
Följebrev: Diskussionsunderlag för dialog vid Högskolan Borås om nya 
hållbarhetsmål 2020-06-16 
 
Sedan en tid har strategigruppen för hållbar högskola vid Högskolan Borås upphört och 
frågorna behandlas i stället vid rektors lednings- och kvalitetsråd. Rektor gav i april ett 
uppdrag till en arbetsgrupp att ta fram nya hållbarhetsmål för Högskolan då de 
nuvarande endast gäller till årsskiftet. Bakgrund är också att Högskolan har en nyligen 
fastställd vision och en strategi för hållbar utveckling sedan tidigare. Allt större krav 
ställs att ta ansvar för genomförande av FN:s Agenda 2030 och de sjutton globala 
målen, bland annat i 2020-års regleringsbrev. 
 
Bifogat diskussionsunderlag presenteras vid tre dialogtillfällen 16 och 23 juni. 
Dokumentet nedan är det första utkastet till centrala hållbarhetsmål. De centrala målen 
beslutas av rektor november 2020 och planeras gälla från 1 jan 2020 och tillsvidare 
med sikte på 2030.  
 
Varje enhet föreslås i sin ordinarie verksamhetsplanering göra väsentlighetsanalyser 
utifrån samtliga 17 mål i Agenda 2030. De centralt utpekade målen ska beröras, men 
varje enhet äger själva att peka ut sina mest väsentliga mål utifrån Agenda 2030 och ta 
fram de aktiviteter man planerar för att komma närmare målen. Enheterna kommer i 
detta arbete att kunna få stöd av hållbarhetsstrateg och -handläggare. Planerade 
aktiviteter sammanställas i 3-åriga aktivitetsplaner som rapporteras mot 
miljöledningssystemet. 
 
Vi vill betona att detta är ett första underlag för att starta diskussionen. Det är alltid svårt 
att vara tydlig och samtidigt få med allt som är viktigt. Genom arbetet med målen flyttas 
ansvar för hållbarhetsfrågorna tydligare in i ordinarie linjeorganisation, vilket gör att de 
centrala målen blir på en mer övergripande nivå och det konkreta, bredare, djupare och 
framväxande arbetet sker på nästa nivå i enheterna. Extra viktigt i det här tidiga skedet 
är att lyssna in forskare och undervisande lärares tankar om arbetet med Agenda 2030 
framåt. Tyck till, kom med ändringsförslag och ge ris och ros till underlaget, som skickas 
ut till deltagarna efter dialogmötena nu i juni. Alla synpunkter är välkomna! 
 
Är ni förhindrade att delta nu i juni kan ett extra tillfälle ordnas 21 augusti kl 09:00-10:30. 
Det går också bra att maila in synpunkter till och med 21 augusti till 
miljoledningssystemet@hb.se 
 
Varma hälsningar, 
 
Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg & Nils Lindh, handläggare för hållbar utveckling 
  

mailto:nils.lindh@hb.se


Bakgrundsinformation. 
Här kan du som medarbetare och student läsa mer om Agenda 2030 och de krav som finns på 
Högskolan Borås som myndighet: 
 
 
Agenda 2030 - vårt gemensamma ansvar 
 
Agenda 2030 är brett framtagen inom Förenta Nationerna och undertecknad av världens stater 
som en handlingsplan för människorna, planetens och vårt välstånd och som också syftar också 
till att befästa världsfreden under ökad frihet. Centralt är också avskaffandet av alla former och 
dimensioner av fattigdom som framhålls som den största globala utmaningen och en 
oundgänglig förutsättning för  hållbar utveckling. Genom de 17 målen och 169 delmål har 196 
länder tagit på sig att genomföra agendan och återrapportera årligen hur det går. Agendan är 
hoppfull och menar att om ambitionerna uppfylls i samtliga delar av agendan så kommer allas 
liv att förbättras i grunden och världen att förändras till det bättre. 
 
