskottet har i uppdrag stimulera och granska utvecklingen inom 

området och säkerställa att arbetet med hållbar utveckling följs i enlighet med lagar, förordningar, 

policy och Högskolans miljöledningssystem.  Utskottet ansvarar också för att utarbeta förslag till 

övergripande policy för hållbar utveckling och miljöledningssystem. I Högskolans policy för 

Hållbar utveckling står:  

 

”Högskolan i Halmstad ska verka för en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. 

Verksamheten vid Högskolan ska genomsyras av tankarna om hållbar utveckling. Genom att vara ett 

föredöme och genom konkreta utbildningsåtgärder ska Högskolan bidra till att miljömedvetna och kunniga 

människor påskyndar och vidareutvecklar processen i riktning mot ett hållbart samhälle. ” 

 

Respondenter beskriver att hållbar utveckling under 2011-2012 skulle implementeras i all 

utbildning men att detta ännu inte gjorts. En intervjuperson som redan vid utskottets uppstart var 

delaktig i arbetet beskriver att det inom HH var mycket förändringar som gjorde att arbetet inte 

fullföljdes. Poster byttes ut och nya tillsattes och en intervjuperson menar att det saknades kunskap 

och erfarenhet hos ledningen som intervjupersonen beskriver var betydande för att arbetet skulle 

kunna genomföras: ”Det är jätteviktigt att se på de långsiktiga för arbetet på Högskolan. Det går för den 

enskilda läraren eller studierektorn att göra bra saker i kursen men risken är när den personen försvinner så 

havererar hela arbetet.” 
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Några intervjupersoner beskriver att det tidigare varit ett bristande intresse eller engagemang hos 

ledningen och att engagemanget blossat upp bara i vissa sammanhang. Några intervjupersoner 

belyser att man kan ha väldigt goda idéer men att det måste förankras och finnas ett mandat. Det 

finns en viss uppgivenhet och ängslan att arbetet de gör inte ska få någon genomslagskraft för att 

det inte prioriteras tillräckligt av beslutsfattare:  

 

”Vad de gäller vad jag har för förväntningar på vad utskottet ska innebära för högskolan som 

organisation så hoppas jag ju att det här utskottet blir ett utskott som får en genomslagskraft, kanske till och 

med i vissa lägen nästan ett veto och gå in och säga vart är vi på väg i den här organisationen för att det är 

väldigt lätt hänt att såna här funktioner blir nånting som man har därför att de ser bra ut, och ja hoppas ju 

verkligen att högskolan är smartare än så.” 

 

En respondent menar att beslutsfattare och ledning som också har ett ekonomiskt ansvar ofta 

glömmer bort den ekologiska dimensionen.  Hen menar att det ofta är en fråga om 

omstruktureringar för att vinna ekonomiska resurser och att denna dimension ofta blir prioriterad 

för att den ofta anses mer akut. ”Räcker inte de ekonomiska resurserna till så får vi inte tid och därför 

prioriteras frågor kring hållbar utveckling ur de sociala och ekologiska dimensionerna bort.”  En 

respondent menar att det krävs tid och ett genuint engagemang på alla plan för att arbetet ska 

utvecklas och att medvetenheten för hållbar utveckling ska expandera behöver vi inse varför vi gör 

något.  En respondent menar att hållbar utveckling ofta setts som något som gjorts för protokollet 

och med denna inställning kommer hållbar utveckling fortsätta vara något som känns som ett extra 

pålägg och prioriteras bort i bruset av uppgifter och rollförväntningar. ”Det finns inga kortsiktiga 

ekonomiska vinster i att arbeta med hållbar utveckling, det är ett långsiktigt arbete där vi måste samverka 

med alla inblandande parter.”  

 

Flera respondenter talar om att det just nu finns ett stöd och engagemang hos ledningen som de 

upplever gör det möjligt att arbetet med hållbar utveckling kommer igång på riktigt. En 

intervjuperson beskriver att arbetet med hållbar utveckling tidigare bemötts som något som HH gör 

för byråkratins skull och för att det ska se bra ut utåt. En intervjuperson beskriver det som starkt av 

rektorn att ta beslut i att börja arbeta med frågorna kring hållbar utveckling och inte sopa de under 

mattan då det just nu sker omorganiseringar och utredningar på olika håll på HH som kan göra att 

hållbar utveckling försvinner i bruset. En intervjuperson förväntar sig att rektorns engagemang 

kommer bidra till att som intervjupersonen beskriver det, inte bara bedriver arbetet för att de ska 

vara politiskt korrekt utan att det faktiskt kommer att hända saker: ”Jag tycker att det i flera 
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sammanhang att det har hänt mer saker på några korta år än vad det gjort på länge. Jag tror att det att det 

finns något slags momentum, det finns chans att göra någonting och den får man inte tappa.” 

Respondenten visar tydligt att det är viktigt med det visade stödet från rektorn som skapar en känsla 

av momentum som hen beskriver, något som kan vara viktigt för att arbetet med hållbar utveckling 

ska fortskrida. 

 

5.2	Tolkning	av	riktlinjer	
HH har utarbetat en policy för hållbar utveckling som innebär att verksamheten vid HH ska 

genomsyras av tankar om hållbar utveckling genom att vara en förebild och genom konkreta 

utbildningsåtgärder bidra till att miljömedvetna och kunniga människor påskyndar processen i 

riktning mot ett hållbart samhälle (Dokument 4). Planerande, beslutfattande och handling ska i den 

dagliga verksamheten präglas av hållbar utveckling. En respondent belyser vikten av att se hållbar 

utveckling utifrån ett större samhällsvetenskapligt perspektiv där man tar hänsyn till vilka 

förutsättningar vi har i stort, hur vi ska förhålla oss till de här förutsättningarna och vad dem har för 

betydelse i hur vi tänker på vår egen och andras framtid. Några av intervjupersonerna har ett 

helhetsperspektiv av vad begreppet innebär men väljer att bryta ner det i delar för att finna vad HH 

som lärosäte, utskottet och vi som medmänniskor kan göra för att främja hållbar utveckling utifrån 

var vi står. En intervjuperson menar att man i arbetet med hållbar utveckling måste förstå att hållbar 

utveckling är ett konstruerat begrepp och därför måste man också förhålla sig kritisk till begreppet 

och hela diskursen precis som vi ska förhålla sig kritisk till alla andra diskurser:  

 

”När man bedriver undervisning om hållbar utveckling måste vi kunna diskutera hållbar utveckling 

som ett begrepp som är konstruerat. Vi måste förhålla oss kritiskt till begreppet och hela den diskursen 

precis som vi måste förhålla oss kritisk till alla andra diskursen. Det är ju samhällsvetenskapens viktigaste 

uppgift egentligen att kunna kritisera och ifrågasätta allt.” 

 

Intervjuerna inleddes med att intervjupersonerna fick beskriva sin syn på hållbar utveckling. 

Resultatet av denna fråga visade att det finns meningsskiljaktigheter i intervjupersonernas 

uppfattning om begreppet. Några av intervjupersonerna utgår ifrån Brundtlandsrapporten där 

begreppet myntades för första gången. Andra relaterar bara till någon av dessa dimensioner och 

menar att fokus ska ligga i det egna intresseområdet. En intervjuperson beskriver begreppet som 

stort och svårt och menar att man istället bör se HH som organisation som en del som hänger ihop 

med något större. Utifrån den synen menar intervjupersonen att man behöver förstå vad Högskolan 

som en del av det hela faktiskt bidrar med till hållbar utveckling och att det handlar om både negativ 

och positiv påverkan. En intervjuperson menar att akademin i arbetet mot en hållbar utveckling har 



 33 

en jätteviktig roll som innebär att vara vägledande för andra delar av samhället. Intervjupersonen 

anser att det måste vara en del av HH:s vision. Den här visionen menar intervjupersonen att 

utskottet ska bryta ner i olika mål och ta fram strategier för att nå målen. 

