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Bakgrund och mål 
 

En hållbar, ansvarsfull och koldioxidneutral yrkeshögskola – Hösten 2022 har det gått två år sedan vi  
publicerade yrkeshögskolornas program för hållbar utveckling och ansvarsfullhet (Friman m.fl. 2022). I 
programmet beskrivs yrkeshögskolornas löften och åtgärder för hållbar utveckling och ansvarsfullhet 
(keva). Syftet med programmets mellanutvärdering var att  

• få en helhetsbild av hur programmet framskrider i fråga om varje arbetsgrupps tema och mål 
(utbildning, FUI, personal, koldioxidavtryck) 

• få information om hur målen har uppnåtts i yrkeshögskolorna (vad som fungerar och vad som 
behöver utvecklas)   

• få riktlinjer för uppdateringen av programmet samt för det fortsatta arbetet och den fortsatta 
organisationen av Arenes hållbarhets- och ansvarsarbete (keva) 

 
Mellanutvärderingen genomfördes under koordinering av arbetsgruppen Ledning och kompetent per-
sonal i samarbete med Arenes övriga keva-arbetsgrupper (Utbildning, FUI-verksamhet, Koldioxidav-
tryck). Genomförandesättet var självutvärdering. Mellanutvärderingen bestod av två faser: 

• Arbetsgruppernas självutvärdering  
• Enkät till yrkeshögskolor   

Arbetsgruppernas självvärdering genomfördes först och en separat rapport om resultaten utarbeta-
des. Denna rapport fokuserar på resultaten och slutsatserna av enkäten till yrkeshögskolorna som ge-
nomfördes som självutvärdering. Resultaten har kompletterats med resultaten av arbetsgruppernas 
självutvärdering.  

Självutvärdering valdes som metod för insamlingen av mellanutvärderingsmaterial. Det är en systema-
tisk och dokumenterad utvärdering som man själv genomför och som syftar till att utreda om verksam-
heten följer de uppställda målen och kriterierna. Genom självutvärderingen analyseras den egna verk-
samheten för att man ska kunna dra slutsatser om verksamhetens styrkor och utvecklingsbehov. I 
bästa fall är självutvärderingen en intern gemensam inlärningsprocess, med hjälp av vilken man kan 
inleda ett nytt tänkande, öka lärandet och förbättra den övergripande utvecklingen av arbetsenheterna 
(bl.a. Vataja 2012). Självutvärderingen grundade sig på färdiga beskrivningar av mognadsnivåerna, vil-
ket var ett bekant förfaringssätt bland annat för utvärdering av högskolornas digitala förmågor (Digivi-
sio 2021).  

I slutet av rapporten finns en förteckning över publikationer, utbildningar och arbetsböcker om hållbar 
utveckling och ansvarsfullhet som producerats av Arene och keva-grupperna under två år efter att 
keva-programmet publicerats (november 2020-november 2022).  

 

  



4 
 

Enkät till yrkeshögskolor 
  
Enkäten till yrkeshögskolorna planerades som ett samarbete mellan alla keva-arbetsgrupper. (Bilaga 
1). För enkäten utarbetades en beskrivning av mognadsnivån för varje tema i keva-programmet (utbild-
ning, FUI-verksamhet, ledning och kompetent personal samt koldioxidavtryck). Det finns fem mog-
nadsnivåer (påbörjad, under utveckling, delvis styrd, omfattande, strategisk) av vilka yrkeshögskolorna 
valde den nivå som bäst beskriver nivån på den egna keva-verksamheten. Valet kunde också motiveras. 
Yrkeshögskolorna tillfrågades också om mål för mognadsnivåer 2025 och metoder för att uppnå det. 

I enkäten ombads också förslag för hur Arenes verksamhet för hållbarhet och ansvarsfullhet kunde ut-
vecklas och organiseras.  

Enkäten genomfördes i månadsskiftet november-december 2022 på finska och svenska. Vi gav två 
veckor för att besvara enkäten. För varje yrkeshögskola (24) begärdes endast ett svar.  
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Resultat 
 

Bakgrundsfrågor 
 

Respondenter 
 
Enkäten besvarades av 22 yrkeshögskolor (fråga 1; det totala antalet yrkeshögskolor 24, svarsprocent 
92 %). Dessutom svarade en yrkeshögskola för sent och svaren ingår inte i denna rapport. Vi önskade 
att yrkeshögskolorna skulle inkludera flera personer i besvarandet av enkäten, eftersom endast ett svar 
begärdes från varje yrkeshögskola. I genomsnitt hade sex personer deltagit besvarandet av enkäten. 
Endast vid en yrkeshögskola var en person respondent, bland de mest delaktiga 15 personer (fråga 2).  

 
Ansvarsperson(er) 
 
Fråga 3 gällde ansvaret för keva-arbetet vid yrkeshögskolorna. Där frågade vi om yrkeshögskolan har 
en ansvarsperson för hållbarhet och ansvarsfullhet (till exempel en chef för hållbar utveckling eller mot-
svarande, en koordinator för samhällsansvar, en klimatansvarig e.d.). En ansvarsperson hade utsetts 
vid 19 yrkeshögskolor (86 %; fråga 3). 
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Mognadsnivåer 
 
Mognadsnivåer/Utbildning  
 
I fråga 4 ombads yrkeshögskolorna välja den av mognadsnivåbeskrivningarna som bäst beskriver yr-
keshögskolans situation i fråga om UTBILDNING. Efter valet hade yrkeshögskolan möjlighet att moti-
vera sitt val (fråga 5).  

1. Påbörjad 2. Under utveckling 3. Delvis styrd 4. Omfattande 5. Strategisk 
I yrkeshögskolans 
verksamhetskultur har 
vi ännu inte tagit några 
omfattande steg mot 
hur vi kan beakta håll-
bar utveckling i läro-
planerna och i utbild-
ningsutbudet för konti-
nuerligt lärande. 
 
De styrande princi-
perna och riktlinjerna 
är bristfälliga. Vi har 
inte tydligt definierat 
processerna. Vi upp-
muntrar inte aktivt till 
att inkludera perspek-
tivet för hållbar ut-
veckling i utbildning-
arna och perspektivet 
iakttas endast punkt-
vist. 
  
Vi är medvetna om be-
tydelsen av kompetens 
inom hållbar utveckling 
i examina, men att sys-
tematiskt inkludera 
den i undervisningen är 
bara i början. 

Att Inkludera hållbar 
utveckling i utbild-
ningen ser vi som en 
del av yrkeshögskolans 
verksamhetskultur, 
men det erbjuds inte 
tillräckligt med peda-
gogiskt stöd för att ge-
nomföra den och en-
skilda åtgärder möter 
inte i verksamheten 
som helhet.  
 
Vi har tagit tydliga steg 
för att integrera hållbar 
utveckling i undervis-
ningen, men vi upp-
muntrar det inte syn-
ligt.  
 
Vi kan se hållbarheten i 
strategin men inte som 
ett grundläggande 
värde, och det finns 
inte tillräckligt med an-
visningar för att beakta 
hållbar utveckling i 
undervisningen eller så 
har man endast delvis 
börjat utarbeta dem. 

Yrkeshögskolan har ut-
sett en ansvarsperson 
för att utveckla peda-
gogiken för hållbar ut-
veckling eller för håll-
bart läroplansarbete.  
 
