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Mål och måluppfyllelse 

1. Mål och måluppfyllelse för perioden 2014-2016  

Teckenförklaring 
Teckenförklaring: Grad av måluppfyllelse 

 
 

 
Måluppfyllelse uppnådd för treårsperioden. 
 

 
 

 

 
Positiv utveckling men uppsatt mål för perioden inte 
helt uppnått. 
 

 
 

 

 
Ingen tillfredsställande mätbar förbättring. Osäkerhet 
gällande mätmetoder.  
 

 
 

 
Oförändrad eller negativ utveckling 
 

 

 

1.1 Utbildning  

Mål för perioden 2014-2016 

Övergripande mål  
Högskolan ska öka integrationen av hållbar utveckling i utbildningen. Studenter som avslutar sina 
programutbildningar 2016 ska ha fått kunskap om och förmåga att problematisera kring hållbar utveckling. I 
utbildningen inkluderas grundnivå och avancerad nivå. 
 
Detaljerade mål 2014-2016   Måluppfyllelse 
Följande detaljerade mål ska vara uppfyllda vid utgången av år 2016:  
1. Samtliga utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå ska innehålla minst en obligatorisk.  
diplomerad kurs inom hållbar utveckling  
2. Antal utbildningsprogram som innehåller en högskolegemensam kurs/moment i hållbar  
utveckling ska öka.   
3. Studenternas självständiga arbeten ska i ökad omfattning belysa hållbar utveckling.   
Examensarbeten som har ett fokus på hållbar utveckling, och som bedöms vara av god kvalitet, 
ska uppmärksammas vid ett årligen återkommande högskolegemensamt högtidstillfälle. 

Måluppfyllelse  

Det övergripande målet om ökad integration av hållbar utveckling i utbildningen har uppnåtts. De 
detaljerade målen har helt eller delvis uppnåtts.  
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Arbetet med att integrera HU i utbildningen är nu väl förankrat i verksamheten. Ett ökat antal kurser och 
examensarbeten har bedömts uppfylla högt ställda krav på HU-integration. Bedömning och diplomering 
av HU-kurser ses som kvalitetsdrivande. 

Vid utgången av år 2016 fanns 27 diplomerade kurser, en ökning med 9 jämfört med året innan. I bilaga 
1 redovisas en förteckning över samtliga kurser som diplomerats sedan år 2013. Av utbildnings-
programmen vid lärosätet har 55% minst en diplomerad kurs, jämfört med 35% är 2015, en positiv 
utveckling. Målet för treårsperioden har dock inte uppnåtts. Mellan akademierna, och inom olika 
ämnes- och utbildningsområden på respektive akademi, skiljer sig graden av måluppfyllelse åt, vilket 
framgår av bilaga 2. Noteras kan att i Akademi 3 har 16 av totalt 18 utbildningsprogram minst en 
diplomerad kurs.   

Eftersom kursdiplomeringen, enligt genomförd utvärdering 2015, ses som betydelsefull för 
integrationen av hållbar utveckling i utbildningen och också anses ha bidragit till en kvalitativ 
utveckling av utbildningen, förlängs tiden för att uppnå målet att samtliga utbildningar ska innehålla en 
diplomerad kurs fram till utgången av år 2018. 

Gällande det andra detaljerade målet har ett introduktionsmoment i hållbar utveckling utvecklats med 
stöd av ett stipendium och har under aktuellt läsår integrerats i en diplomerad kurs i tre utbildningar, 
vilket innebär att målet bedöms ha uppnåtts. Efter utvärdering ska momentet successivt integreras i 
övriga utbildningsprogram på grundnivå. 

Det tredje detaljerade målet har uppnåtts. Över målperioden har utvecklingen varit positiv men det 
senaste året indikerar en stagnation i utvecklingen.  Under såväl 2015 som 2016 har 66 examensarbeten, 
som ger träffar på sökorden Hållbar* OR Sustain* OR "Sustainable development" OR "Hållbar utveckling" i 
rubrik, abstract eller nyckelord, inrapporterats och flertalet av dessa avser Akademi 1, se bilaga 3 
Bedömargruppen har dock noterat en tydlig positiv utveckling av uppsatsernas kvalitet avseende HU-
integrationen. utifrån fastställda bedömningskriterier över målperioden, vilket särskilt speglas i de två 
examensarbeten på avancerad nivå som under hösten 2016 fick stipendier för bästa HU-uppsatser vid 
lärosätet. 
 

Resultatet av den årligen genomförda studentenkäten, se bilaga 4, visar bland annat att studenterna i 
relativt hög grad ser kunskaper om hållbar utveckling som användbara i sina framtida professionsroller. 
När det gäller studenternas uppfattning om den faktiska förekomsten av diskussion kring hållbar 
utveckling i utbildningen ligger denna inte i paritet med uppfattningen enligt ovan. Resultatet ger 
signaler om att integrationen av hållbar utveckling enligt studenterna behöver vidareutvecklas. 
Skillnaderna mellan olika sektioner/ utbildningsområden är stor, vilket delvis kan förklaras av olika 
ämnens mer eller mindre tydliga koppling till begreppet hållbar utveckling. Ambitionen att bli ett 
hållbart lärosäte bör dock speglas i en tydlig HU-integration inom alla utbildningsprogram, vilket 
innebär att det finns behov av ett fortsatt och intensifierat förbättringsarbete inom många områden.  

Kopplat till skillnader gällande förekomst av diskussioner om HU i olika utbildningsprogram är 
sannolikt också skillnader mellan olika studentgruppers kännedom om att HB är miljöcertifierat. 
Information om högskolans hållbarhetsarbete, inklusive att HB har ett framgångsrikt systematiskt arbete 
med stöd av ett certifierat miljöledningssystem, bör naturligt tas upp och informeras om inom ramen för 
högskolans utbildningar, oavsett graden av integration av HU i relation till ämnen. Att 
kommunikationen behöver förbättras stöds också av resultatet av två ytterligare frågor i enkäten; att HB 
inte i hög utsträckning ses som en god förebild gällande hållbarhetsfrågor och att studenterna anser att 
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de informeras om högskolans hållbarhetsarbete, av lärare/personal, i relativt låg utsträckning. 
Studentföreningen Hållbar student har dock varit aktiv i att stödja ett ökat studentengagemang och 
intresse för hållbarhetsfrågor mer allmänt under 2016.   