För att agendan ska bli framgångsrik är ett förnyat globalt partnerskap avgörande. Sverige 
säger sig vilja gå före och därmed ligger genomförandet av Agenda 2030 mycket högt på den 
politiska agenda vilket syns i politik för alla sektorer i samhället.  
 
För högskolan i Borås innebär detta att Agenda 2030 skall vara centralt i det ansvarstagande för 
framtiden som uttrycks i lärosätets vision. Det innebär att högskolans målsättningar för 
utbildningen och forskningen ska rymma ett relevant ansvarstagande globalt, nationellt och 
lokalt såväl som för vetenskapliga områden, professioner och innovationer som ligger 
däremellan. För utbildningen innebär det att studenter skall få med sig en för sina ämnen och 
professioner relevant förståelse, kunskap och verktyg för att bidra till en hållbar framtid.  För 
forskningen innebär det att det inom ramen för den vetenskapliga friheten ska finnas ett 
ansvarstagande att bidra till en hållbar framtid. I policy för hållbar utveckling slås fast att 
forskning om hållbar utveckling prioriteras. Högskolan ska också som institution och plats 
trovärdigt genomsyras av ambitionen att vara ett hållbart lärosäte 
 

Utgångspunkt för målen vid högskolan 

De nya högskolegemensamma målen skall utgå från lärosätes vision som trädde i kraft år 2020 
och högskolans policy för hållbar utveckling som styrelsen beslutade om 2015.  

Policyn grundar sig på svensk lagstiftning och nationella mål och landets internationella 
åtaganden. Bland dessa skall nämnas högskolelagen, som betonar högskolors ansvar att verka 
för en ”hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” (1 kap 5§), de 
nationella miljömålen (främst generationsmålet och mål om begränsad klimatpåverkan) och 
Agenda 2030 (FN:s resolution A/RES/70/1  Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development). Policyn utgör fundamentet för lärosätets arbete för en hållbar 
utveckling och utgångspunkten för miljöledningssystemet. Policyn ger uttryck för högskolans 
uppgift att genom akademisk utbildning utrusta studenterna med förmågor och kunskap som 



förbereder dem att i sina professioner medverka till ett hållbart samhälle. Vidare prioriteras vid 
lärosätet forskning kring hållbar utveckling vilken präglas av flervetenskapliga ansatser, 
nytänkande och samverkan med samhället lokalt och globalt. Som en organisation med ett 
ledningssystem certifierad enligt ISO 14001 driver högskolan ett systematiskt arbete för att 
systematiskt minska den direkta miljöbelastningen från verksamheten och bidra till socialt 
ansvarstagande. 

Stärkta krav i regleringsbrev från och med år 2020 för lärosäten 
Från 2020 ska i enlighet med regleringsbrev för lärosäten Högskolan Borås årligen beskriva vad 
vi gör för att uppnå de 17 målen i Agenda 2030. Lärosätena ska redogöra för hur relevanta 
delar av arbetet med att främja en hållbar utveckling har kopplats till miljöledningsarbetet, 
uppföljningen av resultaten i Naturvårdsverkets ranking och Agenda 2030. I redovisningen ska 
framgår hur lärosätet avser att arbeta under kommande år för att ta ytterligare steg för att stärka 
arbetet med att främja en hållbar utveckling.  

 
Högskolans policy för hållbar utveckling (beslutad av styrelsen 2015) 
 
Hållbar utveckling präglar högskolans utbildning, forskning och verksamhetsstöd. 
 
Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är: 

● internationella styrdokument främst FN:s 17 hållbarhetsmål 
● nationella miljömål, främst generationsmålet och mål om begränsad klimatpåverkan  
● högskolelagen som betonar högskolors ansvar att verka för en ”hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd 

och rättvisa” (1 kap 5§).  

En central uppgift för högskolan är att bidra till att studenter under studietiden och i sina professioner medverkar i byggandet av 
ett framtida hållbart samhälle. I utbildningen aktualiserar därför lärare och studenter tillsammans komplexa och 
samhällsrelevanta frågeställningar och anlägger ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt. Vidare utvecklas förmågan att identifiera 
målkonflikter och att reflektera utifrån etiska värdefrågor. 