Att informera om ut-
bildningar i hållbar ut-
veckling är en del av yr-
keshögskolans kom-
munikation.  
Vi utarbetar och ut-
vecklar läroplansar-
betet och program-
met/riktlinjerna för 
hållbar utveckling, men 
vi har inte skapat nå-
gon heltäckande väg-
karta för åtgärderna.  
Yrkeshögskolan har 
vidtagit åtgärder för 
pedagogiken för håll-
bar utveckling och ar-
betet med läroplanen. 
Det är dock inte ännu 
en central del av yrkes-
högskolans verksam-
hetsprinciper och an-
visningarna är bristfäl-
liga. Vi har ändå inlett 
utvecklingsåtgärderna 
och de grundar sig i 
huvudsak på de befint-
liga anvisningarna eller 
verksamhetsprinci-
perna, i enlighet med 
målen för yrkeshög-
skolornas program för 
hållbar och ansvarsfull 
verksamhet. 

Yrkeshögskolan fram-
skrider aktivt mot exa-
mina och utbildningar 
för kontinuerligt lä-
rande som främjar håll-
bar utveckling. Utbild-
ning som främjar håll-
bar utveckling är en vä-
sentlig del av dess 
strategi och praxis.  
 
Vi har tydligt och öppet 
lyft fram utbildning 
som främjar hållbar ut-
veckling som en del av 
yrkeshögskolans verk-
samhetskultur. Utbild-
ning som främjar håll-
bar utveckling är en 
faktor som styr part-
nerskapens utveckling.  
 
Vi mäter och utvärde-
rar regelbundet åtgär-
derna inom utbild-
ningen som främjar 
hållbar utveckling och 
resultaten använder vi 
också proaktivt för att 
utveckla verksam-
heten. Vi tar aktivt tag i 
bristerna och beaktar 
forskningen och den 
ökade kunskapen om 
hållbar utveckling i 
verksamheten. 

Vi har erkänt utbildning 
som främjar hållbar ut-
veckling som en del av 
yrkeshögskolans verk-
samhetskultur, värde-
ringar och attityder 
och i synnerhet arbetet 
med de studerande.  
 
Yrkeshögskolan stöder 
arbete som främjar 
hållbar utveckling i sina 
partners verksamhet, 
tar tag i missförhållan-
den och uppmuntrar 
offentligt till att främja 
hållbar utveckling i 
samhället.  
 
Utbildning som främjar 
hållbar utveckling är 
ett av yrkeshögskolans 
kärnvärden och en vik-
tig del av strategin. 
 
 Vi har nödvändigtvis 
inte uppnått alla mål i 
yrkeshögskolornas 
program för hållbar 
och ansvarsfull verk-
samhet, men för att 
uppnå dem har vi utar-
betat en vägkarta eller 
vägkartor som perso-
nalen och de stu-
derande känner till.  
 
Att mäta och utvärdera 
utbildning som främjar 
hållbar utveckling är en 
del av yrkeshögskolans 
normala verksamhet 
och yrkeshögskolan 
använder och granskar 
resultaten regelbundet 
på ett heltäckande 
sätt. 

Bild 1. Mognadsnivåer/Utbildning 

 
Yrkeshögskolornas val presenteras i tabell 1. Ingen av yrkeshögskolorna bedömde att de placerat sig på 
nivå 1 (påbörjad) eller nivå 5 (strategisk). 5 yrkeshögskolor (23 %) bedömde sin verksamhet i fråga om 
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utbildning på nivå 2 (under utveckling), 12 yrkeshögskolor (54 %) på nivå 3 (delvis styrd) och 5 yrkeshög-
skolor (23 %) på nivå 4 (omfattande). 

 

 

Tabell 1. Mognadsnivåer för UTBILDNING 

 
Nedan presenteras yrkeshögskolornas motiveringar för sina val (fråga 5).  

 
Ingen av yrkeshögskolorna som svarade bedömde att de låg på en påbörjad nivå i fråga om utbildningen. 
I alla yrkeshögskolor som svarade är verksamheten i fråga om utbildningen åtminstone under utveckl-
ing.  Två av yrkeshögskolorna (5) på nivån under utveckling motiverade sitt val, de berättade att arbetet 
har inletts för att införa hållbar utveckling i utbildningen, men att det fortfarande är i inledningsskedet, 
och en nämnde att de i övrigt redan var på nivå 3 (delvis styrd) men att den utsedda ansvarspersonen 
saknas.  

Största delen (12) av yrkeshögskolorna bedömde att deras verksamhet är delvis styrd i fråga om utbild-
ningen. Hållbar utveckling är en del av arbetet med läroplanen och en av examinas gemensamma kom-
petenser. Flera yrkeshögskolor nämnde att de är på väg att införa arbetet med hållbar utveckling i ut-
bildningen och att läroplanen håller på att förnyas. Även om man redan har arbetat för att införa hållbar 
utveckling och ansvarsfullhet i utbildningen, bedömde respondenterna att utvecklingsarbetet ännu lig-
ger framför dem och att de därför är på en delvis styrd mognadsnivå. Flera av respondenterna i denna 
grupp har märkt att kompetensen inom hållbar utveckling fortfarande är ojämn mellan olika utbild-
ningar. Den omfattande vägkartan som nämns i beskrivningarna av mognadsnivåerna är ofta ännu 
bristfällig eller under arbete. Uppföljningen och utvärderingen håller också på att utvecklas.  

Yrkeshögskolor på omfattande nivå (5) bedömer att deras verksamhet motsvarar beskrivningen av 
mognadsnivå 4. Dessa yrkeshögskolor ansåg att det finns utrymme för utveckling för att skapa syste-
matisk praxis för mätning och utvärdering av åtgärdernas effektivitet och/eller att den omfattande 
vägkartan fortfarande är bristfällig. Ingen av yrkeshögskolorna som svarade upplevde sig ännu vara på 
den högsta strategiska nivån.     
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Mognadsnivåer/FUI-verksamhet 
 
I fråga 6 ombads yrkeshögskolorna välja den av mognadsnivåbeskrivningarna som bäst beskriver yr-
keshögskolans situation i fråga om FUI-VERKSAMHETEN (forsknings-, utvecklings- och innovations-
verksamhet). Efter valet hade yrkeshögskolan möjlighet att motivera sitt val (fråga 7).  

 
1. Påbörjad 2. Under utveckling 3. Delvis styrd 4. Omfattande 5. Strategisk 
I FoUI-verksamheten 
beaktar vi hållbar ut-
veckling men det är 
inte ett centralt krite-
rium för verksam-
heten.  
De styrande princi-
perna och riktlinjerna 
är bristfälliga.  
Hållbar utveckling in-
går inte i FoUI-strate-
gin eller i anvisning-
arna för verksam-
heten.  
Att kunna lösa proble-
men med hållbarhet 
via FoUI-verksam-
heten identifierar vi 
som en möjlighet, 
men inte som ett mål. 

Hållbar utveckling är 
en del av målen för yr-
keshögskolans FoUI-
verksamhet, men det 
finns inte tillräckligt 
med stöd eller anvis-
ningar för att genom-
föra den.  
 
Vi förstår FoUI-verk-
samheten som en 
möjlighet att åstad-
komma hållbarhets-
lösningar, men hållbar 
utveckling ingår inte i 
kriterierna för att 
delta i FoUI-verksam-
heten.  
Vi bedömer inte FoUI-
projektets inverkan 
på hållbarhet som en 
del av projektproces-
sen. 

