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Bakgrund
Örebro universitets plattform för hållbar framtid (ORU-PSF) bygger på premissen att vi inom en
mycket snar framtid måste transformera samhället i grunden för att skapa en hållbar framtida tillvaro.
En viktig komponent i transformationen är tillgången till och utvecklingen av ny relevant och
vetenskapligt förankrad kunskap som kan ligga till grund för medvetna och systematiska beslut hos
alla aktörer i samhällets samtliga funktioner från nationell till global nivå.

Vision
Vår vision är ett inkluderande välfärdssamhälle, väl medvetet om de planetära gränserna för jordens
natur- och ekosystem. För oss innebär detta ett långsiktigt globalt hållbart samhälle präglat av
jämlikhet och rättvisa med god välfärd, social trygghet, god hälsa, kemikaliesäkerhet, begränsad
klimatpåverkan, en balanserad och motståndskraftig ekonomi, stark biologisk mångfald, välmående
ekosystem, samt höga naturvärden och livskvalitet för såväl nuvarande som framtida generationer.
Visionen är inspirerad av FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Målsättning
Örebro universitet avser att genom plattformen skapa en tydlig struktur av starka inomvetenskapliga
aktiviteter för att mobilisera ämnesövergripande interaktion med syfte att utveckla kunskap med
relevans för den samhällsomställning som krävs för att nå visionen. Plattformen skall vara till gagn
för säker och hållbar samhällsutveckling i ett holistiskt framtidsperspektiv. Målet med plattformen är
att samla relevanta befintliga centra, fokusområden, forskningsmiljöer och andra initiativ inom
universitetet i avsikt att stärka forskning, utbildning och interaktionen med samhället i stort inom
områden för hållbar utveckling. Därmed ska de akademiska specialkompetenserna inom respektive
vetenskapsområde tas tillvara för att stärka det tvärvetenskapliga arbetet och för att gynna utbytet av
kunskap och samverkan över vetenskapsområdena. Plattformen ska verka för att nationella mål samt
EU:s och FN:s mål för hållbar utveckling uppnås genom att utveckla relevant och högkvalitativ
kunskap, samt att aktivt arbeta för dess spridning.
Forskning för hållbar framtid ska stärka det vetenskapliga samarbetet mellan forskare från olika
disciplinområden:
• genom utveckling av och deltagande i gemensamma forskningsprojekt
• genom att skapa bredare nätverk och nya kontaktytor
• genom att skapa bättre kunskaper om och förståelse för olika disciplinområdens utmaningar i
form av språk och teoribaser
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•

genom att utveckla och driva forskarskolor med inriktning säker och hållbar utveckling

Utbildning som ger bästa möjliga kunskapsbas för att möta hela samhällets behov av att kunna
bedriva forskning, utveckla, hantera och kommunicera frågor som rör hållbar framtid, ska
vidareutvecklas för att bidra till akademins och samhällets nödvändiga kompetensförsörjning:
• genom stark ämnes- och disciplinöverskridande kunskap avseende program- och kursutbud
• genom utbildningar som fokuserar på ämnesövergripande hållbarhetskompetenser
• genom utveckling av nya utbildningsinitiativ och alternativa undervisningsmodeller
• genom att erbjuda kompetensutveckling i ett arbetslivsperspektiv
• genom samarbete över universitetsgränserna
• genom internationellt utbyte och samarbete på f.f.a. avancerad nivå och i forskar-utbildningen
Samverkan i förhållande till samhället som helhet ska förstärkas så att hållbar utveckling katalyseras:
• genom förbättrad kommunikation och samverkan med relevanta aktörer inom offentlig och
privat sektor samt med civilsamhälle och intresseorganisationer för att möta regulatoriska,
frivilliga åtgärder och/eller informationsbehov, allt för att etablera bästa möjliga
beslutsunderlag
• genom samverkan i innovationsprocesser med relevans för säker och hållbar utveckling
• genom att aktivt delta i samhällsdebatten
• genom att utnyttja vår expertis och kompetens för att gagna såväl nationellt som
internationellt samarbete, i både statliga och överstatliga organisationer

CSB’s roll I ORU-PSF
CSB bidrar till ORU-PSF med forskning om ekonomiska aspekter på hållbarhet och med kunskap om
ekonomiers funktionssätt, ekonomiska principer och mekanismer samt ekonomins gränser och
möjligheter i det vidare samhällssystemet. CSB levererar viktig kunskap om ekonomins roll för
transformativ förändring för en hållbar framtid.
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