Rekommenderat fortsatt förbättringsarbete  

1. Utbildningsplaner som ännu inte innehåller en diplomerad kurs bör snarast ses över i syfte att innan 
2018 års utgång ha vidareutvecklat minst en kurs per program som uppfyller kraven för HU-integration 
i linje med fastställda kriterier för diplomering.   

2. Nominering och premiering av bästa examensarbeten inom hållbar utveckling kommer även 
fortsättningsvis att ske inom ramen för eventet ”Days of Knowledge”. Val och avgränsning av sökord 
vid bedömning av antalet examensarbeten inom HU kommer fortsatt att stämmas av med prorektor och 
ansvarig bibliotekarie för att få en så relevant och konsekvent uppföljning som möjligt. Inom två av 
akademierna mer allmänt, och inom vissa ämnesområden mer specifikt, behöver integrationen av 
hållbar utveckling i examensarbeten uppmuntras och stödjas. 

3. Tidplan för integration av högskolegemensamt HU-moment i samtliga programutbildningarna på 
grundnivå rekommenderas.  

4. Information till studenter (systematiskt och/eller naturligt inom ramen för kurser) om högskolans 
hållbarhetsarbete i organisationen behöver förbättras. 

 

1.2 Forskning  

Mål för perioden 2014-2016 

Övergripande mål  
Högskolan ska öka integrationen av hållbar utveckling i forskningen och i egna forskarutbildningar. Högskolans 
forskningsprogram ska explicitgöra förhållningssätt till hållbar utveckling och bidra till en kunskapsutveckling 
och ett högskolegemensamt förhållningssätt till hållbar utveckling. 
 
Detaljerade mål 2014-2016    Måluppfyllelse 
1. Omfattningen av publikationer som behandlar hållbar utveckling ska öka inom samtliga  
forskningsområden.  
2. Högskolans egna forskarutbildningar ska vid 2016 års utgång innehålla ett högskolegemensamt                     
moment, där doktoranderna relaterar sitt forskningsämne till hållbar utveckling. 
3. Högskolegemensamma forskningsprogram ska innefatta hållbar utveckling. Vid 2016 års  
utgång ska programmens olika sätt att belysa hållbar utveckling gemensamt ha vidareutvecklats  
i syfte att generera underlag för gemensamma frågeställningar.   
 

Måluppfyllelse  

Det övergripande målet om en ökning av HU-integrationen i forskningen har uppnåtts. Forskning med 
en HU-profil utgör en betydande och fortsatt ökande andel av forskningsverksamheten.  Genomförda 
forskningskonferenser ”Research on Sustainability” 2015 och 2016 visade tydligt att högskolans 
samtliga forskningsområden har relevans för hållbar utveckling. Antalet inrapporterade HU-
publikationer under 2016 utgör en relativt sett hög andel, 27%, men har minskat under målperioden. 
Dock är jämförelsen över perioden inte rättvisande på grund av dels revideringar gällande sökord och 
frågor vid inrapporteringen i publikationsdatabasen, dels en ökad kunskap och medvetenhet hos 
forskarna om komplexiteten i begreppet hållbar utveckling och innebörden av HU-integration i relation 
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till det egna ämnet. I bilaga 5 visas resultat uppdelat på forskningsområden. Resultatet baseras på en 
mätning av träffar på sökorden Hållbar* OR Sustain* OR "Sustainable development" OR "Hållbar utveckling" 

i rubrik, abstract eller nyckelord, med en kompletterande fråga om publikationen anses falla inom 
hållbar utveckling. 

Gällande det andra detaljerade målet om ett flervetenskapligt HU-moment i högskolans 
forskarutbildningar har ett konkret förslag från studierektorerna tagits fram (rapport 2016-01-28), som 
ingick i uppföljningen av granskningen av HB:s forskarutbildningar. Om beredningsprocessen går enligt 
plan, förväntas kursen erbjudas doktoranderna under hösten 2017 eller våren 2018. 

Gällande det tredje målet har forskningsprogram som benämning avvecklats men rektors strategiska 
medel prioriterar fortsatt medel till forskning med relevans för hållbar utveckling. ”University of Borås 
as a Sustainable University” presenterades vid ett GEM-möte i mars 2015 och diskuterades därefter i 
bland annat professorskollegiet. Diskussionerna har fortsatt under 2016 som ett led i att vidareutveckla 
forskningens sätt att belysa hållbar utveckling i syfte att ta fram gemensamma frågeställningar, vilket 
även har diskuterats i Forskarrådet. Det Vinnova-finansierade projektet ” Innovationsplattform Borås” 
(tidigare Norrby) främjar organisatorisk lärande om hållbar stadsutveckling, vilket också genererar 
underlag för gemensamma frågeställningar mer brett. 
 
Syftet med föreläsningsserien Forskning som förändrar samhället, som genomförts inom ramen för 
GEM, är bland annat att pröva förutsättningarna för gränsöverskridande forskningssamverkan i 
ansökningar om forskningsprojekt som är relevanta för hållbar utveckling. 

Rekommenderat fortsatt förbättringsarbete 

1. Val och avgränsning av sökord kommer fortsatt att stämmas av med vicerektor för forskning och 
ansvarig bibliotekarie för att få en relevant och konsekvent uppföljning.  

2. Implementeringsplan gällande integrationen av högskolegemensamt HU-momentet på 
forskarutbildningsnivå behöver fastställas.  
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1.3 Minskad klimatpåverkan 
Området klimatpåverkan omfattar energianvändning och koldioxidutsläpp 

Mål för perioden 2014-2016 

Övergripande mål      
Högskolan ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom minskat utsläpp av 
koldioxid och minskad energianvändning. 
 
Detaljerade mål 2014-2016   Måluppfyllelse 
1. Högskolan ska minska energianvändningen per m2 med 4 % under målperioden. 
2. Högskolan ska minska mängden koldioxidutsläpp från tjänsteresor och energianvändning, 

total och  
per årsarbetskraft med 5 % jämfört med 2013. 
 