Vi beaktar hållbar ut-
veckling när vi plane-
rar FoUI-verksam-
heten och den är en 
del av anvisningarna 
för projektprocessen.  
 
Yrkeshögskolans 
FoUI-strategi eller 
andra anvisningar be-
aktar hållbar utveckl-
ing som mål för FoUI-
verksamheten. Beak-
tandet av hållbar ut-
veckling är dock på 
en allmän nivå.  
 
Yrkeshögskolan har 
projekt som främjar 
hållbar utveckling, 
men har inte fastställt 
några uteslutande 
kriterier (t.ex. part-
nernas engagemang i 
hållbar utveckling el-
ler upphandlingarnas 
hållbarhet).  
 
Kommunikation om 
hållbarhet är en del av 
projektkommunikat-
ionen. 

När vi planerar, ge-
nomför, och delar 
FoUI-verksamhetens 
resultat följer vi prin-
ciperna och målen i 
Arenes program för 
hållbar och ansvars-
full verksamhet.  
 
I de strategiska och 
operativa målen för 
FoUI-verksamheten 
beaktar vi perspekti-
ven för hållbar ut-
veckling. Till kriteri-
erna för att bli god-
känd för FoUI-pro-
jektet hör en bedöm-
ning av projektets 
hållbarhet.  
 
Yrkeshögskolan iden-
tifierar för FoUI-pro-
jektens del vilka av 
FN:s kriterier för håll-
bar utveckling (SDG) 
som projektet främ-
jar. I projektens kom-
munikation lyfter vi 
fram hur de stöder 
hållbar utveckling. Vid 
valet av partner bedö-
mer vi deras engage-
mang i principerna 
för hållbar utveckling.  
 
I FoUI-projektens 
upphandlingar beak-
tar och utvärderar vi 
hållbarheten.  
 
Yrkeshögskolan har 
en person som ansva-
rar för hållbarhet och 
ansvarsfullhet och 
som är med och pla-
nerar och utvärderar 
FoUI-projektet enligt 
överenskomna princi-
per. 

Utgångspunkterna 
för hållbar utveckling 
är ett villkor för FoUI-
verksamheten och 
genomförandet av 
projektet. Vi förutsät-
ter att alla projekt 
främjar fler än ett av 
FN:s kriterier för håll-
bar utveckling (SDG).  
 
Hållbar utveckling är 
en obligatorisk del av 
FoUI-verksamhetens 
strategiska principer 
och vi stöder, följer 
upp och utvärderar 
systematiskt verk-
samheten i enlighet 
med hållbar utveckl-
ing.  
 
Att främjahållbar ut-
veckling är en del av 
utgångspunkterna för 
projektplaneringen 
och yrkeshögskolans 
påverkande kommu-
nikation.  
 
I FoUI-projektens 
upphandlingar är håll-
barhet ett av de pri-
mära kriterierna och 
vi förutsätter att 
partnerna följer prin-
ciperna för hållbarhet 
och ansvarsfullhet.  
 
Vi  granskar regelbun-
det kriterierna för 
hållbarhet som yrkes-
högskolan fastställt 
för FoUI-verksam-
heten. Varje projekt 
främjar åtminstone 
ett element inom håll-
bar utveckling: ekolo-
giskt, ekonomiskt, 
socialt eller kulturellt 
och beaktar alla 
dessa i sin verksam-
het. 

Bild 2. Mognadsnivåer/FUI-verksamhet 
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Yrkeshögskolornas val presenteras i tabell 2. I fråga om FUI-verksamheten bedömde endast en yrkes-
högskola (5 %) att den var på mognadsnivå 1 (påbörjad), fyra yrkeshögskolor (18 %) på nivå 2 (under ut-
veckling), elva yrkeshögskolor (50 %) på nivå 3 (delvis styrd), fyra yrkeshögskolor (18 %) på nivå 4 (om-
fattande) och två yrkeshögskolor (9 %) på nivå 5 (strategisk). 

 

Tabell 2. Mognadsnivåer för FUI-verksamhet 

 
Nedan presenteras yrkeshögskolornas motiveringar för sina val (fråga 7). Yrkeshögskolan som var på 
en påbörjad nivå (1) bedömde att de redan var på en omfattande nivå, men den valda mognadsnivån be-
skriver ändå bäst yrkeshögskolans verksamhet i sin helhet för FUI-verksamhetens del. Yrkeshögsko-
lorna på nivån under utveckling (4) hade inte motiverat sina val eller nämnde att anvisningarna var brist-
fälliga.  Yrkeshögskolorna på delvis styrd nivå (11) berättade att de i regel motsvarar kriterierna i nivåbe-
skrivningen, men att det fortfarande finns utrymme för utveckling FUI-anvisningarna och/eller uppfölj-
ningen av FUI-verksamheten. Yrkeshögskolorna på omfattande nivå (4) bedömer att verksamheten föl-
jer nivåbeskrivningen och att det finns behov av att utveckla uppföljningen och utvärderingen. Av de 
yrkeshögskolor som uppnått den strategiska nivån (2) motiverade den ena inte sitt val, den andra 
nämnde att uppnåendet av nivån grundar sig på de funktioner som projektverktyget möjliggör i anslut-
ning till planeringen av FUI-verksamheten, integreringen av målen för hållbar utveckling samt kommu-
nikationen.  
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Mognadsnivåer/Ledning och kompetent personal 
 
I fråga 8 ombads yrkeshögskolorna välja den av mognadsnivåbeskrivningarna som bäst beskriver yr-
keshögskolans situation i fråga om LEDNING OCH KOMPETENT PERSONAL. Efter valet hade yrkeshög-
skolan möjlighet att motivera sitt val (fråga 9).  

 
1. Påbörjad 2. Under utveckling 3. Delvis styrd 4. Omfattande 5. Strategisk 
I yrkeshögskolans 
verksamhetskultur 
har vi ännu inte tagit 
några steg mot att 
beakta hållbar ut-
veckling i ledningen, 
rekryteringen av per-
sonal och i deras 
kompetens. De sty-
rande principerna och 
riktlinjerna är bristfäl-
liga.  
 
Hållbar utveckling in-
går inte i personalens 
inskolning, åtgär-
derna för personalut-
veckling eller utveckl-
ingssamtalen. Yrkes-
högskolan har verk-
samhetsmodeller för 
att beakta hållbar ut-
veckling i persona-
lens kunnande, men 
iakttagandet av dem 
sker punktvis.  

Vi är medvetna om 
betydelsen av perso-
nalens kompetens i 
hållbar utveckling, 
men främjandet av 
den har bara börjat. 

Vi ser hållbar utveckl-
ing som en del av yr-
keshögskolans led-
ning och personalens 
kompetens, men det 
finns inte tillräckligt 
med stöd för att ge-
nomföra den och en-
skilda åtgärder möter 
inte verksamheten 
som helhet. 
 
För att beakta hållbar 
utveckling har vi tagit 
klara steg i att utbilda 
och utveckla perso-
nalen, men vi upp-
muntrar inte synligt 
hållbar utveckling och 
den är inte en del av 
personalens utveckl-
ingssamtal.  
Man kan se hållbar-
heten i strategin, men 
inte som ett grund-
värde, och det finns 
inte tillräckliga anvis-
ningar för att beakta 
hållbar utveckling i 
personalens verk-
samhet eller ledning, 
eller så har man end-
ast delvis påbörjat ut-
arbetandet av dessa. 