 

Flera intervjupersoner talar om just det från tal och skrift till handling och att den vägen ofta är lång 

och att det är här ledning får en viktig roll. En av intervjupersonerna med stor erfarenhet inom 

arbetet beskriver de direktiv som ska följas som väldigt tydliga och att det inte finns några 

svårigheter att tolka dessa medan andra intervjupersoner beskriver dokumenten som svårtolkade. En 

annan intervjuperson beskriver att de riktlinjer som finns är otydliga och inte helt klara:  

 

”När man får hem protokollen som ska läsas innan nästa möte så kan det vara sådant som man inte 

förstår, förkortningar och kanske några lagar och då får man diskutera i utskottet och försöka komma fram 

till ett sätt där man kan mötas. Men det är ganska nytt och ibland kan det kännas flummigt men man försöker 

så gott det går.” 

 

Några intervjupersoner känner att deras delaktighet i arbetet styrs mycket av hur mycket man förstår 

av de dokument som ska tolkas och styra arbetet.  En respondent beskriver att vissa gånger har det 

funnits delar som hen ansett vara svårförståeliga och att efter att fått förklarat innebörden på ett 

annat sätt fått klargjort att det inte går att ändra. En respondent beskriver att det delats ut en pärm 

med olika föreläsningar och riktlinjer och har en tydlig bild av hur arbetet ska genomföras. 

Intervjupersonen beskriver att det i läsningen av dessa dokument gäller att ta till sig de viktigaste 

och att hen sätter på sig ett par glasögon för att kunna representera sin del.  

 

I intervjuerna kan man tydligt se att intervjupersonerna har skilda meningar när det kommer till att 

förändra människors agerande mot en hållbar utveckling. En intervjuperson lägger stort fokus på att 

få människor att förändra beteenden genom att som hen tar upp som ett exempel införa fler 

parkeringsautomater för att då fler väljer att avstå från att ta bilen. Hen beskriver att fler typer av 

sådana åtgärder skulle vara nödvändiga. En annan intervjuperson beskriver pengar som det största 

drivmedlet för att påverka människor och organisationer, och använder metaforen piska och morot 

för att förklara hur man får till en förändring på HH och hos människor i allmänhet. Flera 

intervjupersoner lägger större fokus på att i undervisningen få studenter att förstå och få ett intresse 

för hållbar utveckling för att sedan själva göra aktiva val som främjar hållbar utveckling.  Vi tolkar 

det här som att intervjupersonerna har skilda tankar kring hur vi bör arbeta för en hållbar utveckling 

där vissa syftar till att förändra individers agerande genom en reflektion hos individen som 
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förhoppningsvis leder till aktiva val och andra fokuserar på att försvåra möjligheterna till att leva ett 

liv som inte främjar en hållbar utveckling. 

	

5.3	Rollen	som	representant	

Utskottets medlemmar tillsattes dels via ansökningar och dels via förfrågningar från sektionschefer. 

Utskottet består av representanter från varje sektion, ordförande, koordinatorer, 

studentrepresentanter och representanter för förvaltning och bibliotek. Intervjuerna gjordes med 

ordförande, koordinatorer, representanter från sektionerna och en studentrepresentant.  

Alla intervjupersoner beskriver att de har ett genuint intresse för frågor rörande hållbar utveckling 

men en intervjuperson säger också att det är lätt att bli desillusionerad. Vi ser att det finns ett stort 

intresse och engagemang hos alla våra respondenter, men upplever flera gånger en osäkerhet i 

huruvida arbetet faktiskt kommer att genomföras. De flesta respondenterna beskriver en känsla av 

delaktighet och meningsfullhet. En intervjuperson säger i frågan om huruvida hen känner sig 

delaktig i arbetet att hen inte känner sig delaktig men att hen har anledning att tro att hen kommer 

att kunna vara delaktig. Personen är också tveksam till hur hen kommer kunna bidra till arbetet och 

om det är meningsfullt. De flesta intervjupersoner har utvecklade tankar kring vad deras funktion i 

utskottet kommer att vara och har utvecklat mycket tankar kring hur man kan genomföra 

arbetsuppgifterna på olika sätt, medan en intervjuperson inte alls har någon uppfattning om hens 

funktion och vilka arbetsuppgifter som ingår. Dock menar hen att som representant har man en 

dubbel funktion där det handlar om att förstå vad som är möjligt och vad som är önskvärt från 

bägge hållen, utskottet-sektionen och sektionen-utskottet  

Alla våra intervjupersoner beskriver sina tankar om hållbar utveckling som en del av det vardagliga 

livet och att de i interaktion med medmänniskor försöker sprida tankarna kring detta. En 

intervjuperson beskriver vikten av att närma sig människor på rätt sätt så att det inte upplevs som ett 

direktiv eller tvång utan snarare få individer att förstå att de med sina kompetenser och färdigheter 

kan vara till hjälp för att bidra till ett hållbart samhälle: ”Jag räknar med människor som en del av 

spelplanen här, det krävs mänskligt engagemang och för det behövs det en trygghet och därför är människor 

och deras villkor otroligt viktiga i sammanhanget.” En intervjuperson berättar att det tidigare varit få 

personer med visserligen ett stort intresse som drivit frågorna kring hållbar utveckling på HH. 

Intervjupersonen säger att detta kan ses utifrån, som att det bara är några enskilda personer som 

arbetar med frågorna och som ser det som deras personliga korståg. Med detta belyser 

intervjupersonen hur viktigt det är att ha ledningen med sig i arbetet. Hen belyser också en annan 

aspekt och risk med att enskilda eldsjälar bedriver arbetet där hen menar att människor utanför kan 
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frånsäga sig ansvaret för att de finns andra som arbetar så intensivt med frågorna. Detta kan också 

göra att arbetet känns främmande och för långt ifrån den ”vanliga” människans verklighet.  

	

Flera intervjupersoner belyser vikten av att ha tydlig resurs- och ansvarsfördelningar för att arbetet 

ska bli gjort: ”Det måste finnas ett resursstöd och det gäller ju att det stödet finns från både ledningen och 

rektorns håll. Det gäller inte bara pengar för någonstans är det ju ändå personer som ska göra arbetet och 

ledningens ambitionsnivå bestämmer hur omfattande arbetet blir.”  

En intervjuperson tar upp knapphet på tid som ett problem för att föra in hållbar utveckling i 

utbildning. Intervjupersonen menar att studentkontakten blir mindre och mindre och det blir lätt att 

man ser hållbar utveckling som ytterligare ett påslag. Intervjupersonen menar att många kommer se 

det som att de konkurrerar med det egna ämnet och den kompetens man som undervisare redan 

besitter.  

En respondent beskriver att hen har stor förståelse för sina kollegor och den eventuella motsättning 

som kan komma när arbetet med hållbar utveckling ska bli en del av den dagliga verksamheten då 

hen själv upplever sig överbelastad i sin arbetsroll. Några intervjupersoner beskriver att arbetet med 

att få med övriga kollegor som en av de svåraste uppgifterna. En intervjuperson beskriver det som 

att man får mycket information hela tiden och att man då blir tvungen att sålla.  

En respondent beskriver att hen befarar att det kan uppkomma problem och kulturkrockar i utskottet 

då posterna talar olika språk. Intervjupersonen menar att alla har olika förförståelse och olika 

ämnesdiscipliner vilket kan medföra att man inte förstår varandra och kan göra att man har svårt att 

känna igen sig. Intervjupersonen belyser vikten av att vara medveten om detta för att kunna arbeta 

mot gemensamma mål. 

En intervjuperson menar att svårigheten med att expandera hållbar utveckling på lärosätet kan vara 

att det uppfattas som ideologiskt eller politiskt. Risken med detta är att man får motsättningar för att 

det inte går hand i hand med de politiska eller ideologiska ståndpunkter individerna har. 