Måluppfyllelse  

Tabell 1. Energianvändning  
 

kWh 
 2013 2014 2015 2016 2015-2016 

% 
2014-2016 

% 
Verksamhetsel 2 766 392 2 639 161 2 720 182 2734368 0,52% -1,16% 
Övrig energi-
användning* 

4 813 899 5 123 781 4 652 032   
 

5069219 8,9% 5,3% 

Sammanlagt 7 580 291 7 762 942 7 372 213   
 

7803587 5,85% 2,94% 

Kommentar: *Övrig energianvändning innefattar fastighetsel, värme och kyla.  

kWh/m2 

 2013 2014 2015 2016 2015-2016 
% 

2014-2016  
% 

Verksamhetsel 53 49 50 50 -0,04% -5,71% 
Övrig energi-användning* 93 95 86 93 8,36% 0,45% 

Sammanlagt 146 144 137 143 5,26% -1,8% 

 

Den totala energiförbrukningen per m2 har under året ökat med 5,26% men har över 
målperioden (2014-2016) minskat med 1,8% per m2. Detta innebär att målet att minska 
högskolans energiförbrukning med 4% under målperioden ej uppnåtts. Energiförbrukningen i 
Akademiska hus fastigheter som högskolan hyr ligger långt under genomsnittet i jämförelse 
med andra byggnader med motsvarande verksamhet, vilket gör mätvärdena känsligare för 
förändringar. Det börjar bli allt svårare att hitta mer energieffektiva åtgärder i fastighetsdriften 
och därmed ännu viktigare än tidigare att högskolan och fastighetsägaren intensifierar 
samarbetet för att kunna bibehålla redan låga energital och tillsammans hitta åtgärder så att vi 
kan komma ännu lägre ner i förbrukning.  

Av Akademiska hus angivna orsaker till ökning av fastighets- och verksamhetsel under 2016 är 
förändringar i drift av ett flertal luftaggregat i akademiska hus lokaler, bland annat har två nya 
aggregat installerats vilket kan förklara att den relativa ökningen fortsatt även under andra 
halvåret. En annan angiven orsak till den ökade energiförbrukningen är uppvärmning av 
gångbron mellan fastigheterna balder och sandgärdet som påbörjades i början på året.  



Högskolan i Borås      2017‐10‐05       
Birgitta Påhlsson 
Tina Ottosson 
 

 
Sida 8 av 25 

 

Den markant största delen av ökningen kommer ifrån värmeförbrukningen i Kanicos lokaler. 
Analysen av den varierande värmeförbrukningen försvåras dock eftersom hyresvärden valt att 
ej klimatkorrigera statistiken. Fastigheten som togs i bruk under 2013 har först under 2016 haft 
full beläggning gällande använd yta, varför detta blir ett referensår för fortsatt arbete.  
 

Rekommenderat fortsatt förbättringsarbete 

1. Samverkan med fastighetsägare för att identifiera förbättringspotential 
2. Se över och förtydliga krav kring energieffektivisering i upphandling 
3. Se över rutiner kring uppföljning av energiförbrukning samt upprättande av 

statistikunderlag från fastighetsägare. 
 

Koldioxidutsläpp   

Koldioxidutsläppet från tjänsteresor har under året minskat med ca 7% totalt och per årsarbetskraft. 
Över målperioden (2014-2016) har utsläppet minskat totalt och per årsarbetskraft med 14,1%. Detta 
innebär att målet om ett minskat koldioxidutsläpp med 5% för hela målperioden med god marginal är 
uppfyllt. Den största minskningen av koldioxidutsläppet under året är hänförlig till långa flygresor som 
minskat med 8,6 % medan bilresandet står för den största minskningen av utsläpp över målperioden 
med 23%. Utsläpp av koldioxid är den enskilt största påverkansposten när det gäller högskolans 
klimatpåverkan varför det är särskilt positivt att förbättringsarbetet har varit så pass framgångsrikt. 
Utredning av möjligheten till klimatkompensation finns med som aktivitet i aktuell handlingsplan.   

 
Tabell 1. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor 

kg CO2 

 2013 2014 2015 2016 2016%  2014-2016 
Flyg lång 278 665 272 473 259 282 237 102 -8,55% -14,92% 
Flyg kort 33 447 38 648 38 484 35 390 -8,04% -5,81% 
Bilresor 49 768 51 914 36 043 38 190 5,96% -23,26% 
Totalt* 361 881 363 037 333 811 310 683 -6,93 % -14,15% 

Kommentar: * Totalt innehåller även ett minimalt koldioxidutsläpp från tåg. Detta specificeras dock inte i tabellen. 

kg CO2 per årsarbetskraft 

2013 2014 2015 2016 2014-2016 2016 % 

479 475 446 407 -8,74% -6,0% 
57  67 66 61 -7,58% -1,6% 
86 90 62 66 6,45 % - 31,4% 

622 633 574 534 - 6,79% -14,15% 
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1.4 Resursanvändning 
Området resursanvändning omfattar inköp och upphandling respektive avfall och övrig 
resursanvändning. 

Mål för perioden 2014-2016  

Övergripande mål  
Högskolan i Borås ska bidra till en mer hållbar resursanvändning utifrån ett livscykelperspektiv. 
 
Detaljerade mål 2014-2016   Måluppfyllelse  
1. Högskolan ska öka andelen upphandlingar och inköp där såväl ekologiska som etiska  
och sociala aspekter ska beaktas.  
2. Högskolan i Borås ska minska det brännbara avfallet med 7 % under målperioden genom 
effektiv avfallshantering, återbruk och återvinning. 
3. Högskolan i Borås ska minska pappersförbrukningen med 10 % under perioden 2015 – 2016,  
genom ökad digitalisering och ökad styrning av utskrifter. 
 

Måluppfyllelse 2016 

Upphandlingar och inköp 

Enligt tabellen nedan ökar andelen upphandlingar och avrop där miljökrav ställts. Statistiken är dock 
bristfällig och det saknas också mätning gällande etiska och sociala aspekter, varför det är svårt att 
avgöra om utvecklingen är i linje med uppsatta mål.  

Tabell 2. Upphandlingar och avrop där miljökrav ställts 

 

 

 

Under 2016 hade många av upphandlingarna en sådan karaktär att miljökrav var möjligt att ställa. Detta 
kan variera från år till år och vad som upphandlas just det året. Tidigare har Högskolan endast redovisat 
miljökrav i genomförda förenklade och öppna upphandlingar. From 2015 redovisas även 
direktupphandlingar över 100 000 kr samt avrop från statliga ramavtal har antalet redovisade inköp 
ökat.   

Det finns en osäkerhet om alla inköp fångas upp.  Införande av ett E-handelssystem pågår och när detta 
är i full drift är förhoppningen att högskolans alla inköp skall kunna överblickas.   