Yrkeshögskolan har 
utsett en eller flera 
ansvarspersoner för 
hållbar utveckling 
som nu är en del av 
yrkeshögskolans per-
sonaladministration 
och ledning.  
 
Ledningen stöder ut-
arbetandet och ge-
nomförandet av stra-
tegin/programmet 
för hållbar utveckling, 
men för åtgärderna 
finns ingen heltäck-
ande vägkarta för led-
ningen och persona-
lens utveckling.  
 
Yrkeshögskolan har 
vidtagit åtgärder till 
hållbar utveckling, 
men de är ännu inte 
en central del av verk-
samhetsprinciperna 
för att utveckla och 
leda yrkeshögskolans 
personal, och anvis-
ningarna är inte till 
alla delar tillräckliga. 
Vi har dock inlett ut-
vecklingsåtgärderna 
även inom personal-
administrationen och 
ledningen, och de 
grundar sig i stora 
drag på befintliga 
verksamhetsprinci-
per i enlighet med 
målen i Arenes pro-
gram för hållbar och 
ansvarsfull verksam-
het. 

Yrkeshögskolan 
framskrider målmed-
vetet mot principerna 
och målen för Arenes 
program för hållbar 
och ansvarsfull verk-
samhet i ledningen, 
personalens kompe-
tens och utvecklingen 
av den. 
 
Hållbar utveckling är 
en väsentlig del av 
praxis för ledningen 
och personalutveckl-
ingen.  
 
Vi har tydligt lyft fram 
hållbar utveckling 
som en del av kompe-
tensmålen för yrkes-
högskolans personal.  
 
Vi uppmuntrar perso-
nalen att utveckla sin 
kompetens inom håll-
bar utveckling bland 
annat genom att er-
bjuda utbildning.  
 
Vi följer upp utveckl-
ingen av personalens 
kompetens för hållbar 
utveckling. Vi mäter 
och utvärderar åtgär-
derna regelbundet 
och resultaten använ-
der vi för att utveckla 
verksamheten.  

Vi har erkänt hållbar 
utveckling som en del 
av yrkeshögskolans 
verksamhetskultur, 
ledarskap, värde-
ringar, attityder och 
samhälleliga genom-
slag. Målen för hållbar 
utveckling styr hela 
samfundets verksam-
het med betoning på 
tvärvetenskapligt och 
mångprofessionellt 
samarbete samt 
forskningsbaserad 
verksamhet.   
 
Vi har integrerat upp-
följningen, utvärde-
ringen och utveckl-
ingen av personalens 
kompetens för hållbar 
utveckling i kvalitets-
systemet.  
 
Hållbar utveckling in-
går i hela personalens 
inskolning, kompe-
tensutveckling och 
utvecklingssamtal. Vi 
informerar tydligt om 
detta både inom och 
utanför den egna or-
ganisationen.  
 
Yrkeshögskolans led-
ning och personal 
främjar hållbar ut-
veckling tillsammans 
med sina partners, 
tar tag i missförhål-
landen och uppmunt-
rar offentligt till håll-
bar utveckling i sam-
hället.  

Bild 3. Mognadsnivåer/Ledning och kompetent personal 

Yrkeshögskolornas val presenteras i tabell 3. I fråga om ledning och kompetent personal bedömde två 
yrkeshögskolor (9 %) att den var på mognadsnivå 1 (påbörjad), fem yrkeshögskolor (23 %) på nivå 2 (un-
der utveckling), tio yrkeshögskolor (45 %) på nivå 3 (delvis styrd), fyra yrkeshögskolor (18 %) på nivå 4 
(omfattande) och en yrkeshögskola (5 %) på nivå 5 (strategisk). 
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Tabell 3.  Mognadsnivåer LEDNING OCH KOMPETENT PERSONAL 

 
 
Nedan presenteras yrkeshögskolornas motiveringar för sina val (fråga 9). Av de yrkeshögskolor som var 
på en påbörjad nivå (2) motiverade den ena inte sitt val, den andra konstaterade att systematisk koor-
dinering saknas på hela yrkeshögskolans nivå, även om ämnet redan har beaktats i undervisningen och 
FUI-verksamheten. Yrkeshögskolorna på nivån under utveckling (5) nämnde att deras verksamhet följer 
beskrivningen av mognadsnivån, men fortfarande kräver systematisk utveckling. Hållbar utveckling är 
ännu inte en del av yrkeshögskolans ledning och personaladministration. Ibruktagandet av mätare och 
ledningens roll som en del av de nuvarande processerna ansågs vara centrala lösningar i utvecklingen 
av verksamheten. Yrkeshögskolorna på delvis styrd nivå (10) berättade att man för personalens del har 
inlett och håller på att inleda åtgärder, men att åtgärderna ännu inte är heltäckande eller systematiska. 
Anvisningarna och vägkartan är ännu bristfälliga. Ansvarspersoner har utsetts.  

Yrkeshögskolorna på omfattande nivå (4) beskrev hållbar utveckling som en väsentlig del av praxisen 
för ledning och personalutveckling. Verksamheten är målinriktad och övergripande och kommunikat-
ionen sköts. Uppföljningen och utvärderingen bör utvecklas. En yrkeshögskola bedömde att de är på 
strategisk nivå (1). 
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Mognadsnivåer/Koldioxidavtryck 

 
I fråga 10 ombads yrkeshögskolorna välja den av mognadsnivåbeskrivningarna som bäst beskriver yr-
keshögskolans situation i fråga om KOLDIOXIDAVTRYCK. Efter valet hade yrkeshögskolan möjlighet att 
motivera sitt val (fråga 11).  

 
1. Påbörjad 2. Under utveckling 3. Delvis styrd 4. Omfattande 5. Strategisk 
Vi har ännu inte ge-
nomfört beräkningen 
eller förbundit oss till 
Arenes mål för koldi-
oxidneutralitet år 
2030. Vi funderar 
dock på att inleda ar-
betet. 

Yrkeshögskolan har 
genom Arenes pro-
gram förbundit sig till 
det gemensamma 
målet för koldioxidne-
utralitet år 2030.  
 
Vi har årligen beräk-
nat koldioxidav-
trycket enligt Arenes 
beräkningsmodell.  
 

Vi har förbundit oss 
till målet om koldiox-
idneutralitet fram till 
2030 och vi kan i stra-
tegin se en minskning 
av koldioxidavtrycket. 

 
Vi har planerat och 
genomfört åtgärder 
för att minska utsläp-
pen. 
 
Yrkeshögskolan har 
en representant i 
Arenes arbetsgrupp 
för att beräkna koldi-
oxidavtryck som in-
formerar om arbets-
gruppens verksamhet 
vid den egna yrkes-
högskolan. 

Yrkeshögskolans mål 
för att uppnå koldiox-
idneutralitet är tidi-
gare än år 2030.  
 