 

En intervjuperson beskriver bristen av kunskap som det enda hindret för att få in hållbar utveckling 

i utbildningarna. Intervjupersonen beskriver att hen är fullkomligt övertygad om att hållbar 

utveckling på ett naturligt sätt går att få in i all utbildning. Hen menar att det enda som krävs är att 

hjälpa till att hitta ingången i det specifika ämnet. Däremot menar intervjupersonen att man inte bör 

förvänta sig att alla ska prata om det på samma sätt för att det skulle kunna skapa en känsla av att 

det blir ett ytterligare pålägg: ”Man ska inte förvänta sig att alla ska prata om hållbar utveckling på 

samma sätt för då kan det nog bli så att det skapar situationer där man tänker att man gör något för 

protokollet.”. En intervjuperson tror att det finns ett ointresse för utskottets arbete ute på sektionen 

och att det är upp till hen att visa att de är viktiga.  
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5.	4	Reflektion	och	samband	 

En intervjuperson beskriver att förutsättningarna för att få en förståelse för hållbar utveckling, är att 

man förstår sambanden hur allt hänger ihop och hur vi påverkas av naturen och att det har betydelse 

för vår överlevnad. Intervjupersonen menar att mycket handlar om hur man leder och organiserar 

människor och om att ta tillvara på allas kompetenser att vi måste tänka 

kunskapskompetensutnyttjande. Intervjupersonen beskriver att hen genom sina erfarenheter tror att 

om man gör någonting med omsorg så får man det goda, det hållbara och en ödmjukhet inför det 

komplexa. Intervjupersonen talar om att det är väldigt lite kunskap som krävs men desto mer insikt 

för att leva i riktningen mot en hållbar utveckling. Insikten ger oss en möjlighet att förstå 

sambanden som leder till att vi förstår och tar ansvar för de konsekvenser vårt handlande får. 

Intervjupersonen tar upp ödmjukhet som en grundsten för att få insikt och förståelse och menar att i 

dagens samhälle där individer ofta upplever stress och press inte finns tid för någon reflektion eller 

eftertanke. Intervjupersonen menar att ödmjukheten ofta trängs bort om det inte finns tid för 

eftertanke och reflektion: ”Man kan inte ändra en annan människas sätt att tänka, det måste vi inse. 

Däremot kanske man kan visa på eller väcka tankar på något sätt, starta en reflektion.”	

Intervjupersonen använder dialogen som redskap för att väcka en reflektion. Hen menar att man 

genom dialogen kan förankra, bjuda in till delaktighet och utvinna information och kunskap. 

Intervjupersonen beskriver att hen i rollen som undervisare känner ett ansvar för ge studenterna 

verktyg för att förstå sambanden. Respondenten beskriver att hen i undervisningen vill ta vara på 

studenternas perspektiv genom att låta dem vara en del av lärandeprocessen:  

 

”Jag undervisar genom mycket hemtentamen och slutseminarium där alla har hittat olika 

problemställningar och sen när vi sätter ihop det så blir det den här hela bilden. Istället för att jag ger hela 

bilden så har studenterna plockat delar men i den här berättelsen så det liksom en helhet. Det är också en 

del av hur jag tänker, att studenterna får leta sig fram på en del sen får man reflektera över vad andra 

studenter tittat på.”	

	

En intervjuperson beskriver vikten av att närma sig människor på rätt sätt så att det inte upplevs 

som ett direktiv eller tvång utan snarare få individer att förstå att de med sina kompetenser och 

färdigheter kan vara till hjälp för att bidra till ett hållbart samhälle: ”Jag räknar med människor som en 

del av spelplanen här, det krävs mänskligt engagemang och för det behövs det en trygghet och därför är 

människor och deras villkor otroligt viktiga i sammanhanget.”. Med detta belyser informanten vikten 

med att uppgifterna som utskottet arbetar med ska vara knutna och sammanlänkade till 

omgivningen på ett sätt som skapar engagemang, vilket endast kan göras om arbetet fortskrider med 

respekt för omgivningen och de människornas villkor.	
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5.5	Resultatsammanfattning	

Materialet har gett en överskådlig blick över utskottet utefter de fyra teman. ”Organisationens roll” 

har lyft fram vikten av personers kunskap vid arbetet och betydelsen av engagemang och 

förväntningar. Det är tydligt att den sociala och ekologiska dimensionen av hållbar utveckling lätt 

kan bortprioriteras då den ej genererar tydliga och direkta ekonomiska vinster. En viktig aspekt 

inom organisationens roll är att flera respondenter upplever stöd och engagemang från ledningen 

som möjliggör arbetet. Under ”Tolkning av riktlinjer” lyfts vikten fram av hur man ser på begreppet 

hållbar utveckling och hur man förhåller sig till det. De flesta av respondenterna har en form av 

helhetssyn på begreppet som de sedan brutit ner för att göra det mer konkret och även för att 

förbehålla sig kritisk till diskursen. Dock återfinns själva grundingången till begreppet spritt hos 

respondenterna som en följd av personliga egenskaper, vilket framhävs genom deras syn på hållbar 

utveckling. Vad avser riktlinjerna uppvisar respondenterna skilda meningar vad gäller svårigheterna 

att tolka dem. Det framhävs även att det är viktigt att förstå dessa för arbetets skull. Under ”Roll och 

person” kommer det fram tydligt att de flesta känner en delaktighet och meningsfullhet med arbetet. 

Deras engagemang lyser igenom deras personligheter då samtliga intervjupersoner beskriver hållbar 

utveckling som en del av det vardagliga livet. Det lyfts fram att en tydlig resurs- och 

ansvarsfördelning krävs för arbetet med stöd från rektorn och ledningen. Även knapphet på tid och 

kunskap tas upp, där arbetet med hållbar utveckling konkurrerar med det egna ämnet och 

undervisares befintliga kompetens. Det ses delvis genom att flera beskriver att arbetet att få med 

övriga kollegier är det svåraste. Under ”Reflektion och samband” kommer det fram att kunskapen 

kanske inte är det viktigaste för att ta till sig begreppet in i vardagen, utan att det mer handlar om 

insikten om att leva mot en hållbar utveckling som skapar konsekvenstänkandet för vårt handlande. 

Där det är enklare att starta en reflektion hos någon, snarare än att ändra personens tankar. Detta är 

något som genomsyrar intervjupersonens undervisning.  

6	Analys	
I följande kapitel försöker uppsatsen svara på frågeställningen: “Hur arbetar medlemmarna i 

utskottet med hållbar utveckling på lärosätet, och vilka blir konsekvenserna för främjandet för 

ekologisk medvetenhet?”. Detta kommer att göras med hjälp av de teorier vi redogjorde för i 

teoriavsnittet som vi delvis kommer att rekapitulera för att förenkla förståelsen för analysen. Vi 

kommer att utgå ifrån de fyra teman, som vi har presenterat: Organisationens roll, tolkning av 

riktlinjer, roll och person och sista temat har vi valt att nämna vid lärandeprocessen som mer 

fokuserar på de vetenskapliga artiklarna, men också Asplund (1987). Det är också värt att upprepa 

problematiken med hållbar utveckling som kommer genom dess tre dimensioner ekologisk, sociala 

och ekonomisk hållbarhet. Där vi har försökt överbrygga den ekologiska och sociala som ett led i 
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att främja hållbar utveckling. Där de bägge behöver finnas med i organisationens roll och löpa 

med i kommunikationen ut i samhället för integreringen av hållbar utveckling. 

	

6.1	Organisationens	roll 

Luhmanns generella systemteori om sociala system låter oss förstå omgivningen till samhället och 

de stora sammankopplingarna. Teorin om sociala system och dess inre differentiering visar hur 

subsystem som det vetenskapliga-, ekonomiska-, och utbildningssystemet samverkar med hela det 

sociala systemet som skapar en förenklad bild av omvärlden. Subsystemen kan endast kommunicera 

med varandra genom dess binära kod som bestäms av varje subsystems program som negativ eller 

positiv. Dessa program består av regler som kommer från subsystemen, vilket t.ex. för det 

vetenskapliga är teorier och metoder och för utbildningen valid kunskap och icke valid kunskap. 

Med utgångspunkt i systemteorin är det främst förhållandet mellan utbildningssystemet och det 

vetenskapliga subsystemet som är relevanta för analysen. Detta för att förstå hinder och möjligheter 

för implementeringen av riktlinjer för hållbar utveckling.  