Högskolans forskning kring hållbar utveckling prioriteras. Forskningen om hållbar utveckling präglas av problemställningar som 
fordrar en flervetenskaplig ansats, nytänkande och samverkan med det omgivande samhället. Genom att stödja 
gränsöverskridande samverkan främjas mångfalden av idéer och skilda perspektiv. Detta bidrar till ökad kvalitet i såväl utbildning 
som forskning. 

Högskolan är ett miljöcertifierat lärosäte och ska fortsätta att driva ett framgångsrikt systematiskt förbättringsarbete för att 
förebygga och minimera den samlade miljöbelastningen samt främja ett socialt ansvarstagande i den egna verksamheten och i 
relationen med externa aktörer, lokalt och globalt. Det systematiska arbetet ska innefatta hela verksamheten. Rektor och 
ledningsfunktioner har ett ansvar för att systematiskt följa upp och främja högskolans vision om en hållbar högskola, att relevanta 
mål uppnås, att aktuella lagar och krav inom området efterlevs samt att ISO 14001-standarden följs. 

Den ökade integrationen av hållbar utveckling i högskolans verksamhet ska ske utifrån ett helhetsperspektiv med beaktande av 
den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen. En förutsättning för långsiktig framgång i hållbarhetsarbetet är att 
högskolans medarbetare och studenter aktivt bidrar till en fortsatt utveckling mot ett hållbart lärosäte. För att möjliggöra en sådan 
utveckling ska medarbetarna ges förutsättningar att arbeta på ett hållbart sätt. 

 



UTKAST: Att ta ansvar för framtiden tillsammans - Högskolan 
Borås centrala hållbarhetsmål 2021-2030  

DISKUSSIONSUNDERLAG16 juni 2020 

Syftet med Högskolan Borås hållbarhetsmål är: 
- Att gå från vision till handling och få effekter som bidrar till att nå målen i Agenda 2030 
- Att Högskolan Borås ska vara ett lärosäte med stark hållbarhetsprofil 
- Att studenter, medarbetare och samverkansparter blir medskapare i att nå målen 
- Att förtydliga hur arbetet med hållbar utveckling ska styras och följas upp 
- Att underlätta implementering i linjen samt rapportering till miljörevision, naturvårdsverk, 

regering m fl  
 
Högskolans största påverkan är indirekt genom den utbildning och forsknings som bedrivs samt 
de samarbeten som lärosätet ingår i. Denna påverkan avser hela Agenda 2030 och innehåller 
möjlighet att bidra till genomförandet. Den direkta påverkan som högskolan har genom 
högskolan som fysisk plats och de avtryck som görs genom upphandling, laboratorier, 
verkstäder, resor, event, restauranger och liknande är också en mycket viktig del i högskolans 
ansvar och viktigt för högskolans trovärdighet som ett hållbart lärosäte.  
 
Genom att göra de 17 målen i Agenda 2030 till högskolans mål hålls arbetet för hållbar 
utveckling samman och får med de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna, se 
illustration nedan från Stockholm Resilence Centre.   
 

 
 
De prioriterade målområdena i detta dokument gäller samtliga enheter. Därtill får enheterna 
lägga till mål och aktiviteter som bedöms som väsentliga för verksamheten. Högskolan i Borås 
mål behandlar både den direkta påverkan som verksamheten har och den indirekta påverkan 
som följer av kärnverksamheten. 
 



 
6 prioriterade gemensamma mål och ett brett och djupt arbete med hela Agenda 2030 vid 
Högskolan i Borås: 
Agenda 2030-mål i  fokus Motivering till prioritering 
  

PARTNERSKAP  
Mål 17: Genomförande av Agenda 2030 kräver samarbeten 
globalt, nationellt och lokalt. Därför behöver vi medvetet arbeta 
med samarbeten med agendan i fokus.  
 