Yrkeshögskolan har 
fått en egen vägkarta 
för koldioxidavtryck 
där vi fastställt kvan-
titativa mål för att 
minska utsläpp.  
Vi har vidtagit flera 
åtgärder för att 
minska utsläppen. 
Yrkeshögskolan har 
en eller flera ansvars-
personer för att sam-
ordna beräkningen av 
koldioxidavtrycket 
och för att främja åt-
gärderna. 
Beräkningen är mer 
omfattande än vad 
Arenes beräknings-
modell förutsätter 
(t.ex. investeringar, 
hemresor och/eller 
lunchmåltider inklu-
derade). 
Beräkningen har 
automatiserats (t.ex. 
Upphandlingspuls-
tjänsten, Visma 
Sustion) 
Vi har planerat beräk-
ningen av koldioxid-
avtryck. 

Yrkeshögskolan är 
koldioxidneutral sen-
ast år 2025. 
 
Vi har systematiskt 
genomfört åtgärder 
för att minska utsläp-
pen i olika kategorier 
och yrkeshögskolans 
strategi styr åtgär-
derna för att minska 
utsläppen.  
 
Vi har planerat och 
genomfört metoder 
för kompensering 
(även koldioxidsän-
kor) för att uppnå kol-
dioxidneutralitet med 
beaktande av villko-
ren för statlig finan-
siering. 
 
Vi har automatiserat 
beräkningen av koldi-
oxidavtryck och upp-
gifterna är en del av 
yrkeshögskolans kva-
litetssystem. 
 
Koldioxidavtrycket 
har beräknats. 
 
Hela yrkeshögskolans 
organisation känner 
till målen för koldiox-
idneutralitet och ar-
betar aktivt för att 
uppnå dem. 
 

Bild 4. Mognadsnivåer/Koldioxidavtryck 

 
Yrkeshögskolornas val presenteras i tabell 4. I fråga om koldioxidavtryck bedömde ingen yrkeshögskola 
(0 %) att de var på mognadsnivå 1 (påbörjad), fem yrkeshögskolor (23 %) på nivå 2 (under utveckling), 
tolv yrkeshögskolor (54 %) på nivå 3 (delvis styrd), fyra yrkeshögskolor (18 %) på nivå 4 (omfattande) och 
en yrkeshögskola (5 %) på nivå 5 (strategisk).  
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Tabell 4. Mognadsnivåer för KOLDIOXIDAVTRYCK 

 
 
Nedan presenteras yrkeshögskolornas motiveringar för sina val (fråga 11). Ingen av respondenterna be-
dömde sig vara på en påbörjad nivå. Yrkeshögskolorna på nivån under utveckling (5) berättade att de 
inlett beräkningen av koldioxidavtrycket och förbundit sig till vissa mål för kolneutralitet, men att åt-
gärderna för att minska koldioxidavtrycket skulle vara enstaka eller endast inledande. Yrkeshögsko-
lorna på delvis styrd nivå (12) motiverade sina val med att man före 2030 har förbundit sig till målen om 
kolneutralitet, beräkningen av koldioxidavtrycket görs årligen och åtgärder vidtas för att minska koldi-
oxidavtrycket.  Av respondenterna på omfattande nivå (4) bedömde endast en yrkeshögskola att verk-
samheten helt motsvarar beskrivningen av mognadsnivån. De övriga respondenterna konstaterade att 
deras verksamhet delvis motsvarar beskrivningen, men att det fortfarande finns vissa brister, till ex-
empel att målet för kolneutralitet är först 2030 eller att beräkningen inte har automatiserats och att 
ingen handavtrycksberäkning har planerats. Yrkeshögskolan på strategisk nivå motiverade inte sitt val.  

 
 

Mål för mognadsnivåer  
 
Efter valet av mognadsnivå tillfrågades yrkeshögskolorna om vilken nivå yrkeshögskolans mål är för 
2025. Respondenterna ombads också berätta om konkreta åtgärder för att uppnå målet (fråga 12).  

Yrkeshögskolornas mål för att höja mognadsnivåerna var realistiska och metoderna för eftersträvan 
var konkreta. Prioriteringen syntes mellan olika delområden beroende på den nuvarande nivån. Alla ville 
fram till 2025 uppnå åtminstone nivån under utveckling eller delvis styrd nivå på alla områden. Tre hade 
valt den strategiska nivån som övergripande mål. Av de olika delområdena nämndes den strategiska 
nivån för FUI-verksamheten (5) oftast, medan endast två högskolor nämnde den i fråga om utbildning. 

Som ett verktyg för övergripande utveckling nämndes högskolornas egna riktlinjer. Sju högskolor hade 
redan för närvarande ett eget program för hållbarhet och/eller ansvarsfullhet eller vägkarta som stakar 
ut verksamheten. För fyra högskolor var programmet under arbete och på väg att färdigställas under 
2023. Dessutom nämndes att hållbarhetsfrågor ingår i en systematisk bedömning eller ett systematiskt 
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kvalitetssystem. Det viktigaste dokumentet som stödde keva-arbetet var Arenes vägkarta för kolneut-
ralitet. Det konstaterades ge en konkret beräkningsmodell, även om den fortfarande kräver utveckling. 
Två yrkeshögskolor bedömde att de skulle uppnå målen redan tidigare än 2030. Likaså konstaterades 
att Arenes keva-riktlinjer för FUI-arbetet var relevanta och kunde tillämpas på det egna arbetet tillsam-
mans med finansiärernas och företagens strävanden. För utbildningens del är förnyandet av läropla-
nerna det viktigaste sättet att uppnå keva-målen. I anslutning till detta, men också i vidare bemärkelse, 
ansågs det viktigt att öka personalens keva-kompetens. 

Som andra konkreta metoder nämnde respondenterna förtydligandet av keva-ansvarspersonernas och 
-gruppernas roller och ansvar samt påverkan på intressentgrupperna. 
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Utveckling av Arenes verksamhet  
 
Frågorna 13 och 14 fokuserade på utvecklingen av Arenes verksamhet. Yrkeshögskolorna tillfrågades 
om förslag på hur Arenes verksamhet för hållbarhet och ansvarsfullhet kunde utvecklas (fråga 13).  

Det utförda arbetsgruppsarbetet, materialet och till exempel webbinarierna berömdes, men samtidigt 
önskades fler konkreta verktyg och mätare för att ställa upp yrkeshögskolespecifika mål och uppfölj-
ning av åtgärderna. När det gäller befintliga verktyg (bl.a. rapportering av koldioxidavtrycket) önskades 
regelbundna uppdateringar, presentation och jämförelse av beräkningsmodeller och -resultat som an-
vänds vid olika yrkeshögskolor samt vidareutveckling av gemensamma mätare. Dessutom önskade 
man att planer, åtgärder och god praxis regelbundet delas i olika forum och att material delas på både 
engelska och svenska. 

Utöver gemensamma verktyg och mätare betonade flera svar betydelsen av kommunikation, både mel-
lan Arenes centrala arbetsgrupper och i större utsträckning i yrkeshögskolornas intressentgrupper och 
verksamhetsområden. Kontinuerlig dialog önskades bl.a. med Sitra, Undervisnings- och kulturministe-
riet och internationella nyckelaktörer för att de mål och skyldigheter för keva-verksamheten som ställts 
för högskolefältet ska stå i centrum för Arenes keva-arbete i så god tid som möjligt. 

Respondenterna tillfrågades också om organiseringen av verksamheten.  Den sista frågan i enkäten var 
hur det är skäl att organisera Arenes verksamhet för hållbarhet och ansvarsfullhet i fortsättningen 
(fråga 14).  