 

Utbildningssystemet får signaler från det politiska subsystemet om hur utbildningen ska 

implementeras. Det medför att lärosätena ska arbeta på ett förutbestämt sätt. Det skapar incitament 

för samverkan i hela utbildningsystemet att på ett liktydigt sätt implementera hållbar utveckling. 

Dock frambringas också ett hinder som finns i utbildningssystemet själv, vilket är synen på 

kunskapen och dess validitet. Rent konkret innebär det att en person som går från 

utbildningsystemet till det politiska subsystemet inte själv kommer att kunna genomföra 

implementeringen, utan det vilar på utbildningssystemet själv. Här börjar de strukturella och 

funktionella problemen inom utbildningssystemet som Luhman skriver om.  

HH hade som mål att hållbar utveckling skulle implementeras i all utbildning under år 2011-2012. 

Detta kunde inte ske vid den tidpunkten, vilket grundade sig b.la. i att det saknades kunskap och 

erfarenhet hos ledningen. Vi ser det som att någonstans i ledet har signalerna till 

utbildningssystemet inte tolkats som valid kunskap av ledningen, som medförde konsekvenser för 

utskottets arbete. Å ena sidan utifrån Luhmans teori går det att ses som ett strukturellt hinder i 

utbildningssystemet där synen på kunskapen som kommer till subsystemet ibland tolkas som icke 

valid kunskap. Å andra sidan om kunskapen tolkas som valid går det att arbeta med hållbar 

utveckling på ett fruktbart vis. 

I materialet lyfts stödet och engagemanget från ledningen fram som en viktig anledning till att 

arbetet fortskrider och att det inte alltid är kontinuerligt, vilket visar på ett strukturellt hinder. Om 

ledningen anser att en viss kunskap är icke valid och utskottet anser att den är valid kommer stödet 
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och engagemanget att minska från ledningen. Detta finns också ett funktionellt hinder då utskottets 

ansvar är betydande brett då de också ska stimulera och granska utvecklingen, samt säkerställa att 

arbetet med hållbar utveckling följs enligt lagar, förordningar, och HH:s miljöledningssystem. 

Utskottet behöver således ta hänsyn till det politiska, vetenskapliga och utbildningssystemets urval 

från omgivningarna, vilket medför att de måste välja i urvalet för att t.ex. anpassa 

miljöledningssystemet. Materialet visar att den ekonomiska dimensionen prioriteras över den 

sociala och ekologiska, vilket är en följd av en prioritering från urvalen. Det visar på att om stöd 

och engagemang ska bibehållas från ledning krävs det att den valida kunskapen ses likformigt 

utifrån ledningen, där den ekonomiska dimensionen troligen är prioriterad hos ledningen sett utifrån 

den hierarkiska organisationen som utbildningsväsendet är.  

Konkret innebär detta att de signaler som kommer från andra subsystem t.ex. det vetenskapliga ska 

översättas, vilket kan belysas genom en respondents utsaga som menar att hen tidigare upplevt att 

arbetet med hållbar utveckling på HH gjorts för byråkratins skull och för att det ska se bra ut utåt. 

Anledning kan också vara att de signaler som kommer från andra subsystem inte översätts till 

utbildningssystemets binära koder valid och icke valid kunskap eller att informationen får skilda 

värden på grund utav att informationen tillskrivs olika värden av olika människor. Det medför i så 

fall svårigheter att finna en gemensam metod och förståelse om informationen blir värdefull först 

när den av alla inblandade tillskrivits värdet valid kunskap. Därför är det som flera respondenter 

belyser att ledningens stöd är viktig att ha med sig i alla frågor.  En respondent önskar att utskottet 

får mandat i frågorna för att det inte ska försvinna i bruset av andra uppgifter och prioriteringar hos 

ledningen som i slutändan är det beslutsfattande organet. Detta är också tecken på de strukturella 

och funktionella problem i organisationen som begränsar spridningen av hållbar utveckling.  

	

6.2	Tolkning	av	riktlinjer  

HH och verksamheten kring hållbar utveckling ska styras av dokument som kommer från statliga 

departement, och beslut som har tagits på regeringsnivå. Detta innebär att det sänds texter till 

Högskolan som har skrivits av människor på en statlig nivå inom ett annat subsystem – framförallt 

det politiska, som har valt ut delar som de för dem haft ett informationsvärde. Detta innebär att 

Högskolan måste ta hänsyn till vad andra subsystem, i detta fall det politiska, ser som nödvändigt 

att arbeta med. Utefter de regeringsdokument som ska reglera Högskolans verksamhet upprättades 

utskottet med funktion att tolka och ta fram strategier för att uppnå kraven. Komplexiteten i detta 

anser vi grundar sig i att utskottet som alla andra grupper består av människor som frambringar 

verkligheter som kommer att påverka tolkningen av dokumenten. Smith (2007) menar att moderna 

och post-moderna institutioner styrs av translokala koordineringar vilket innebär att texter som 
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skapas av t.ex. det politiska och vetenskapliga subsystemen ska styra den lokala koordineringen. 

Det innebär att texter förväntas sättas i praktik på lokal nivå, i detta fall på HH. Smith menar att den 

translokala koordineringen medför att individen riskerar att bli ett objekt i förhållande till texten. 

Hon menar att de texter som förväntas styra verksamheten försöker skapa en entydig bild av hur 

arbetet ska bedrivas, vilket kommer att påverka den lokala koordineringen. Dessa texter skapar 

förväntningar på hur arbetet ska genomföras hos den eller de som läser texterna, i syfte att använda 

dem. I och med att det är rimligt att anta utifrån Smith att det kan uppkomma olika tolkningar av 

texterna, så kommer också dessa förväntningar se olika ut. Det går att se tecken ifrån intervjuerna 

att utskottet ännu inte funnit någon gemensam strategi för hur spridningen av hållbar utveckling ska 

ske på HH, även om några intervjupersoner menar att det diskuteras på varje möte. Några 

respondenter utgår från Brundtlandsrapporten, några fokuserar på enskilda dimensioner av 

begreppet, en person ser akademin som väldigt viktig i arbetet mot hållbar utveckling och ska vara 

vägledande, medan en annan person menar att man behöver se högskolan som en del av det hela 

och förstå att det handlar om både positiv men också negativ påverkan. Vi menar att den translokala 

koordineringen som sker via texter riskerar att ge upphov till en rollbunden interaktion där alla 

förväntas agera i enlighet med det som står i texten. Det kan då finnas en risk att detta skapar hinder 

för koordinering av de olikheter, som vi har funnit i intervjuerna. Alla medlemmar i utskottet 

kommer från olika bakgrunder, har olika erfarenheter och olika kunskaper – kort sagt, är olika 

personer - vilket medför skilda tolkningar och förståelse av texterna.	

	

Alla intervjupersoner är väl insatta i begreppet hållbar utveckling, vad det innebär och vilken 

betydelse det har, men hållbar utveckling är ett brett begrepp och det kanske till och med är 

omöjligt att förstå alla aspekter av det. Framförallt är det inte möjligt att alla ska ta till sig det på 

samma sätt. Även när vi betraktar det utifrån hermeneutikens lära, som också varit utgångspunkten i 

vår tolkning av intervjuerna, förstår vi att varje person tillskriver mening och förståelse utifrån sin 

upplevda verklighet. Vi kan i våra intervjuer se att det finns stora skillnader i hur dokument 

uppfattas. Några intervjupersoner beskriver att de direktiv som kommer uppifrån är tydliga och att 

de inte kan misstolkas medan andra intervjupersoner ser direktiven som otydliga. I linje med Smiths 

institutionella etnografi, menar vi att de dokument som kommer från statlig nivå, och har i syfte att 

koordinera på lokal nivå, inte tolkas på ett entydigt sätt vilket leder till att det kan uppstå problem i 

den lokala koordineringen. Det stärks också av att flera av intervjupersonerna menar att utskottet 

ännu inte funnit någon strategi för hur spridningen av hållbar utveckling ska ske på HH.  