 

  

 2013 2014 2015 2016 

Upphandlingar och avrop med miljökrav 2 2 7 8 

Upphandlingar och avrop totalt 5 7 16 12 

Andel upphandlingar och avrop med miljökrav 40 % 29 % 44 % 67% 
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Avfall 

Mängden brännbart avfall har under året minskat med 8 % och sedan 2014 med 10%, vilket innebär att 
målet om att minska det brännbara avfallet med 7% under målperioden är uppnått.   

 
Tabell 3. Brännbart avfall (kg) 

 2014 2015 2016 % 2016 % 2014-2016 

Brännbart avfall HB/AHUS 58500 62 951 58 004 -7,86% -13,82% 
Brännbart avfall HB/Kanico 7076 1 153 927 -19,62% -86,90% 
Totalt brännbart avfall 65576 64 104 58 931 -8,07% -10,13% 

Kommentar: From 2014 beräknas mängden avfall enligt: 
-Textilhögskolans andel av det totala avfallet på Simonsland beräknas vara 35%   
-Högskolans andel av det totala avfallet för akademiska hus beräknas vara 90%  

Pappersförbrukning 

Förändringen av pappersförbrukningen har enligt befintligt statistikunderlag inte kunnat mätas på ett 
tillfredsställande sätt. Högskolan köpte under 2015 in och installerade ett 'print-and-collect'-system för 
att minska mängden utskrifter. Målet sattes upp som en uppskattning av hur mycket 
pappersanvändningen skulle minska tack vare införandet av det nya systemet. Emellertid ger inte 
systemet någon jämförbar statistik med det gamla systemet som byggde på inköpt mängd papper. Under 
2016 har man för första gången kunnat ta ut statistik för ett helår, varför mätningen av 
pappersförbrukningen och förändringen av denna kan analyseras först 2017.    

Rekommenderat fortsatt förbättringsarbete 

Arbeta med att öka medvetenheten kring högskolans direkta och indirekta hållbarhetsaspekter genom att 
tex 

1. Se över hur högskolan kan ställa hållbarhetskrav vid olika typer av anskaffningar och 
kommunicera dessa till berörda 

2. Förbättra möjligheter att följa upp hållbarhetskrav i genomförda anskaffningar 
3. Komplettera med ändamålsenliga avfallsmöbler i korridorer och pentryn 
4. Kommunicera möjligheter att minska pappersförbrukningen,tex genom ökad digitalisering 
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1.5 Samverkan  

Mål för perioden 2014-2016 

Övergripande mål  
Högskolan ska i ökad omfattning samverka inom området hållbar utveckling såväl internt som 
med det omgivande samhället 
 
Detaljerade mål 2014-2016   Måluppfyllelse 
1. Högskolan ska i dialog med studentkåren organisera studentaktiviteter/-projekt, som syftar 
till att öka medvetenheten om och inspirera till ett hållbart agerande. 
2. Aktiviteter vid högskolan som har ett fokus på hållbar utveckling ska i ökad utsträckning 
genomföras i samverkan med det omgivande samhället och samverkan internt.  
 

Måluppfyllelse 2015 

De uppsatta målen för samverkan har uppnåtts. Nämnas bör att det inte finns tillfredsställande sätt att 
kvantitativt mäta graden av ökad samverkan, varför bedömningen av måluppfyllelsen är 
erfarenhetsbaserad. 

Högskolan har i ökad omfattning samverkat med externa aktörer inom hållbar utveckling, såväl i 
forskningsprojekt inom högskolans forskningsområden, regionalt, nationellt och internationellt, som i 
övrigt. Starten av Science Park Borås har lett till en tätare samverkan mellan Högskolan i Borås och 
externa samarbetspartners med koppling till bl.a. forskningsområdet 'Smart Textiles'. Satsningen på 
hållbar samhällsbyggnad ses som en framgångsrik modell för gränsöverskridande samverkan med 
samhällsaktörer och flervetenskaplighet i forskning och utbildning.  

Samverkan med samhällsaktörer har också ökat genom engagemang i regionala nätverksorganisationer, 
t ex CSR och dess företagsnätverk i Borås och VGR. Genom Miljöbron har studenterna, i ökad 
utsträckning, genomfört projekt och uppsatser i samverkan med företag/organisationer, däribland HB. 
Studentföreningen Hållbar student har samverkat med högskolan gällande hållbarhetsarbetet på campus 
och med externa aktörer i olika aktiviteter, bl.a. anläggningen av en stadsodling. Föreningen, som är 
resultatet av den avslutade klimatöverenskommelsen som HB haft ledarskap för, har också genom att 
aktivt kommunicera och sprida kunskap om en klimatsmart livsstil bidragit till ett ökat 
studentengagemang.  
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1.6 Socialt ansvarstagande 

Mål för perioden 2014-2016 

Övergripande mål 
Högskolan i Borås ska vara en förebild i strategier och handlingar avseende socialt 
ansvarstagande. 
 
Detaljerade mål 2014-2016   Måluppfyllelse 
1. Vid 2016 års utgång ska området lika villkor vara integrerat i det systematiska  
        hållbarhetsarbetet.  
2. Kunskapen bland högskolans personal och studenter om innebörden av socialt  

ansvarstagande ska öka. 
 

Måluppfyllelse 
Målen inom området anses ha uppnåtts. Högskolans ambition att vara en förebild i strategier och 
handlingar har kommit till uttryck dels i ett aktivt värdegrundsarbete och ett fokuserat 
jämställdhetsarbete i organisationen, dels i samverkan externt. Inom området lika villkor drivs ett 
systematiskt förbättringsarbete, i delar integrerat i miljöledningssystemet. Under hösten 2016 
genomfördes ett seminarium, inklusive paneldebatt, med inbjudna företrädare från näringsliv, politik 
och offentlig verksamhet, på temat ”Hållbar region”. Syftet var att initiera ett samtal kring hur 
organisationer i regionen tillsammans kan bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål och målet om ett 
fossiloberoende Västra Götaland 

Innebörden av socialt ansvarstagande har diskuterats i seminarier och har också dokumenterats i en 
rapport om perspektiv på social hållbar samhällsutveckling i rapportserien ”Vetenskap för profession”. 
Forskning om inkluderande medborgarskap och perspektiv på social samhällsutveckling bidrar också 
till ett ökat fokus på den sociala dimensionen. I början av2016 publicerades rapporten ”Inkluderande 
medborgarskap. Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby ” i högskolans 
rapportserie Vetenskap för profession. I rapporten beskrivs begreppet socialt ansvarstagande i relation 
till högskolelagens åläggande (1 kap §) samt relationen mellan socialt ansvarstagande och hållbar 
utveckling.  Högskolan deltar också projekt vid VGR:s forskningsråd för interkulturell dialog och 
socialt hållbar samhällsutveckling.  
 
