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Tema: Hållbar Utveckling 



Program/körschema

14:00 Välkommen och inledning om hållbar utveckling och högskolans mål, Marc Hermansson och Nils 

Lindh

14:05 Vad är Agenda 2030 och vad innebär den för högskolan? Birgitta Losman och Nils Lindh

14:20 Inslag från forskare, Karin Högberg

14:33 Inslag från forskare, Mikael Skrivars

14: 15  Adrian Zetreaus , projektledare vid Science  Park  - hållbar konsumtion 

15:00 Vad görs och planeras för integrering av HU på VS avdelningar, Anna Cregård samt inspel  via 

zoom från  5-6 avdelningar och hur tar vi det vidare ? 

15:30  Avslut och tack! 

VS Möts 

22/2/22



Högskolegemensamma mål för hållbar 

utveckling 

➢Högskolan i Borås integrerar hållbar utveckling och Agenda 2030 i utbildning och 

forskning inom ramen för respektive ämnes- och kompetensområde. 

➢Högskolan i Borås kännetecknas av hållbar resursanvändning internt och i relation 

till samhället. Arbetet baseras på engagemang från ledning, medarbetare och 

studenter. 



Ramen för en Hållbar 

Utveckling:

Planetens gränser och 

den sociala grunden -

våra behov och 

rättigheter

Källa: Kate Raworth, Doughnut economics,
Kate Raworth, A Safe and Just Space for Humanity, Oxfam Discussion Paper, Oxford, 
February 2012, 



Att 
förändra 
vår värld: 
Agenda 
2030 för 
hållbar 
utveckling

Ingress:  

Denna agenda är handlingsplan för människorna, 
planetens och vårt välstånd. Den syftar också till 
att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi 
erkänner att avskaffandet av alla former och 
dimensioner av fattigdom, inklusive extrem 
fattigdom, är den största globala utmaningen och 
en oundgänglig förutsättning för  hållbar 
utveckling

- Människorna

- Planeten

- Välståndet 

- Freden

- Partnerskapet













Tips och exempel: 

Lära sig mer och lära andra om målen och vad vi själva kan göra..
Spela målkompassen
Målkompassen - testa dina kunskaper om läget i världen - Globala målen (globalamalen.se)

Läs Sveriges frivilliga genomförandeplan för Agenda 2030, svensk och engelska
2021 - Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling - Regeringen.se

Hur går det för målen? Statistik och ranking
Sustainable Development Report 2021 (sdgindex.org)

Att förändra beteende … Klimatpsykologi
Klimatpsykologipodden | Lyssna här (podcasts.nu)

Läs mer om Science Park Borås arbetre om hållbar konsumtion:
Konsumtion - (scienceparkboras.se)

Rapporten där Agenda 2030 integrerades i framstegsmodellen för textil och modeföretag
PRIORITERADE GLOBALA MÅL 2020 (textileandfashion2030.se)

https://www.globalamalen.se/malkompassen/
https://www.regeringen.se/rapporter/2021/06/2021---sveriges-genomforande-av-agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
https://dashboards.sdgindex.org/rankings
https://podcasts.nu/poddar/klimatpsykologipodden
https://scienceparkboras.se/konsumtionsomradet/
https://textileandfashion2030.se/wp-content/uploads/2020/11/Textile_Fashion-2030_Prioriterade_Globala-mal.pdf