 

En tydlig skillnad vi kan se mellan intervjupersonerna är deras uppfattning huruvida den personliga 

kontakten mellan berörda parter är viktig. Några intervjupersoner stödjer sig på de texter och 
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vetenskapliga rön som finns och ser dem som den största möjligheten till påverkan. Några belyser 

att det är i den personliga kontakten det finns möjlighet att påverka och de flesta ser den som en 

förutsättning för att lyckas med att sprida tankarna om hållbar utveckling. Smith menar att via den 

translokala koordineringen av texter sker en koordinering av samhället och i även detta fall 

utbildningsystemet, som till stor del styrs av texter från en institutionell nivå. Det medför att vi ofta 

inte känner till vem som ligger bakom texten. Detta innebär att den sociala akten där man genom 

språket talar med varandra och kan uppfatta missförstånd riskerar att gå förlorad. En intervjuperson 

befarar att det kan uppstå kulturkrockar då det talas olika språk med avseende på de olika 

ämnesdisciplinerna och förförståelsen. 	

Genom texterna som ska tolkas av utskottet kommer dialogen ske mellan en person och en text. 

Detta medför något som vi ser som ett envägs samtal som kan ge upphov till skilda tolkningar hos 

varje individ. I interaktionen mellan de som tolkat samma dokument kan de skilda tolkningarna 

göra att medlemmarna får olika uppfattningar av vad texten säger. Det skapas således en diskussion 

där man kommer fram till en gemensam tolkning vilket blir en andra tolkning där målet är att 

komma fram till strategier där man bl.a. ska implementera åtgärder för hållbar utveckling i 

utbildningen. Då flera intervjupersoner menar att man inte har kommit fram till strategier för hur 

arbetet med hållbar utveckling ska bedrivas menar vi att man heller inte har skapat en gemensam 

bild av hur arbetet ska samordnas. En intervjuperson menar att dokumenten måste vara mer 

konkreta vilket vi tolkar som att det finns risk för skilda tolkningar. En annan respondent säger att 

de inte finns några svårigheter med att tolka dem. En bidragande orsak till att dokumenten tolkas på 

olika sätt kan vara p.g.a. avsaknaden av den sociala akten som Smith beskriver.	 

 

Smith beskriver härskande relationerna som en del av vår vardag och en del av det samhälle vi lever 

i, vi kan inte styra eller kontrollera i vilken utsträckning de påverkar oss, men vi kan däremot 

påverka dem. När vi påverkar relationerna genom att tvinga på förändringar som kommer från dessa 

relationer (ex. staten) skapas det ofta motsättningar vilket kan leda till att det antingen sker en 

förändring eller att det inte sker en förändring. En respondent menar att man kan få till förändringar 

genom förändringar i den fysiska miljön och en sådan förändring kan vara som en intervjuperson 

beskrev det, att införa parkeringsautomater som gör att fler väljer att avstå från att ta bilen. En 

annan respondent menar att förändringar måste ske i samförstånd med individen, vilket ytterligare 

speglar vikten av den sociala akten. Det ska understrykas att de härskande relationerna inte är något 

vi direkt kan kontrollera även om vi kan påverka dem, det är det samhälle vi lever i. Dock innebär 

det att som Smith menar, att de relationerna inte har producerat texter utefter den vardagliga världen 

som är en del av betraktaren. Utskottets arbete kan genom den relationen ses som samordnat av 

främmande individer som i regel inte har tagit del av betraktarens vardag. Detta liknar 
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problematiken med den translokala koordineringen och sammantaget belyser detta ytterligare 

svårigheter med expansionen av ett ekologiskt medvetande på ett högre lärosäte. 

6.3	Roll	och	person 

En social akt kan ta olika former och det innebär att bara för att den existerar behöver den inte 

heller enbart vara positiv. Det krävs konkret socialitet för att den ska vara i liv och klingande för de 

inblandade, annars övergår den i abstrakt socialitet och känslorna avtar. Därför är det också viktigt 

som en respondent beskriver det att förstå vad som är önskvärt från bägge hållen, utskottet-

sektionen och sektionen-utskottet. Likadant är det med dokumenten som kommer från en statlig 

nivå, att man t.ex. behöver förstå deras innebörd för att det ska kännas meningsfullt och inte som 

något som görs för att de bara måstes, vilket leder till det abstrakta och känslolösa.  

Asplund beskriver riskerna med att verksamheter där interaktionen mellan människor som främst 

präglas av abstrakt socialitet blir dysfunktionella då den abstrakta socialiteten inte genererar känslor 

hos individerna. I våra intervjuer förstår vi att begreppet social responsivitet kan vara en möjlighet 

till att förstå hur man kan implementera hållbar utveckling på ett lärosäte och därigenom expandera 

det ekologiska medvetandet. Flera av våra respondenter beskriver sitt intresse och sin passion för 

hållbar utveckling och i synnerhet den ekologiska medvetenheten som något styrt av känslor. Vi 

menar att känslor bidrar till att utveckla ett ekologiskt medvetande och vid känslobortfall kan vi få 

svårt att förstå de samband som expanderar vår ekologiska medvetenhet. Om vi ser på utskottet som 

en grupp av människor där den gemensamma nämnaren är ett känslomässigt band till sin omgivning 

kan vi anta att interaktionen mellan dessa präglas av en konkret socialitet. Flera respondenter talar 

om deras roller i utskottet och att dessa måste tas hänsyn till dels från ledningens förväntningar men 

också studenter och övriga kollegors förväntningar. Dessa rollbundna förväntningar skapar en ökad 

risk för känslobortfall då förväntningarna på deras roller i utskottet inte alltid stämmer överens med 

de egna rollerna som är präglade av deras personliga erfarenheter och bakgrund. Dock om 

känslobortfall ökar för delar av hållbar utveckling kan den egna bakgrunden eller rollen fungera 

som en motpol till den abstrakta socialiteten och bevara den konkreta socialiteten genom en 

betydande aktivitet som t.ex. arbetet med den ekologiska dimensionen. Visserligen kan detta, som 

en representant syftar på, få konsekvenser för den interpersonella dynamiken som kan medföra 

svårigheter för helheten med arbetet i utskottet mot implementeringen av hållbar utveckling. 

 

Detta dilemma är också tydligt vad avser utskottsrepresentanterna som undervisare. I rollen som 

anställd behöver individen röra sig inom ramarna för arbetsrollen och som föreläsare där 

interaktionen mellan lärare och student sker finns tydliga matriser för verksamheten. Om inte dessa 

rollbundna förväntningar går hand i hand med individens egna föreställningar finns risk för att den 
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abstrakta socialiteten hindrar känslorna som i sin tur kunnat leda till en expansion av ekologisk 

medvetenhet. En respondent menar att hållbar utveckling är något som kan upplevas som ett 

ytterligare påslag och som konkurrerar med undervisarens egen kompetens samt ämnesdisciplin. 

Detta tror respondenten att många upplever, vilket inte är tanken. Relationen mellan utskottet och 

övriga sektioner kan ses som präglat eller kan komma att präglas av abstrakt socialitet, vilket kan 

försvåra processen av expansionen av ekologisk medvetenhet efter implementeringen av hållbar 

utveckling i utbildningen.  

 

6.4	Lärandeprocessen		

Från materialet i ”Reflektion och samband” framgår betydelsen av lärandeprocessen som tidigare 

har kunnat urskiljas som en viktig del av implementeringen av hållbar utveckling. Det utskottet 

försöker göra och främja blir som mest konkret och implementerat när de själva i rollen som 

undervisare är verktygen för i slutändan är det lärandet som allt hänger på. Att genom didaktiken 

upprätthålla den konkreta socialiteten genom hela föreläsningar, utbildningar och samtal i 

fikarummet för att lärandet av hållbar utveckling och främjandet av ekologisk medvetenhet ska vara 

närvarande. Deras främsta medel för främjandet och implementeringen av hållbar utveckling är 

deras roll som undervisare. Vi får inte glömma att det bara är en liten del av deras arbetstid som går 

till att arbeta med utskottet för hållbar utveckling, med undantag för ordförande. Det innebär att den 

andra sidan av myntet kan ses utanför utskottet, framför allt i klassrummen där själva 

implementeringen sker. Deras huvudroll som undervisare är också den första och sista fronten av 

utskottets verksamhet. Detta framgår ifrån intervjuerna då respondenterna har konkreta, 

genomtänkta strategier för sin undervisning och hur de ska implementera hållbar utveckling i sitt 

undervisande. Där en respondent belyser vikten med att utskottets arbete skapar engagemang i sin 

omgivning.  