 

KLIMAT 
Mål 13: Högskolan har åtagit sig att gå före för att agera mot 
klimatförändringarna 
 

 

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION 
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion tillsammans med 
resursåtervinning och det textila kunnandet är ett profilerat 
område inom högskolan och dess Science Park som attraherar 
samarbeten. 
 

 

INNOVATION 
Mål 9: Högskolan i Borås forskning och utbildning stärker 
Sveriges innovationsförmåga för en hållbar utveckling 
 

 

JÄMSTÄLLDHET OCH EGENMAKT 
Mål 5: Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning 
för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en 
rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. 
 

 

UTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE 
Mål 4:  Högskolans utbildningar och forskning bidrar till att 
utrusta studenterna med kunskaper och förmågor som bidrar till 
hållbara samhällen.  
 

 
 
 
  



Tillsammans! – därför börjar vi med mål 17: Genomförande och globalt partnerskap  
 

 
 
Mål 17 är grunden för vårt gemensamma arbete i världen för Agenda 2030 och betonar  
genomförande och partnerskap för hållbar utveckling 
 

● Alla nya strategier på akademier, verksamhetsstöd och stab vid högskolan integrerar 
agenda 2030-målen utifrån direkt och indirekt påverkan. Uppföljning: Ja / nej 
 

● Samtliga verksamhetsplaner fr o m 2021 beskriver hur enheten kommer att arbeta med 
Agenda 2030 under verksamhetsåret och beskriver direkt och indirekt påverkan på 
respektive mål i agendan samt aktiviteter som planeras för att nå målen.  
Uppföljning: ja (sker) nej (sker ej) 
Uppföljning effekt: genomgång av aktiviteters påverkan för att nå de uppsatta målen 
(utvärdering av aktiviteter i relation till målen, via miljörevisionen) 
 

● 3-årig aktivitetslista tas fram per enhet i organisationen med årlig rapportering till 
campus och hållbarhet. 
Uppföljning: se punkten ovan 
 

● Högskolan Borås tillfrågar varje år studenterna om hur de vill förbättra det direkt och 
indirekta hållbarhetsarbetet vid lärosätet 
Enkät via studentbarometern görs. Ska speglas i aktivitetsplaner och 
verksamhetsplanering.  
Uppföljning: Görs / görs ej 
 

 
● Människors välfärd genomsyrar arbetet vid vårt lärosäte 

Uppföljning: Social hållbarhet på arbetsplatsen följs upp kvantitativt (HR statistik) och 
kvalitativt (bedömning vid respektive enhet) i hållbarhetsredovisningen. 
 
 

 



 
Vår polisutbildning har ett starkt ägarskap för mål 16 och främjande av fredliga, inkluderande 
och rättvisa samhällen.  
 
 

 
Mål 14 och 15 är bas för all social och ekonomisk utveckling.  
 
Den utveckling som vi strävar efter kan också illustreras genom Kate Raworths donutmodell 
som fått stor spridning och som visar att mänsklighetens behov måste rymmas inom de 
planetära gränserna. 
 
 
 

 
  



 
 

 
 
Utbildning, forskning och samverkan för att kraftigt minska klimatpåverkan prioriteras vid 
Högskolan Borås  
 

● Varje enhet (akademi, verksamhetsstöd och stab) ska särskilt arbeta med klimatfrågan 
Uppföljning: tas upp i verksamhetsplanerna ja / nej 

● Avtal om klimatmål ska finnas med varje fastighetsägare 
Uppföljning: Verksamhetsstöd har avtal ja / nej 

● Klimatpåverkan av matkonsumtion i verksamheten ska minska årligen. 
Uppföljning:  
Upphandlingsfunktionen följer årligen upp vilka beställningar som görs på Högskolans 
avtal. ja/nej 
Verksamhetsstöd har årlig dialog med restauranger på Campus ja/nej  