Respondenterna tackade för den nuvarande typen av arbetsgruppsarbete, men samtidigt önskade man 
från varje högskola ett bredare deltagande i olika arbetsgruppers verksamhet samt en mer enhetlig re-
sursfördelning för de personer som deltar i arbetsgrupperna. Man ansåg att detta skulle effektivisera 
det högskolespecifika arbetet ytterligare och öka de deltagande personernas engagemang i den ge-
mensamma utvecklingen. 

Utöver webbinarierna önskades ett effektivare och utvidgat informationsflöde mellan både arbets-
grupperna och högskolorna. Som lösningar föreslogs till exempel ett regelbundet nyhetsbrev, Teams-
uppdateringar, roadshow-besök eller en gemensam bloggplattform. Det föreslogs att kommunikat-
ionen systematiseras även utanför YH-fältet för att öka den nationella och internationella synligheten 
och uppskattningen för hållbarhets- och ansvarsarbetet. Samtidigt stärks högskoleutbildningens drag-
ningskraft och effekten av FUI-verksamheten. 

Utöver de nuvarande arbetsgrupperna föreslogs en egen arbetsgrupp för ansvarsrapporteringen 
och/eller koordineringen av helhetsbilden av keva-arbetet. Många högskolor har redan utsett personer 
som ansvarar för keva-arbetet som kan dela och främja kompetens, verktyg och praxis inom ramen för 
gruppen i fråga. 
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Slutsatser 
 
Av antalet svar att döma upplevdes enkäten som viktig. Nästan alla yrkeshögskolor besvarade enkäten 
och flera personer hade också deltagit i besvarandet. Att temana hållbarhet och ansvarsfullhet är vik-
tiga i yrkeshögskolorna syns också i att en ansvarsperson för hållbarhets- och ansvarsarbete har ut-
setts vid största delen av yrkeshögskolorna. 

I mognadsnivåerna beskrivs yrkeshögskolornas framsteg i hållbarhets- och ansvarsarbetet. Samman-
taget kan man av mognadsnivåbedömningarna konstatera att Arenes program för hållbar utveckling 
och ansvarsfullhet som publicerades 2020 har varit till konkret nytta: Yrkeshögskolorna har framskridit 
i keva-arbetet i enlighet med programmet under två år och utvecklingsriktningen verkar fortfarande 
stiga. 

I fråga om utbildningen bedömde inte en enda yrkeshögskola att de låg på en påbörjad nivå. Över hälften 
av yrkeshögskolorna tror att de är på delvis styrd nivå, resten antingen på nivån under utveckling eller 
nivån omfattande. I flera yrkeshögskolor har kompetens inom hållbar utveckling redan införts i läropla-
nen eller kompetensmålen för examina, eller så inför man den som bäst. När läroplanerna förnyas ver-
kar hållbar utveckling och ansvarsfullhet vara en del av reformen. Det finns dock fortfarande skillnader 
mellan utbildningarna. Ett systematiskt tillvägagångssätt för att säkerställa kompetensen inom hållbar 
utveckling i alla utbildningar är ett utvecklingsmål vid flera yrkeshögskolor, liksom uppföljning och ut-
värdering av genomförandet och kompetensen. I några yrkeshögskolor används redan uppföljning och 
utvärdering och är en del av kvalitetssystemet. Att dela god praxis om dessa skulle kunna vara en frukt-
bar utgångspunkt för att uppnå yrkeshögskolornas gemensamma målnivå. Ingen yrkeshögskola be-
dömde sin mognadsnivå för utbildningen på den högsta strategiska nivån, så alla har fortfarande arbete 
framför sig. Utmaningarna i arbetet påverkas bland annat av att läroplanerna utsätts för förändringar 
utöver hållbar utveckling och ansvarsfullhet. På det hela taget kan man i fråga om utbildningen konsta-
tera att alla yrkeshögskolor har vidtagit åtgärder för att göra hållbar utveckling och ansvarsfullhet till 
en del av sin utbildning, men utvecklingsarbetet måste göras och det är en bit kvar till den strategiska 
mognadsnivån.  

I fråga om FUI-verksamheten fanns det mer spridning i bedömningarna av mognadsnivåerna jämfört 
med utbildningen. Nivåvalen motiverades med att mognadsnivåbeskrivningarna motsvarar varandra. 
De yrkeshögskolor som valde det vanligaste alternativet, dvs. delvis styrd nivå, berättade att utveckl-
ingsbehoven främst gäller anvisningar och/eller utvärdering och uppföljning av FUI-verksamheten. Ef-
tersom yrkeshögskolorna verkar vara i ganska olika skeden i fråga om hållbarheten och ansvarsfull-
heten i FUI-verksamheten, kan lärande av andra, samarbete och gemensamma anvisningar vara till 
nytta. Arenes rapport Hållbar och ansvarsfull forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet vid 
yrkeshögskolorna som publicerades hösten 2022 kunde fungera som verktyg för att vidareutveckla ett 
gemensamt verksamhetssätt.   

I fråga om ledarskap och kompetent personal bedömer största delen av yrkeshögskolorna att de är på 
en delvis styrd mognadsnivå. Verksamhetens övergripande karaktär ansågs vara väsentlig i utveckl-
ingsarbetet. I sådana fall ansågs ledningen av hållbar utveckling vara en central lösning som en del av 
hela yrkeshögskolans verksamhet och som en del av de nuvarande processerna, inte som en separat 
verksamhet. Ibruktagandet av mätare betonades som viktigt för utvecklingen av verksamheten. Om-
fattande konkreta åtgärder som gäller hela personalen vittnar om engagemang, till exempel beaktande 
av hållbar utveckling i introduktionen, utvecklingssamtalen och kompetensutvecklingen.  



17 
 

I fråga om koldioxidavtrycket var alla respondenter åtminstone på nivån under utveckling. Beräkningen 
av koldioxidavtrycket har inletts och åtgärder har vidtagits för att minska koldioxidavtrycket. Det är 
sannolikt att Arenes keva-program har fungerat som incitament för yrkeshögskolorna, eftersom alla 
yrkeshögskolor har förbundit sig till målet om kolneutralitet. Uppföljningen av koldioxidavtrycket och 
minskningen av det är konkreta åtgärder med vilka man har börjat främja hållbarhetsarbetet. De flesta 
yrkeshögskolor har dock fortfarande lågt kvar till den högsta mognadsnivån, eftersom målen är ambi-
tiösa. Målen kunde öppnas upp ytterligare på en praktisk nivå. En av respondenterna nämnde till exem-
pel analys av sina nackdelar för naturen som följande åtgärd. Yrkeshögskolornas mål för att stävja nack-
delarna för naturen nämns dock inte i Arenes keva-program eller i beskrivningarna av bedömningarnas 
mognadsnivå. I och med att målet om kolneutralitet närmar sig behövs allt större vikt på uppföljningen 
av koldioxidavtrycket och tillväxten. 

Vid frågan om egna utvecklingsplaner och mål för mognadsnivå strävar alla yrkeshögskolor efter att gå 
vidare i keva-arbetet, antingen genom att stärka det område av verksamheten som de upplever som 
svagast eller genom att utveckla alla delområden i jämn takt. Såväl Arenes keva-arbete som yrkeshög-
skolornas svar på självutvärderingen signalerar om en gemensam vision där betydelsen av Arenes ram-
dokument anses vara viktig.  