När vi under intervjuerna talade om respondenternas syn på relationen mellan dem som undervisare 

och student så förstod vi att de tolkar sina roller på olika sätt. Någon intervjuperson beskriver vikten 

av att förstå sambanden. Intervjupersonen talade om att förstå var de som för en dialog står för att 

göra det möjligt att mötas i dialogen. Detta går hand i hand med det som Sandell (2003) skriver om 

lärandeprocessen. Sandell (2003) beskriver att lärandeprocessen handlar om att skapa broar mellan 

den kunskap en individ redan besitter och ny kunskap. Om avståndet är för stort mellan den nya 

kunskapen och det som är direkt förståeligt för oss sker inget lärande, den ny kunskapen kan bli för 

abstrakt för att ta in om det blir ett för stort kliv framåt. Sandell (2003) menar att problemet med 

lärande ofta handlar om att den vetenskapliga kunskapen som individer förväntas lära sig bygger på 

regler och kriterier för hur man förstår omvärlden som är främmande för individen. Det är här den 
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abstrakta socialiteten kan smyga på hos individen när lärandet börjar bli främmande och för 

avlägset med vad som är förståeligt, den konkreta socialiteten avtar och känslorna för t.ex. 

förståelsen för syftet med ekologiskt medvetande blir något diffust.   

 I artikeln Learning for a Change menar författarna Vare & Scott (2007) att myndigheter ofta ser 

formell utbildning och lärande främst inom vad de kallar för Education for Sustainable 

Development (ESD1) som utgår från att de problem som mänskligheten står inför är 

omgivningsbundna och lösningen ligger i att få till stånd en social förändring där lärande är ett 

verktyg för att underlätta valet mellan alternativa framtider som kan anges på grundval av vad som 

är känt i nuet. Vare & Scott (2007) menar att hållbar utveckling behöver implementeras i utbildning 

genom att komplettera med ESD2 som syftar till att bygga upp en kapacitet att tänka kritiskt 

angående vad experter säger och att testa idéer om hållbar utveckling. Utifrån detta förhållningssätt 

förstår vi att lärarens roll som instruerande kan göra att elever inte får med sig den tänkta kunskapen 

om hållbar utveckling ut i samhället, då vi lär oss att den förmedlade kunskapen från lärare är den 

sanna kunskapen. Det är som en av våra respondenter syftade på att det optimala hade varit om det 

fanns större utrymme för reflexiva samtal där kunskap och teorier förstås som konstruerade utifrån 

en persons specifika verklighet. Intervjupersonen anser inte att dennes funktion ska vara att berätta 

något som studenterna sedan ska kunna förklara, utan beskriver det som hen ger studenterna delar 

som gör det möjligt för dem att själva reflektera. I andra skedet möts man i en grupp där de olika 

delarna sätts samman till en helhet genom samtal och reflektion. Intervjupersonen tog tydligt 

avstånd från de som ibland verkar skilja lärare och student åt, den hierarkiska ordningen. Vi menar 

att det som sker genom denna form av lärande är att det frambringar konkret socialitet i samtalet. 

Därigenom skapas det känslor som också får oss att förändra beteende och ta till oss nya vanor, 

vilket underlättar expansionen av ekologisk medvetenhet. 

7	Sammanfattning	&	slutsatser	
 

Vår frågeställning har varit:  

Hur arbetar medlemmarna i utskottet med hållbar utveckling på lärosätet och hur påverkas detta 

arbete av interaktionen med berörda parter? 

Utifrån Luhmann har vi kunnat förstå Högskolan som ett subsystem inom utbildningssystemet. 

Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner som också ses som subsystem där vi menar uppstår en 

svårighet i koordineringen av arbetet då systemen endast kan kommunicera om varandra. Utskottets 

medlemmar upplever begreppet hållbar utveckling som svårt att arbeta med i sin helhet och deras 
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arbete är främst samordnat mot den ekologiska dimensionen.  Luhmann menar att utbildningens kod 

är icke valid och valid kunskap och vi förstår utifrån våra intervjuer att medlemmarna i utskottet har 

olika syn på vilka delar av begreppet som är relevanta att arbete med. Arbetet styrs av texter som 

kommer från regering och andra högre instanser som ska tolkas av utskottet för att mynna ut i 

strategier för hur hållbar utveckling ska implementeras i övriga delar av HH.  

Några intervjupersoner beskriver att de funnit vägar att få ut hållbar utveckling i utbildning, men de 

flesta menar att de ännu inte vet vilken strategi de ska använda sig av. De dokument som kommer 

från en translokal nivå i syfte att samordna arbetet på en lokal nivå, tolkas inte på ett entydigt sätt 

inom utskottet. Då några beskriver dokumenten som tydliga och några beskriver dem som otydliga. 

Vi menar att en risk med detta är att arbetet inte blir samordnat på ett gemensamt sätt. Det visade 

sig i våra intervjuer att man ännu inte funnit någon strategi för att nå ut till studenterna och övriga 

delar på HH. Vi ser att en av orsakerna till detta var att man ännu inte hade kommit fram till en 

gemensam tolkning. En orsak till att man inte har kommit fram till en gemensam bild kan bl.a. bero 

på den translokala koordineringen som leder till en förlust av den sociala akten mellan skribenten 

och de som ska tolka den. Med detta menar vi att texter som skrivs på translokal nivå som sedan ska 

tolkas av t.ex. en utskottsrepresentant på lokal nivå inte skrivs utefter betraktaren, vilket skapar en 

andra tolkning innan det skapas en gemensam. Betraktaren skapar sig sin tolkning och förståelse av 

texten tills tillfredställelse uppnås eller en motvilja som sedan påverkar socialiteten. Detta kan också 

tolkas genom det som togs upp med Sandel (2003) om lärandeprocessen, d.v.s. att om den nya 

kunskapen är för långt bort med som är förståeligt med den befintliga kunskapen sker inget lärande. 

Inom utskottet och utåt finns det ett driv av positivitet och starka känslor för arbetet som medför att 

deras arbete stärker spridningen av ekologiskt medvetande. Flera av respondenterna beskriver också 

att deras roller i utskottet präglas av förväntningar från ledningen, studenter och övriga kollegor, där 

rollen som anställd har ramar och tydliga matriser för verksamheten. Här behöver de roll bundna 

förväntningarna ligga nära personens förväntningar för att inte abstrakt socialitet ska riskera att ta 

över interaktionerna och hindra expansionen av ekologisk medvetenhet. En respondent menar att 

hållbar utveckling kommer upplevas som ett ytterligare påslag som konkurrerar med undervisarens 

eget ämne. Relationen mellan utskottet och övriga sektioner kan då bli präglat av abstrakt socialitet, 

vilket kan försvåra implementeringen av hållbar utveckling i utbildningen och expansionen av 

ekologisk medvetenhet. Därför blir relationerna och samtalen i och utanför arbetet med hållbar 

utveckling lika viktigt, vilket skapar konsekvenser som får en indirekt påverkan på arbetet. I den 

sociala akten är det också andra faktorer som påverkar och är betydande för att det ska finnas ett 

ömsesidigt närvarande i dialogen där man förstår varandra. I den krävs det närvaro i form av att 
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interaktionen till största del präglas av konkret socialitet för att samtalet ska fortsätta vara 

betydelsefullt för bägge parter, vilket innebär att om den konkreta socialiteten klingar av kommer 

abstrakt socialitet att öka. Asplund menar att inga känslor genereras hos individerna när den 

abstrakta socialiteten tar över. Intervjuerna har belyst relationer och samtal som en viktig del i 

arbetet och därför finner vi att visst inslag av social responsivitet är en möjlighet till att förstå hur 

implementeringen av hållbar utveckling kan ske som ett led i expansionen av ekologisk 

medvetenhet.  