● Vår direkta påverkan på klimatet ska minska kraftigt genom att samtliga internationella 
flygresor noga värderas utifrån agenda 2030 före genomförande samt att 
klimatkompensation sker vid flygresor. 
Uppföljning: årlig minskning (statistik från upphandlad resebyrå) 

● För resor under 50 mil är målet noll flygresor.(statistik från upphandlad resebyrå) 
● Studenter som reser internationellt ska erbjudas att söka stipendier för hållbara resor  

Uppföljning: Ja (görs) Nej (görs ej)  
● Bibehålla positiva effekter och resmönster av resfria möten som etablerats under 2020 

genom att minska andelen tjänsteresor årligen 
Uppföljning: kvalitativ uppföljning chefsnivå. 
 
Punkterna under mål 13 utgör tillsammans strategipunkter för att kraftigt minska 
Högskolan Borås klimatpåverkan.  
 
 
 
 

 



 
Högskolan Borås ska ligga i framkant i cirkulär ekonomi, återbruk och återvinning och arbetet 
med hållbar produktion och konsumtion ska prägla vår samverkan internationellt,. 
Science Park Borås ska ha Hållbar konsumtion som utpekat verksamhetsområde.  
 

 
Sektion för resursåtervinning och hållbar samhällsutbyggnad är i framkant och campus präglas 
av arbete för hållbar samhällsbyggnad. Här finns ett särskilt ägarskap för mål 11. 
 

 
Högskolan i Borås ska säkerställa lika rättigheter för alla som studerar eller arbetar på lärosätet 
Vidare ska högskolan främja social inkludering, det vill säga möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning kan ta del av högskolans verksamhet. Högskolans arbete med 
minskad ojämlikhet för studenter, sökande och anställda är reglerad i Högskolelagen och i, 
Diskrimineringslagen och samlas under begreppet Lika villkor. Styrelsen för Högskolan i Borås 
har beslutat Policy för lika villkor och följande övergripande mål:  

● Lärosätet har nolltolerans beträffande diskriminering, trakasserier och sexuella 
trakasserier. 

● Mångfald bland studenter och anställda ska förstås, värdesättas och tillvaratas.  
● På högskolan ska en jämn könsfördelning (40-60%) råda på alla nivåer och inom olika 

befattningar, yrken och utbildningar samt i beslutande, beredande och rådgivande 
organ. 

● Det ska råda jämställdhet vad gäller anställdas arbetsförhållanden, löner, delaktighet, 
karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med ansvar för hem och familj.  

● Högskolan ska ha god tillgänglighet till verksamhet, kommunikation och lokaler, det vill 
säga fungera väl för alla individer.  

● Högskolan ska tillhandahålla lika möjligheter för alla studenter genom breddad 
deltagande och inkluderande undervisning samt bredda rekrytering till alla utbildningar.  

https://www.hb.se/PageFiles/300458/Policy%20f%c3%b6r%20lika%20villkor%20vid%20h%c3%b6gskolan%20i%20Bor%c3%a5s.pdf


Policyn och de övergripande målen ligger till grund för det systematiska lika villkorsarbete som 
ska bedrivas av akademierna vilket innefattar årliga handlingsplaner med kontinuerliga 
uppföljningar, det vill säga att varje enhet planerar och redovisar årligen hur man arbetar med 
målen. 
Utöver akademiernas arbete samordnar och dokumenterar enheten Verksamhetsstöd 
högskolans arbete med likabehandling av studenter och anställda i enlighet med 
Diskrimineringslagens krav. 
Arbetsmiljömål i enlighet med HR. 
 

 
Varje enhet planerar och redovisar årligen hur man arbetar med målen 
Hållbar industrialisering och innovation är ett kärnområde inom forskning och innovation och 
pekas därför ut som centralt mål för Högskolan Borås. 
 