Som stöd för det uppåtgående utvecklingsarbetet önskas också en start insats av Arene. I nästa skede 
av Arenes keva-verksamhet föreslås en gemensam utveckling av konkreta verktyg och utbildningar; 
till exempel modeller för högskolespecifika vägkartor, resurser för arbetet, åtgärder och mätare samt 
virtuella utbildningar som utvecklas gemensamt för personalen (och varför inte även för de studerande) 
och som är bundna till gemensamma mål. 

Allmänt taget framgår mycket olika synsätt och tillvägagångssätt på hållbarhet och ansvarsfullhet av 
yrkeshögskolornas svar.  Detta kan delvis förklarar av att yrkeshögskolornas hållbarhets- och ansvars-
program grundar sig på FN:s 17 mål för hållbar utveckling, som erbjuder ett brett spektrum av utveckl-
ingsobjekt. Då är risken att man koncentrerar sig på endast en del av de mål som upplevs som viktiga 
och att helhetsbilden blir grumlig. För att till exempel uppnå den strategiska nivån räcker det inte med 
yrkeshögskolans framsteg inom social hållbarhet inom något delområde, utan verksamheten måste 
motsvara hållbarheten i större utsträckning och följa upp beskrivningen av mognadsnivån. I fortsätt-
ningen finns det skäl att fundera på hur man definierar och konkretiserar den hållbara utveckling som 
yrkeshögskolorna tillsammans strävar efter att främja. Denna syn lyftes också fram i arbetsgruppernas 
självutvärdering: Det är bra att tillsammans gestalta och skärpa helhetsbilden, både vad gäller målen 
och åtgärderna.  
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Utvecklingsförslag 
 
Dela god praxis och utveckla mätare 
 
Uppföljningen och utvärderingen av keva-arbetet bör utvecklas, särskilt när man utarbetar uppfölj-
ningsverktyg och mätare (till exempel kommer en fråga om keva-kompetens till karriäruppföljningen).  

Till exempel i fråga om utbildning är det bra att gemensamt fastställa vad ett så stort handavtryck som 
möjligt inom högskoleutbildningen innebär konkret, hur man följer upp och bedömer hur det lyckas och 
hur det framskrider samt vilka mätare som används. Samma behov av uppföljnings- och utvärderings-
mätare gäller bl.a. ledningen av yrkeshögskolorna och personalens kompetens.  

 
Lära av andra, samarbete och gemensamma anvisningar 
 
Betydelsen att lära av andra, samarbete och gemensamma anvisningar lyftes särskilt fram i FUI-verk-
samheten. En konkret åtgärd kunde vara att bättre utnyttja Arenes (2022) rapport (FUI) i samarbetet. 
Likaså kunde kartläggningen av Arenes FUI-infrastrukturer (2018) uppdateras, särskilt ur ett keva-per-
spektiv (t.ex. kompetens, faciliteter).   

Gemensamma anvisningar eller virtuell utbildning önskades för att öka kompetensen inom hållbar ut-
veckling och ansvarsfullhet, både hos personalen och de studerande. Konkreta lösningar kunde dryftas 
till exempel i samarbete mellan Arenes utbildning samt arbetsgrupperna för ledning och kompetent 
personal. 

Samarbete behövs också till exempel vid beräkning av handavtryck. I svaren nämndes bland annat ett 
exempel på analys av nackdelar för naturen. Även när det gäller ansvarsrapporteringen och koordine-
ringen av helhetsbilden kan det vara nödvändigt med (grupp)samarbete. Det lönar sig överlag att ut-
nyttja ett nätverksbaserat samarbete i keva-arbetet.  

 
Användning av beskrivningar av mognadsnivåer vid utarbetande av verksamhetsplaner och uppställ-
ande av mål 
 
Beskrivningarna av mognadsnivåerna upplevdes som goda steg mot en utvecklad högskolespecifik 
keva-stig. Beskrivningarna av mognadsnivåerna visualiseras till exempel som en affisch för att konkre-
tisera och stöda uppnåendet av de uppställda målnivåerna. De visualiserade beskrivningarna av mog-
nadsnivåerna utgör yrkeshögskolornas uppdaterade vägkarta för hållbar utveckling och ansvarsfullhet.   

Vägkartan som utarbetas utifrån beskrivningarna av mognadsnivåerna uppdaterar Arenes keva-pro-
gram och de gemensamma målen. Även arbetsgrupperna lyfte fram behovet av att uppdatera och 
skärpa keva-programmet. Ett möjligt tillvägagångssätt är också att t.ex. i gemensamma webbinarier 
sätta sig in i kopplingen av SDG-teman i yrkeshögskolornas verksamhet utan att särskilja de nuvarande 
temana.   

 
Beaktande av den externa styrningens roll i keva-arbetet  
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Handledningens roll i framskridandet av yrkeshögskolornas keva-arbete är central och bör beaktas. De 
keva-mål som formulerats i UKM-avtalet liksom den keva-del som inkluderats i NCU:s utvärderingar 
spelar en väsentlig roll i den riksomfattande styrningen. 

 
 
Modellering av Arenes keva-samarbete 
 
Modellen för Arenes keva-samarbete uppdateras utifrån arbetsgruppernas självutvärdering och enkät 
och organiseras enligt utvecklingsförslagen. Arbetsgruppsmodellen anses fungera bra. Man önskar en 
jämn representation från olika högskolor i arbetsgrupperna, och även i deras åtgärdsplaner önskas så 
mycket konkretion, gemensamma verktyg, effektiv kommunikation mellan grupperna och systematisk 
synliggörande av arbetsresultaten som möjligt, även bland inhemska och internationella intressent-
grupper. 

Samarbetet kan utvidgas mer systematiskt bl.a. med Sitra, UKM och andra nyckelaktörer, samtidigt 
som man kartlägger eventuella internationella partners roll i det kommande samarbetet. 

 
Förtydligande av begrepp och helhetsbild 
 
Trots yrkeshögskolornas diversitet och olika profileringar är det nödvändigt att fastställa hurdan håll-
bar utveckling yrkeshögskolorna tillsammans strävar efter att främja. Det är bra att tillsammans ge-
stalta och skärpa helhetsbilden både vad gäller målen och åtgärderna.  

Som verktyg i denna diskussion kan man till exempel använda den s.k. bröllopstårtamodellen som pre-
senterats av BIOS-forskningsenheten och utvecklats av Stockholm Resilience Center. Det är ett sätt 
att gestalta målen i Agenda 2030 i den hierarkiska referensram som de planetära gränserna bildar. 
Tryggandet av biosfärens hållbarhet ses som ett livsvillkor för mänskligheten. Målet med framstegen 
är en globalt rättvis mänsklig utveckling. Ekonomin är ett verktyg för att främja mänsklig utveckling 
inom planetära gränser (Rockström & Sukhdeev 2015; BIOS 2019; Laininen 2019). Försämringen av na-
turens bärkraft står också i centrum för förändringen enligt SITRA Megatrender 2023 (SITRA 2023). Nu 
syns t.ex. inte åtgärderna för att stävja naturförlusten i yrkeshögskolornas program för hållbarhet och 
ansvarsfullhet. 