I lärandeprocessen menar vi att det bottnar i lärandet för att expandera den ekologiska 

medvetenheten, att genom didaktiken fånga och upprätthålla en konkret socialitet. Den frambringas 

genom byggandet av broar mellan den befintliga kunskapen till den nya och om avståndet blir för 

stort sker inget lärande, tillika en abstrakt socialitet i interaktionen. En intervjuperson belyser mötet 

i dialogen som redskap för expansion av handling i riktning mot en hållbar utveckling och flera 

intervjupersoner beskriver att tid och resurs är ett ständigt återkommande problem. Vi menar att 

konsekvenserna av detta blir att den sociala kontakten mellan människor ofta går förlorad och 

därmed också möjligheten till en dialog som skulle underlätta expansionen av ekologisk 

medvetenhet. Vi menar också att reflexiviteten utvecklas i dialogen mellan människor och får vi 

inte tid att föra dialogen kommer vi också gå miste om mycket kunskap och förståelse. En av våra 

respondenter trycker på vikten av att reflektera fram svaren genom och för varje individ, vilket hen 

har implementerat i sin undervisning och försöker komma undan den hierarkiska ordningen mellan 

student och lärare.  

	

8	Reflektioner	
I vår uppsats har vi velat utveckla en socialpsykologisk kunskap om det arbete med hållbar 

utveckling som sker på HH, men också för socialpsykologi inom hållbar utveckling stort sett. Innan 

uppsatsarbetet påbörjades visste vi inte om att det fanns ett utskott på HH som arbetade med just 

dessa frågor och det skapade ett intresse för varför vi inte visste om att det existerade, samt att 

viljan att förstå vad som kunde göras för att fler skulle bli medvetna om arbetet växte.  

 

Hållbar utveckling är ett komplext begrepp i den meningen att det rör sig om den ekonomiska, 

sociala och ekologiska dimensionen. För att förstå hur utskottet samordnat sitt arbete var vi tvungna 

att gå grundligt tillväga, och förstå problematiken på olika nivåer för att fånga upp helheten. Vi 

menar att Luhmann hjälpte oss att förstå problemet i ett större perspektiv och sluta cirkeln med 

hjälp av hans teori om sociala system och kunna förstå svårigheterna med att samordna arbetet utåt 
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då systemen endast kommunicerar om varandra. Luhmans teori om sociala system gav oss ingången 

till att ta ner det socialpsykologiskt där Smith och Asplunds teorier kunde ge ett konkret 

socialpsykologiska perspektivet. Smith och den translokala koordineringen av texter har kunnat 

belysa hinder genom texter som inte tolkas på ett entydigt sätt. Den koordineringen har delvis 

medfört förlust av den sociala akten mellan skribenten och tolkaren. Arbetet på lokal nivå påverkas 

således och för att det ska vara fruktbart är en förutsättning närvaron av konkret socialitet i 

relationerna och kommunikationen i det gemensamma arbetet. Utskottet lägger vikt vid att förstå sin 

omgivning och det är givande i koordineringen av arbetet mot implementeringen av hållbar 

utveckling på HH för en spridning av ett ekologiskt medvetande. Däremot skapar förståelsen också 

förväntningar som flera respondenter uttryckte sig, där de roll bundna förväntningarna på något sätt 

behöver assimileras med personens egna, för att den abstrakta socialiteten inte ska överskugga 

arbetet och försvåra relationerna samt kommunikationen internt och externt. Dessa tre teoretiker 

och forskare skapade tillsammans helheten för att fånga upp socialpsykologin i hållbar utveckling. 

Det hade inte gått att bara använda Luhmann med Smith eller med Asplund. Luhmann visade på det 

strukturella hindret inom systemet övergripande, Smith belös samordningen via texter och Asplund 

satte prägel på det konkreta i det abstrakta. Det bör också nämnas att de vetenskapliga artiklarna är 

en viktig pelare i arbetet som visar på aktualitet av hållbar utveckling inom högre lärosäten och 

svårigheterna med implementeringen av hållbar utveckling inom utbildning i relation till ett ökat 

ekologisk medvetande. En annan svårighet har också varit tolkningen av data och analys där 

relationen mellan oss som forskarpar har haft betydelse för slutsatsen. Vi har haft en 

samstämmighet i våra tolkningar där vi ledsagats fram från utbildningen och Luhmann till Smith 

och Asplund som nystat i problemet närmre mikronivå än makronivå som med Luhmann. Den långt 

utdragna uppsatsen har skapat mycket eftertanke och reflektion i analys och slutsatser som skapat 

ytterligare giltighet och tyngd i uppsatsen.  

 

Vi hade båda från början tänkt skriva enskilt och hade relativt tydliga visioner om vad vi ville 

arbeta med. Omständigheter gjorde att vi valde att skriva tillsammans och var från början väldigt 

noga med att arbetet skulle kännas intressant och tillfredställande för oss båda. Det medförde att de 

två första veckorna gick åt till att närma sig en gemensam startpunkt för uppsatsarbetet. När vi hade 

kommit fram till att vi ville utföra vår studie på HH i syfte att försöka främja utskottet för hållbar 

utvecklings arbetet gjorde vi en grundlig genomgång av de dokument som fanns för och av 

utskottet. Utifrån dessa dokument utformade vi vår intervjuguide som vi vid vår första intervju 

insåg var ohållbar p.g.a. den nya information vi fick av vår respondent. Detta gjorde åter igen att vi 

fick ändra uppsatsens fokus. Vårt personliga intresse låg i första hand till grund för vårt val av 
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område. I efterhand kan vi konstatera att om vi hade valt ett ämne som låg närmare vårt akademiska 

fält och använt oss av redan kända teorier hade vi sparat mycket tid.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
Personlig bakgrund, intresse för hållbar utveckling 
Vad innebär hållbar utveckling för dig?  
Hur skulle du beskriva ditt intresse för hållbar utveckling? 
Varifrån tror du att ditt intresse för hållbar utveckling kommer? 
 
Historia personlig och Högskolan 
Vad vet du om det arbete som har bedrivits kring hållbar utveckling på Högskolan i Halmstad innan 
utskottet fick sin nuvarande form? 

Har och i sådana fall hur har Högskolans generella attityd mot hållbar utveckling 
förändrats? 

Vet du vilken process på Högskolan som ledde fram till att utskottet bildades sin nuvarande form? 
När blev du medlem i utskottet för hållbar utveckling på Högskolan?  
Varför valde du att engagera dig i utskottets arbete? (hur kom det sig att…) 
 Hur utsågs de andra ledarmötena till utskottet? 
Vad var din egen vision om arbetet med hållbar utveckling när du gick med i utskottet? 
 
Utskottets arbete 
Hur koordineras arbetet i utskottet för hållbar utveckling? (hur går möten till osv) 
Hur går det till när ni beslutar kring de uppgifter som skall genomföras? 
Vilka frågor upplever du att ni prioriterar i arbetet med hållbar utveckling? 
Vilka uppgifter har du i arbetet som ordförande (intervjupersonens post)?(vad innefattar det 
övergripande arbetet)? 
Vilka uppgifter/ansvarsområde har ledamöterna i utskottet? 
 Vad skiljer ditt arbete som ordförande från utskottets representanter? 
Hur mycket tid får du till förfogande som ordförande för arbetet med hållbar utveckling? 
 Tycker du att tiden är tillräklig? 
Hur upplever du att utskottets arbete blir bemött av övriga delar av Högskolan?  
 - studenter.? 
 - övriga kollegor? 
Vad upplever du är de möjligheterna i utskottets arbete? 
Vad upplever du är de största svårigheterna i utskottets arbete? 
 
Tolkning av riktlinjer 
Hur gör ni i utskottet för att tolka de riktlinjer för hållbar utveckling som ni måste följa enligt 
statliga beslut? 
Hur upplever du att de riktlinjerna som kommer från regeringen tolkas inom utskottet? (enhetligt?) 
Hur upplever du att den policyn som utskottet utarbetat tolkas på Högskolan? (enhetligt?) 
Hur upplever du utskottets nuvarande arbetssätt emot de riktlinjer, lagar och förordningar som ni 
eftersträvar? 
 