 
Verka för hållbar ekonomisk tillväxt för alla 
Varje enhet planerar och redovisar årligen hur man arbetar med målen 
 

 
Tillgång till modern och tillförlitlig energi för alla 
Varje enhet planerar och redovisar årligen hur man arbetar med målen 
 

 



Forskning om hållbar produktion ger indirekta effekter på hållbar förvaltning av vatten i länder 
utanför Sverige 
Varje enhet planerar och redovisar årligen hur man arbetar med målen 
 
 

 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. 
Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Högskolans 
arbete med jämställdhet regleras i Högskolelagen, Diskrimineringslagen och i Policy för lika 
villkor. Utöver detta har högskolan genom regleringsbrevet ett särskilt uppdrag att arbeta med 
Jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv 
införlivas i alla beslut och i alla led av processer i hela verksamheten, syftet är att bidra till de 
nationella jämställdhetspolitiska målen, fastställda av riksdagen. Högskolan har i enlighet med 
regleringsbrevet, en handlingsplan för jämställdhetsintegrering beslutad av rektor,  dnr  231-20. 
Högskolans arbete fokuserar två områden: Könsbundna studieval och Karriärvägar inom vilka 
det finns övergripande mål. Målen berör både utbildning och forskning, liksom arbets- och 
studiemiljö.  
Övergripande mål för könsbundna studieval:  

● Studenter ska mötas av en miljö där alla bemöts och bedöms likvärdigt utifrån intresse 
och kunskap och inte utifrån normer kring kön. 

● Studenterna ska i sin utbildning få kunskap om och möjlighet till att diskutera och 
problematisera jämställdhet- och genusfrågor för att kunna verka för ett mer hållbart 
samhälle. 

Mål 2020-2023: 

● De könsbundna studievalen på Högskolan i Borås ska minska 
● En större andel män ska söka till lärarutbildningar och sjuksköterskeutbildningar. 

 

Övergripande mål för Karriärvägar 

● Det ska finnas samma möjligheter för alla oavsett kön att meritera sig. 
● Yrkesgrupperna ska vara jämställda 

Mål 2020-2023: 

● Andelen kvinnliga professor ska öka. 
● Formella och informella uppdrag ska vara meriterande för den enskilde oavsett 

karriärväg. 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/sveriges-jamstalldhetspolitik


● Interna forskningsmedel ska fördelas jämställt 
● Den totala löneskillnaden mellan kvinnor och män ska minska. 

 
Målen inom ovanstående områden ska ligga till grund för de lokala mål och aktiviteter som 
respektive avdelning och akademi har att besluta om samt genomföra. Dessa beskrivs i 
ordinarie verksamhetsplanering. Lokala aktiviteter genomförs 2020-2022 och följs upp i 
ordinarie verksamhetsplanering. Handlingsplanen är vägledande i arbetet. Hela arbetet med 
jämställdhetsintegrering följs upp i årsredovisningen.  
 

 
“Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, 
grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt 
lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och 
öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart 
samhälle.” Utbildning och livslångt lärande är kärnverksamhet. 

● Varje utbildningsplan förhåller sig till agenda 2030 och pekar ut vilka mål som är mest 
väsentliga i utbildningen 
Uppföljning: ja (görs) nej (görs ej) 

 

 
Högskolan Borås ska vara ett föredöme som arbetsgivare och en väsentlig del av 
kärnverksamheten handlar om välfärdens och hälsans utveckling. Akademin för Vård, Arbetsliv 
och Välfärd har ett särskilt ägarskap för mål 3.   
 

 
Varje enhet planerar och redovisar årligen hur man arbetar med målen 
 



 
Varje enhet planerar och redovisar årligen hur man arbetar med målen 
 
 
 
 
 
 
Högskolan Borås har sammanfattningsvis 6 utpekade centrala mål och grundat på 
organisationens analyser ett brett arbete med hela Agenda 2030. Tillsammans tar vi ansvar för 
framtiden. 
 

● PARTNERSKAP 
● KLIMAT 
● HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION 
● INNOVATION 
● JÄMSTÄLLDHET OCH EGENMAKT 
● UTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