Gällande det andra detaljerade målet kan målet om ökad kunskap bland personal anses ha uppfyllts 
genom dels dokumentation i HB:s skriftserie om social inkludering, dels genom GEM-seminarier och 
forskarkonferens för personalen, där värdegrund och den sociala dimensionen och dess betydelse (social 
välfärd och rättvisa) lyfts fram. Nämnda frågor har också belysts och diskuterats i kurser på ex. 
avancerad nivå i skilda utbildningar vilket bidragit till ökade kunskaper hos högskolans studenter. 
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1.7 Kompetensnivå 

Mål för perioden 2014-2016 

Övergripande mål  

Medarbetare vid Högskolan i Borås ska ha en, för sitt arbetsområde, relevant kompetensnivå inom 
hållbar utveckling. 
 
Detaljerade mål 2014-2016   Måluppfyllelse 
1. Anställda vid högskolan ska i ökad omfattning ha relevant kompetensnivå inom hållbar  

 
utveckling. Kompetensutvecklingsplaner ska vara ett stöd i detta arbete 

2. Det högskolegemensamma utbildningsutbudet som erbjuds anställda ska i ökad  
utsträckning möta identifierade behov lokalt.  

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen för kompetensnivån hos anställda mäts inte kvantitativt utan bedöms utifrån utbud 
respektive medverkan i utbildningar. Det övergripande målet och de detaljerade målet anses delvis ha 
uppnåtts under målperioden. Nedan följer ett axplock av de kompetensutvecklingsinsatser som gjorts 
under målperioden och år 2016. 

- Introduktionsutbildning för nyanställd personal, där ett moment om det systematiska 
hållbarhetsarbetet, inklusive lika villkor, ingår. 
- Högskolepedagogiska grundutbildning för undervisande personal, inklusive ett moment kring lärande 
för hållbar utveckling. 
- En ny högskolepedagogisk kurs om lärande och undervisning för hållbar utveckling på avancerad nivå 
har utvecklats under 2016 och genomförs nu för första gången som fördjupad kompetensutveckling 
inom området. Lärare från olika ämnesdiscipliner deltar och ett av målet med kursen är att ta fram en 
flervetenskaplig HU-kurs på avancerad nivå som kan integreras i studenternas utbildningsprogram.         
- Högskolegemensam föreläsning, inklusive diskussion, i ”Lärande för hållbar utveckling” av 
gästprofessor Arjen Wals. Föreläsningen filminspelades i syfte att kunna användas i fortbildning av 
lärare och i undervisning. 
 - Högskolegemensamt hållbarhetsseminarium, där resultat och rekommendationer från den interna 
utvärderingen av högskolans hållbarhetsarbete presenterades och diskuterade inför det fortsatta 
utvecklingsarbetet i riktning mot att bli en hållbar högskola. 
- Den interna forskningskonferensen ”Research on Sustainability”, där aktuella forskningsprojekt inom 
HU vid HB presenteras och diskuteras. 
- Seminariet Hållbar region, med inledande föreläsningar om Agenda 2030 och hur olika organisationer, 
inklusive HB, kan förhålla sig till och samverka kring FN:s nya globala mål inom hållbar utveckling. 
Representanter från näringsliv och offentlig verksamhet ingick i panelen. 
- Återkommande högskolegemensamma föreläsningar  och informationstillfällen inom 
hållbarhetsområdet, t ex om högskolans värdegrund och jämställdhet. 
- Utbildning/information gällande policy och riktlinjer för tjänsteresor och möten. 
- Utbildningar i användande i Adobe Connect och andra verktyg för digital mötesteknik. 

Avslutningsvis genomförs, efter önskemål, dialogmöten med lärare och utbildningsansvariga kring 
bedömning av kurser som diplomeras. Kompetensutvecklingsplaner upprättas och följs upp lokalt. Men 
det systematiska arbetet kring detta kan förbättras. 
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2. Avvikelser och förbättringsförslag 
Under 2016 inkom 30 avvikelser och förbättringsförslag via kontaktformuläret på webben och 
mailadressen miljoledningssytemet@hb.se. Detta är en ökning från föregående år. Den vanligaste 
kommentaren rörde källsorteringssystemet men även resursanvändning och belysning som står på i 
onödan är ett fortsatt återkommande ämne.  

Tabell 5. Sammanfattning av inkomna ärenden i avvikelsesystemet 
KATEGORI ÄRENDETYP  ANTAL 

Belysning avvikelse 1 

Inköp förbättringsförslag 3 

Evenemang/representation/restaurang förbättringsförslag 4 

Källsortering avvikelser/förbättringsförslag 15 

Miljövänliga transportalternativ för personal förbättringsförslag 2 

Arbetsmiljö avvikelse 1 

Övrigt  förbättringsförslag 4 

TOTALT  30 

 
Avvikelser hanteras oftast direkt medan förbättringsförslagen ligger till grund för hur högskolan fortsatt 
utvecklar hållbarhetsarbetet med bland annat att formulera nya mål. Avvikelsehanteringssystemet har 
inte fått den spridning i verksamheten som varit önskvärd vilket kan bero på flera underliggande 
faktorer. De avvikelser och förbättringsförslag som inkommer till avvikelsesystemet gäller framförallt 
hållbarhetsarbetet på campus. Lokala förbättringsförslag och förslag gällande integrationen av hållbar 
utveckling i utbildning och forskning slussas inte vidare till miljöledningssystemet. Detta kan delvis 
bero på att kännedomen om avvikelsehanteringssystemet är bristfällig. Det är dock ännu inte utrett 
huruvida lokala förslag ska handläggas centralt eller lokalt. Under kommande målperiod kommer 
avvikelsehanteringen överföras till ett mer ändamålsenligt system med möjlighet till effektivare 
hantering, uppföljning och ansvarsfördelning. 