Högskolans miljöarbete och hållbar utveckling 
Hur sker arbetet med hållbar utveckling ute på sektionerna på Högskolan? 
Hur tänker ni i utskottet att kommunikationen från utskottet ut till övriga delarna sker på lämpligast 
sätt?  
Hur hanterar du att det är flera olika nivåer involverade, såsom sektionschef, mellanchefer, 
studierektorer, ämnesansvariga, examinator, lärare  och studenter? 
 
Kommunikation och samverkan 
När ni informerar om utskottets policy, hur sprider ni den informationen ner i genom leden? 
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 Hur följer man upp effekten av spridningen? 
 
Hur samverkar ni inom utskottet mot för att nå satta mål? 
Upplever du att det finns meningsskiljaktigheter mellan er i utskottet i hur högskolan bör nå målen?   
Vilken respons får ni på utskottets arbete på de olika sektionerna? 
Hur skulle du beskriva samverkan inom utskottet?  
Hur skulle du beskriva kommunikationen inom utskottet och mellan utskottet och övriga delar av 
högskolan?  
I vilken utsträckning tycker du att hållbar utveckling hitintills har integrerats i Högskolans 
verksamhet?: 

- kurser och program? 
- Forskning?  
- Omgivande samhälle? 
 

Känner ni att ert arbete för hållbar utveckling begränsas eller främjas av några speciella faktorer? 
Har du några tankar kring hur man kan vidareutveckla spridningen av miljömedvetenhet(hållbar 
utveckling/ekologiskt beteende?) på Högskolan i Halmstad? 
Hur ser du på arbetet med hållbar utveckling framöver, de kommande åren? 
Uppföljning? (något som ni velat göra annorlunda?) Strategier? Samverkan kommunalt/regionalt? 
Känner du har du har möjlighet att vara kreativ i din yrkesroll? 
Känner du dig delaktig i utskottets arbete? 
Känns utskottets arbete meningsfullt för dig? 
Vad är din upplevelse av att arbete i en hierarkisk organisation? 
Hur upplever du att de hierarkiska relationerna i skolan påverkar ditt arbete? 
Känner du av att det finns någon konkurrens på din arbetsplats? 
 Hur upplever du att den konkurrensen påverkar ditt arbete? 
 
Bilaga 2 

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2011:700). 

Definitioner 

2 § I denna förordning avses med indirekt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i 

miljön som uppkommer som ett resultat av att någon annan än myndigheten vidtar en åtgärd som en 

följd av att myndigheten har meddelat föreskrifter eller fattat något annat beslut, gett råd, genomfört 

utbildning eller lämnat information, och�direkt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i 

miljön som uppkommer som ett resultat av myndighetens verksamhet och som inte är indirekt 

miljöpåverkan.� 

Skyldighet att ha ett miljöledningssystem 

3 § En myndighet som anges i bilaga 1 ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett 

miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn 

till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.�   En myndighet vars 

verksamhet medför en betydande miljöpåverkan bör �1. registrera sig enligt Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för 

organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om 

upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 

2006/193/EG, eller�2. certifiera sig enligt standarden ISO 14001. Om det av bilaga 1 framgår att 

myndigheten får ha ett förenklat miljöledningssystem, är det tillräckligt att miljöledningssystemet 

avser verksamhetens direkta miljöpåverkan. Förordning (2011:700).� 

Miljöutredning 

4 § Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan som verksamhetens interna och 

externa verksamhet kan ge upphov till är utredd (miljöutredning).�   Miljöutredningen ska hållas 

aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller 

minst vart femte år. Utredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan 

författning som rör verksamheten. 

5 § Miljöutredningen ska ligga till grund för miljöledningssystemets inriktning och utformning. 

6 § Om myndigheten har ett förenklat miljöledningssystem men miljöutredningen visar att 

verksamheten kan ge upphov till betydande indirekt miljöpåverkan, ska miljöledningssystemet 

omfatta denna indirekta miljöpåverkan. 

Miljöpolicy och miljömål 

7 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en miljöpolicy och fastställda miljömål 

för verksamheten.� Miljömålen ska vara mätbara i den mån som det är praktiskt möjligt att mäta 

målen och hur de uppnåtts.� Miljömålen ska hållas aktuella genom att de ses över och uppdateras 

minst vart tredje år. 

8 § Miljöpolicyn och miljömålen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella 

miljökvalitetsmålen. 

Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner 

9 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en handlingsplan för arbetet med att nå 

miljömålen.�   De resurser, tillvägagångssätt och tidsramar som gäller för arbetet ska framgå av 

handlingsplanen. 

10 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten tydligt anger den ansvarsfördelning som 

ska gälla i arbetet med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen. Ansvarsfördelningen ska framgå av 

handlingsplanen. 
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11 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har sådana dokumenterade rutiner för 

styrningen av verksamheten som �1. säkerställer att miljöpolicyn och gällande miljöregler följs,�2. 

bidrar till att minska negativ miljöpåverkan så långt möjligt, och�3. bidrar till att nå myndighetens 

miljömål.� 

12 § Handlingsplanen, ansvarsfördelningen och rutinerna ska innebära att arbetet med att följa 

handlingsplanen och nå miljömålen dokumenteras, redovisas, följs upp och revideras så att arbetet 

fortlöpande förbättras. 

Miljöanpassad upphandling 

13 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten miljöanpassar sina upphandlingar i den 

mån en sådan anpassning är möjlig. 

Verktyg för miljöanpassningen 

14 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten genom information och utbildning 

fortlöpande utvecklar personalens kompetens och medvetenhet om miljöhänsyn i det egna arbetet. 

15 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt använder en 

energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Myndigheten 

ska i samma syfte även utarbeta en mötes- och resepolicy. 

16 § Bestämmelser om åtgärder för effektiv användning av energi för myndigheter finns i 

förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. 

Årlig uppföljning och redovisning 

17 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten årligen genomför interna miljörevisioner 

för att kontrollera att myndigheten följer gällande miljöregler och andra styrande dokument för 

myndighetens miljöledning och miljöarbete. 

18 § Myndigheten ska årligen göra en genomgång av miljöledningssystemet och följa upp resultatet 

av arbetet så att�1. det framgår hur väl myndigheten har lyckats med att följa miljöpolicyn och nå 

miljömålen, och�2. det finns underlag för beslut om det framtida miljöledningsarbetet. 

19 § För uppföljningen enligt 18 § ska myndigheten�1. utföra den kontroll och göra de mätningar av 

verksamhetens miljöpåverkan som behövs,�2. utvärdera hur handlingsplanen enligt 9 § har fungerat, 

och�3. utvärdera hur gällande miljöregler har följts. 
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20 § Myndigheten ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt formuläret i bilaga 

2.�   Redovisningen ska vara undertecknad av myndighetens chef och i samband med myndighetens 

årsredovisning ges in till det departement i Regeringskansliet som myndigheten hör till och till 

Naturvårdsverket. 

20 a § Naturvårdsverket ska senast den 15 april varje år till regeringen lämna en sammanfattning av 

myndigheternas årliga redovisningar enligt 20 §. Förordning (2009:1481). 

Att inrätta ett miljöledningssystem för första gången 

21 § En myndighet som inrättar ett miljöledningssystem för första gången ska inom åtta månader 

från det att myndigheten enligt denna förordning blev skyldig att ha ett miljöledningssystem �1. ha 

en projektplan för inrättandet som innehåller en tidsplan för inrättandet samt uppgifter om hur 

inrättandet är avsett att organiseras och vilka som är ansvariga för det arbetet, och�2. redovisa en 

miljöutredning enligt 4 §, den miljöpolicy och de miljömål som avses i 7 §, den handlingsplan som 

avses i 9 § samt hur miljöledningssystemet är avsett att integreras i den ordinarie verksamheten.	
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