 
Kommunikation  
 
Yrkeshögskolornas gemensamma utvecklingsarbete främjas av en öppen dialog och den förståelse för 
genomförandet, resultaten, uppföljningen och utvärderingen av keva-arbetet som uppstår i och med 
den gemensamma verksamheten. Kommunikationen och informationsgången behöver utvecklas. 
Detta gäller informationsutbytet såväl mellan arbetsgrupperna som mellan arbetsgrupperna och grup-
perna som styr arbetsgruppernas arbete. Det är viktigt att budskapet om Arenes keva-verksamhet re-
gelbundet når rektorernas möten. Konkreta utvecklingsåtgärder från arbetsgrupperna är förbättring 
av dokumentationen (promemorior och Arene Teams Files), arbetsgruppernas kommunikation till yr-
keshögskolorna t.ex. med hjälp av nyhetsbrev samt utveckling av studerandesamarbetet/SAMOK:s del-
aktighet i keva-arbetet. Det vore nödvändigt att utreda hur väl kommunikations- och informationsåt-
gärderna i Arenes keva-arbete har nått målgrupperna och med vilka åtgärder stöd och idéer kan riktas 
allt effektivare. 
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Programmets uppdateringsbehov utifrån utvärderingen  
 
Det nuvarande programmets löften och åtgärder gås igenom och uppdateras i förhållande till mognads-
nivåmålen och preciseras vid behov.  
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Publikationer   
 
Arenes och dess keva-arbetsgruppers publikationer, utbildningar och arbetsböcker om hållbar utveckl-
ing och ansvarsfullhet under två år efter publiceringen av keva-programmet (november 2020–november 
2022).  
 
Hållbar, ansvarsfull och kolneutral yrkeshögskola (2020). https://www.arene.fi/wp-content/uplo-
ads/Raportit/2020/H%C3%A5llbara%2C%20ansvarsfulla%20och%20kolneutrala%20yr-
kesh%C3%B6gskolor.pdf?_t=1606145574 
https://www.arene.fi/julkaisut/arenen-hiilijalanjalkilaskuri/ 
 
Yrkeshögskolornas personal för främjande av hållbar utveckling och ansvarsfullhet (2021). 
https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-ja-
vastuullisuutta-edistamassa-raportti/ och en artikel om den 
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-raken-
tamassa/ 
 
Arbetsboken Agenda 2030 och personalens kompetens (2020) 
(https://www.arene.fi/ajankohtaista/tyokirja-agenda2030-ja-henkiloston-osaaminen/  
 
Hållbar och ansvarsfull forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet vid yrkeshögskolorna. 
https://www.humak.fi/julkaisut/kestava-ja-vastuullinen-tutkimus-kehitys-ja-innovaatiotoiminta-
ammattikorkeakouluissa/ 
 
Uppdaterat utbildningsutbud för hållbar utveckling:  
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-koulutustarjontaa-verkossa-
amk-henkilostolle/ 
 
 
Webbinarier 
 
Fyra webbinarier om utbildningen för hållbar utveckling hösten 2021 
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/webinaarisarja-kestavasta-koulutuksesta-ammat-
tikorkeakouluissa-syksylla-2021/ 
 
Webbinarium om koldioxidavtryck 2021 
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/hiilijalanjalki-ja-sen-pienentaminen-webinaari-7-10/ 
  
Lansering av arbetsboken keke-kompetens för personalen våren 2022 
AGENDA 2030 och personalens kompetens – webbinarium 8.4.  
 
Två webbinarier om FUI-arbete och ledning hösten 2022 
https://www.arene.fi/ajankohtaista/arenen-kestavan-kehityksen-webinaarit-syksylla-2022/ 
 
Arene har stött keva-verksamheten med en kommunikationskampanj: 
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulut-ottivat-vastuunsa-kestavasta-kehi-
tyksesta/ 
 
 
 

https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/H%C3%A5llbara%2C%20ansvarsfulla%20och%20kolneutrala%20yrkesh%C3%B6gskolor.pdf?_t=1606145574
https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/H%C3%A5llbara%2C%20ansvarsfulla%20och%20kolneutrala%20yrkesh%C3%B6gskolor.pdf?_t=1606145574
https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/H%C3%A5llbara%2C%20ansvarsfulla%20och%20kolneutrala%20yrkesh%C3%B6gskolor.pdf?_t=1606145574
https://www.arene.fi/julkaisut/arenen-hiilijalanjalkilaskuri/
https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-ja-vastuullisuutta-edistamassa-raportti/
https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-ja-vastuullisuutta-edistamassa-raportti/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-rakentamassa/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-rakentamassa/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/tyokirja-agenda2030-ja-henkiloston-osaaminen/
https://www.humak.fi/julkaisut/kestava-ja-vastuullinen-tutkimus-kehitys-ja-innovaatiotoiminta-ammattikorkeakouluissa/
https://www.humak.fi/julkaisut/kestava-ja-vastuullinen-tutkimus-kehitys-ja-innovaatiotoiminta-ammattikorkeakouluissa/
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-koulutustarjontaa-verkossa-amk-henkilostolle/
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-koulutustarjontaa-verkossa-amk-henkilostolle/
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/webinaarisarja-kestavasta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluissa-syksylla-2021/
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/webinaarisarja-kestavasta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluissa-syksylla-2021/
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/hiilijalanjalki-ja-sen-pienentaminen-webinaari-7-10/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/agenda-2030-ja-henkiloston-osaaminen-webinaari-8-4/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/arenen-kestavan-kehityksen-webinaarit-syksylla-2022/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulut-ottivat-vastuunsa-kestavasta-kehityksesta/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulut-ottivat-vastuunsa-kestavasta-kehityksesta/
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Källor i rapporten 
 
Arene (2018). Yrkeshögskolornas FUI-miljöer och infrastrukturer. https://www.arene.fi/julkaisut/tki-
ymparistot-ja-infrastruktuurit/ 
 
Forskningsenheten BIOS (2019). Ekologisk återuppbyggnad https://eko.bios.fi/  
 
Digivisio (2021). https://digivisio2030.fi/ 
 
Friman, M., Asikainen, E., Kilpeläinen, T. (2022). Sustainable Development in Higher Education: Finn-
ish Universities of Applied Sciences. In: Leal Filho, W., Dinis, M.A.P., Moggi, S., Price, E., Hope, A. (eds) 
SDGs in the European Region. Implementing the UN Sustainable Development Goals – Regional Per-
spectives. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91261-1_40-1  

Laininen, E. (2019). Agenda 2030 och förnyande inlärning. OKKA-stiftelsen. 
https://docplayer.fi/124567550-Agenda-2030-ja-uudistava-oppiminen-erkka-laininen-okka-saa-
tio.html  
 
Rockström J., Sukhdeev P. (2016). How food connects all the SDG’s. Keynote speech at Stockholm 
EAT Food Forum 13.5.2016. https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-
14-how-food-connects-all-the-sdgs.html 
 
SITRA (2023). Megatrender 2023. https://www.sitra.fi/uutiset/megatrendit-2023-naita-kehityskul-
kuja-emme-voi-ohittaa/  
 
Vataja, K. (2012). En utvecklande arbetsgemenskap. Utnyttjande av självutvärdering i utvecklingen av 
arbetsgemenskapen inom det kommunala socialväsendet Vasa: Vasa universitet, filosofiska fakulte-
ten, social- och hälsovårdsförvaltningsvetenskap. Doktorsavhandling. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Enkät till yrkeshögskolor 
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