Avslutningsvis bör studenternas kommentarer i Studentbarometer-undersökningen på frågan ”Hur kan 
Högskolan i Borås bli bättre på att stödja och uppmuntra ett hållbart agerande? ” ses som 
förbättringsförslag, vilka bör beaktas i det fortsatta arbetet. Kommentarerna sammanfattas enligt nedan 

Tabell 6. Sammanfattning av kommentarer gällande hållbar utveckling i studentbarometern 
UTBILDNING/FORSKNING CAMPUS 
Öka anpassning till utbildning 

6 
Kommunikation /öka medvetenhet 
/inspiration 

12 

Önskar mer information 4 ”Leva som vi lär” 7 
Enad syn på hållbar utveckling/ Definition 3 Avfallshantering 1 
Progression 3 Pappersförbrukning 3 
Konkretisering 7 Restaurangen 3 
Ökad integration 10   

TOTALT 33  26 
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Bilaga 1. Diplomerade kurser 2013 – 2016 
Nedanstående kurser är HU-diplomerade. Årtal och termin anger tid för diplomering av kursen.  

 HU-diplomering 2016 

VT  Demokratins villkor (delkurs)  
 Specialpedagogiska perspektiv 

16,5 hp  
6 hp 

Grundnivå 
Grundnivå 

Akademi 3 
Akademi 3 

HT  Estetisk teori – Designseminarier 1 
 Klinisk omvårdnad 
 Hållbar organisering och styrning inom vård 

och omsorg 
 IT Service Management 
 Förskoledidaktiska perspektiv barn, natur 

och teknik 
 Textproduktion 2 
 Textproduktion 2, distans 

7,5 hp 
25,5 hp 
7,5 hp 
 
7,5 hp 

30 hp 

7,5 hp 

7,5 hp 

Avancerad nivå 
Grundnivå 
Avancerad nivå 
 
Grundnivå 

Grundnivå 

Grundnivå 

Grundnivå 

Akademi 1 
Akademi 2 
Akademi 2  
 
Akademi 3  

Akademi 3  

Akademi 3 

Akademi 3 

 

HU-diplomering 2015 

VT  Folkhälsa och folkhälsoarbete 
 Etik och hållbar utveckling i arbetslivet 

7,5 hp 
7,5 hp 

Avancerad nivå 
Grundnivå 

Akademi 2 
Akademi 2 

HT  Hållbart Samhällsbyggande - miljö, 
ekonomi och sociala aspekter  

 Resursåtervinning 
 Organisationsdesign och managementrecept 
 Externredovisning i kommunsektorn 
 Biblioteks- och informationsvetenskapliga 

fältstudier 
 Biblioteks- och informationsvetenskapliga 

fältstudier 2 
 Ledarskap och hållbar utveckling för 

bibliotek 

7,5 hp 
 
   5 hp 
7,5 hp 
7,5 hp 
7,5 hp 
 

7,5 hp 
 
7,5 hp 
 

Avancerad nivå 
 
Avancerad nivå 
Grundnivå 
Grundnivå 
Grundnivå 
 

Grundnivå 
 
Grundnivå 

Akademi 1 
 
Akademi 1 
Akademi 1  
Akademi 2  
Akademi 3  
 

Akademi 3  
 
Akademi 3 

 

HU-diplomering 2014 

VT  Inköp och miljö 
 Trender inom informatik 

7,5 hp 
7,5 hp 

Grundnivå 
Avancerad nivå 

Akademi 1 
Akademi 3 

HT  Informationsprodukter 7,5 hp 
 

Avancerad nivå Akademi 3 
 

 

HU-diplomering 2013 

VT  Hållbar textil utveckling 
 Systemutvecklare – roller, miljö och praktik 
 Läraren och demokratin 

   3 hp 
7,5 hp 
 30 hp 

Grundnivå 
Grundnivå 
Grundnivå 

Akademi 1 
Akademi 3 
Akademi 3 

HT  Hållbar affärs- och produktutveckling  
 Resursåtervinning* 
 Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och 

förebyggande vård 

7,5 hp 
7,5 hp 
7,5 hp 

Grundnivå 
Avancerad nivå 
Grundnivå 

Akademi 1 
Akademi 1 
Akademi 2 

*Denna kurs har ersatts av Resursåtervinning, 5hp, som också är diplomerad (HT -15)



Bilaga 2 Diplomerade kurser per akademi 

Akademi 1 
Program Antal hp Nivå  Kursens titel Ämne/ämnesinriktning Sektion 

Affärsinformatik med inriktning mot 
internationell marknadsföring 

7,5 
Grundnivå 

21OM1A Organisationsdesign och 
managementrecept  

Företagsekonomi Företagsekonomi och 
textilt management 

Butikschefsutbildning med inriktning mot 
textil och mode 

7,5 
Grundnivå 51MI01 Inköp och miljö 

Företagsekonomi Företagsekonomi och 
textilt management 

Civilekonomprogrammet  
7,5 

Grundnivå 
21OM1A Organisationsdesign och 
managementrecept  

Företagsekonomi Företagsekonomi och 
textilt management 

Ekonomutbildning 
7,5 

Grundnivå 
21OM1A Organisationsdesign och 
managementrecept  

Företagsekonomi Företagsekonomi och 
textilt management 

Textilekonomutbildning 
7,5 

Grundnivå 
51HB01 Hållbar affärs- och 
produktutveckling 

Företagsekonomi Företagsekonomi och 
textilt management 

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart 
samhällsbyggande 

7,5 Avancerad 
nivå 

42B01C Hållbart Samhällsbyggande - 
miljö, ekonomi och sociala aspekter 

Byggteknik Resursåtervinning och 
samhällsbyggnad 

Masterprogram i resursåtervinning 
5,0 Avancerad 

nivå 42RR05 Resursåtervinning 
Miljövetenskap Resursåtervinning och 

samhällsbyggnad 

Designteknikerutbildning 
7,5 

Grundnivå 
51HB01 Hållbar affärs- och 
produktutveckling 

Företagsekonomi Företagsekonomi och 
textilt management 

Textilingenjörsutbildning 
7,5 

Grundnivå 
51HB01 Hållbar affärs- och 
produktutveckling 

Företagsekonomi Företagsekonomi och 
textilt management 

Textil produktutveckling och entreprenörskap 3,0 Grundnivå 51HT01 Hållbar textil utveckling Textilteknologi Textilteknologi 

Modedesignutbildning 
7,5 

Grundnivå 
51HB01 Hållbar affärs- och 
produktutveckling 

Företagsekonomi Företagsekonomi och 
textilt management 

Textildesignutbildning 
7,5 

Grundnivå 
51HB01 Hållbar affärs- och 
produktutveckling 

Företagsekonomi Företagsekonomi och 
textilt management 

Konstnärligt masterprogram i mode- och 
textildesign 

7,5 Avancerad 
nivå 

52ED40 Estetisk teori - 
Designseminarier I 

Design Design 

Summa 12 av 30 programutbildningar har en diplomerad kurs  
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Bilaga 2 Diplomerade kurser per akademi 

Akademi 2 

Program Antal 
hp 

Nivå  Kursens titel Ämne/ 
ämnesinriktning 

Sektion 

Sjuksköterkseprogram 
 

Grundnivå 

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och 
förebyggande vård, 7,5 hp 

Vårdvetenskap  Sektion 2 

Sjuksköterskeprogram 
 

Grundnivå 

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad, 22,5 
hp 

Vårdvetensakp Sektion 2 

Adminstratörprogrammet 
 

Grundnivå 

Externredovisning i kommunsektorn, 7,5 hp Redovisning Sektion4 

OPUS programmet 
 

Grundnivå 

Etik och hållbar utveckling i arbetslivet, 7,5 
hp 

Arbetsvetenkap Sektion4 

Specialist sjuksköterskeutbildningen med 
inriktnng mot disktriktsköterksa 

 
Avancerad nivå 

Folkhälsa och folkhälsoarbete, 7,5 hp 
Vårdvetenskap  Sektion 1 

Magisterprogram Hållbar orgainsering och 
hälsofrämjande ledarskap 

 
Avancerad nivå Hållbar organisering och styrning inom vård 

och omsorg, 7,5 hp 
Vård och 
omsorgsadministration 

Sektion 4 
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Bilaga 2 Diplomerade kurser per akademi 

Akademi 3 

Program Antal 
hp 

Nivå 
(grund/ 
avancerad) 

Kursens titel Ämne/ 
ämnesinriktning 

Sektion 

Bibliotekarie 
  
  

180 hp 
  
  

Grundnivå Biblioteks- och informationsvetenskapliga 
fältstudier, 7.5 hp 

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Grundnivå Biblioteks- och informationsvetenskapliga 
fältstudier 2, 7.5 hp 

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Grundnivå Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Bibliotekarie, 
distansutbildning, 50% 

120 hp Grundnivå Biblioteks- och informationsvetenskapliga 
fältstudier, 7.5 hp 

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Webbredaktör 180 hp Grundnivå Textproduktion 2, 7.5 hp Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Webbredaktör, 
distansutbildning 

180 hp Grundnivå Textproduktion 2, distans, 7.5 hp Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Strategisk information 
och kommunikation 

60 hp Avancerad 
nivå 

Informationsprodukter, 7.5 hp Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Grundlärarutbildning 
med inriktning mot 
arbete i förskoleklass 
och grundskolans 
årskurs 1-3 

240 hp 
  

Avancerad 
nivå 

Demokratins villkor (delkurs), 16.5 hp Pedagogik Lärarutbildning 

Avancerad 
nivå 

Specialpedagogiska perspektiv (delkurs), 6 hp Pedagogik  Lärarutbildning 

Fr.o.m antagning 
ht2015 ersätts 
ovanstående 2 

delkurser av 2 nya 
kurser: 

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1;  
Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp 

Pedagogik  Lärarutbildning 

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; 
Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp 

Pedagogik  Lärarutbildning 
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Grundlärarutbildning 
med inriktning mot 
arbete i fritidshem 
  

180 hp 
  

Grundnivå Demokratins villkor (delkurs), 16.5 hp Pedagogik Lärarutbildning 
Grundnivå Specialpedagogiska perspektiv (delkurs), 6 hp Pedagogik   

Fr.o.m ht2015 
ersätts ovanstående 
2 delkurser av 2 nya 

kurser:  

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar 
utveckling och intersektionalitet, 15 hp 

Pedagogik   

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; 
Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp 

Pedagogik   

Grundlärarutbildning 
med inriktning mot 
arbete i förskoleklass 
och grundskolans 
årskurs 4-6 

240 hp 
  

Avancerad 
nivå 

Demokratins villkor (delkurs), 16.5 hp Pedagogik Lärarutbildning 

Avancerad 
nivå 

Specialpedagogiska perspektiv (delkurs), 6 hp Pedagogik   

Fr.o.m ht2015 
ersätts ovanstående 
2 delkurser av 2 nya 

kurser:  

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar 
utveckling och intersektionalitet, 15 hp 

Pedagogik   

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; 
Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp 

Pedagogik   

Ämneslärarutbildning 
för grundskolans 
årskurs 7-9: svenska, 
engelska, svenska som 
andraspråk 

270 hp Avancerad 
nivå 

Demokratins villkor (delkurs), 16.5 hp Pedagogik Lärarutbildning 

  Avancerad 
nivå 

Specialpedagogiska perspektiv (delkurs), 6 hp Pedagogik   

Fr.o.m ht2015 
ersätts ovanstående 
2 delkurser av 2 nya 

kurser: 

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar 
utveckling och intersektionalitet, 15 hp 

Pedagogik   

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; 
Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp 

Pedagogik   

Förskollärarutbildning 
  

210 hp 
  

Grundnivå Demokratins villkor (delkurs), 16.5 hp Pedagogik Förskollärarutbildning 
Specialpedagogiska perspektiv (delkurs), 6 hp Pedagogik   

Fr.o.m ht2015 
ersätts ovanstående 
2 delkurser av 2 nya 

kurser: 

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar 
utveckling och intersektionalitet, 15 hp 

Pedagogik   

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; 
Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp 

Pedagogik   

Förskoledidaktiska perspektiv barn, natur och 
teknik, 30 hp 

Pedagogik   

210 hp 
  

Grundnivå Demokratins villkor (delkurs), 16.5 hp Pedagogik Lärarutbildning 
Specialpedagogiska perspektiv (delkurs), 6 hp Pedagogik   
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Förskollärarutbildning 
för pedagogiskt 
yrkesverksamma 

Fr.o.m ht2015 
ersätts ovanstående 
2 delkurser av 2 nya 

kurser: 

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar 
utveckling och intersektionalitet, 15 hp 

Pedagogik   

Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; 
Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp 

Pedagogik   

Förskoledidaktiska perspektiv barn, natur och 
teknik, 30 hp 

Pedagogik Förskollärarutbildning 

Systemarkitetkurutbildn
ing 

180 Grundnivå Systemutvecklare - Roller, praktik och miljö, 7.5 hp Informatik Informations-teknologi 

Systemvetarutbildning 180 Grundnivå Systemutvecklare - Roller, praktik och miljö, 7.5 hp Informatik Informations-teknologi 
IT Service Management, 7.5 hp Informatik Informations-teknologi 

Dataekonomutbildning 180 Grundnivå Organisationsdesign och managementrecept, 7.5 hp Företagsekonomi Informations-teknologi 

Magisterutbildning i 
informatik 

60 Avancerad 
nivå 

Trender i informatik, 7.5 hp Informatik Informations-teknologi 

Masterutbildning i 
informatik 

120 Avancerad 
nivå 

Trender i informatik, 7.5 hp Informatik Informations-teknologi 

16 av totalt 18 program har diplomerade kurser 
Det finns två program inom BoI, som inte innehåller någon obligatorisk diplomerad kurs: Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Digitala bibliotek och informationstjänster, 120 högskolepoäng (distans) Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning, 120 
högskolepoäng  

      



Bilaga 3 Examensarbeten – Hållbar utveckling 

Alla examensarbeten som kan härröras till HU  

År 
Antal 
publ  

2015 66  
2016 66  

   

Hållbar utveckling (Sustainable Development/Sustainability) 
anges som nyckelord i examensarbetet 
Akademi 2015 2016 

Akademin för Textil, Teknik och Ekonomi 35 25 
Akademin för Vård, Arbetsliv och välfärd 5 1 
Akademin för Bibliotek, Information, Pedagogik och IT 0 1 
Ej angett akademitillhörighet 1 1 
Totalt 40 28 

   

Författaren har angett Hållbar utveckling, Sustainable 
Development eller Sustainability som nyckelord 
Akademi 2015 2016 

Akademin för Textil, Teknik och Ekonomi 33 32 
Akademin för Vård, Arbetsliv och välfärd 5 1 
Akademin för Bibliotek, Information, Pedagogik och IT 1 3 
Ej angett akademitillhörighet 1 1 
Totalt 39 37 
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Bilaga 4 Studentbarometern – Hållbar utveckling  
Vet du om att högskolan har ett certifierat miljöledningssystem 
enligt den internationella standarden ISO 14001? 

Svarsalternativ Frekvens Andel  

ja 92 27,8 

nej 239 72,2 

Total 331 100,0 

I vilken utsträckning... - har du tagit del av informationen om 
hållbar utveckling och miljöledningssystem på högskolans hemsida 
för hållbar utveckling 

Svarsalternativ Frekvens Andel  

1i låg utsträckning 186 56,2 

2 51 15,4 

3 38 11,5 

4 26 7,9 

5 19 5,7 

6 4 1,2 

7i hög utsträckning 4 1,2 

Total 328 99,1 

I vilken utsträckning... - har högskolans lärare/personal informerat 
dig om högskolans arbete med hållbar utveckling och 
miljöledningssystem 

Svarsalternativ Frekvens Andel  

1i låg utsträckning 148 44,7 

2 49 14,8 

3 43 13,0 

4 34 10,3 

5 25 7,6 
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6 13 3,9 

7i hög utsträckning 18 5,4 

Total 330 99,7 

I vilken utsträckning... - anser du att högskolan är en god förebild i 
sitt hållbarhetsarbete och att synliggöra detta 

Svarsalternativ Frekvens Andel  

1i låg utsträckning 52 15,7 

2 39 11,8 

3 84 25,4 

4 58 17,5 

5 59 17,8 

6 23 6,9 

7i hög utsträckning 16 4,8 

Total 331 100,0 

I vilken utsträckning... - har du fått tillfälle att i kurs/kurser 
diskutera hållbar utveckling 

Svarsalternativ Frekvens Andel  

1i låg utsträckning 87 26,3 

2 26 7,9 

3 31 9,4 

4 40 12,1 

5 44 13,3 

6 42 12,7 

7i hög utsträckning 61 18,4 

Total 331 100,0 
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I vilken utsträckning... - anser du att det är viktigt att hållbar 
utveckling lyfts fram inom utbildning och forskning vid Högskolan 
i Borås 

Svarsalternativ Frekvens Andel  

1i låg utsträckning 15 4,5 

2 7 2,1 

3 25 7,6 

4 40 12,1 

5 46 13,9 

6 61 18,4 

7i hög utsträckning 137 41,4 

Total 331 100,0 

I vilken utsträckning... - anser du att det är viktigt att du i din 
utbildning får kunskaper om hållbar utveckling som är 
användbara i din framtida yrkesroll 

Svarsalternativ Frekvens Andel  

1i låg utsträckning 17 5,1 

2 7 2,1 

3 14 4,2 

4 32 9,7 

5 41 12,4 

6 62 18,7 

7i hög utsträckning 158 47,7 

Total 331 100,0 

 



Bilaga 5. Publikationer med HU-anknytning 

Alla publikationer som kan härröras till HU 
År Antal HU-publ  Totalt antal publ Andel HU av totalt antal 

2015 182 582 31% 
2016 131 490 27% 

Faller inom området för hållbar samhällsutveckling  
Akademi 2015 2016 

Akademin för Textil, Teknik och Ekonomi 105 71 
Akademin för Vård, Arbetsliv och Välfärd 22 24 
Akademin för Bibliotek, Information, 
Pedagogik och IT 28 31 
Total 158 125 
 
Nyckelord som indikerar "hållbar utveckling"  
Akademi 2015 2016 

Akademin för Textil, Teknik och Ekonomi 13 3 
Akademin för Vård, Arbetsliv och Välfärd 9 0 
Akademin för Bibliotek, Information, 
Pedagogik och IT 4 2 
Total 26 5 
 
Hållbar utveckling, Sustainable development, Sustainability som nyckelord 
Akademi 2015 2016 

Akademin för Textil, Teknik och Ekonomi 7 6 
Akademin för Vård, Arbetsliv och Välfärd 6 4 
Akademin för Bibliotek, Information, 
Pedagogik och IT 8 6 
Total 11 8 
 
HU-publikationer per forskningsområde 
Forskningsområde 2015 2016 

Textiles and Fashion (General) 17 22 
Textiles and Fashion (Design) 6 3 
Integrated Caring Service 3 1 
Resource Recovery 29 28 
Business and IT 61 13 
Teacher Education 22 21 
Library and Information Science 15 4 
Människan i Vården 28 19 

 

 


