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Inledning 

Högskolan ska som myndighet ha fastställda miljömål enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i 
statliga myndigheter1. Högskolans miljöledningssystem är certifierat enligt standarden för miljöledning 
ISO 14001, som anger att en organisation ska upprätta miljömål med hänsyn tagen till betydande 
miljöaspekter och tillhörande bindande krav2. Högskolan har även åtagit sig att sätta upp långtgående 
mål för klimatarbetet genom Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor3. 

I detta styrdokument presenteras de hållbarhetsmål som Högskolan har fastställt för perioden 2023–
2025. Hållbarhetsmålen utgår från Högskolans verksamhetsidé, tidigare övergripande hållbarhetsmål, 
miljöutredning, miljöpolicy samt kvalitetspolicy.  

Hållbarhetsmålen för 2023–2025 ersätter de övergripande hållbarhetsmålen för 2021–2024 (HIG-STYR 
2020/160). 

Hållbarhetsmålen som gäller utbildning och forskning hanteras genom kvalitetsarbetets processer som 
beskrivs i kvalitetspolicyn samt rutinen för kvalitetsutveckling genom kollegial granskning och rutinen 
för kvalitetsutveckling genom tematisk granskning. Hållbarhetsmålet som gäller direkt miljö- och 
klimatpåverkan konkretiseras i en miljö- och klimatplan, som är en övergripande handlingsplan och 
revideras årligen. Hållbarhetsmålen, kvalitetsarbetets processer och miljö- och klimatplanen ligger till 
grund för de mål som definieras och utvärderas i enheternas verksamhetsplaner.  

Omfattning 

Hållbarhetsmålen omfattar hela Högskolan och avser Högskolans direkta och indirekta miljöpåverkan.  

Högskolans indirekta miljöpåverkan hanteras i kvalitetssystemet, där det sätts mål för och följs upp hur 
Högskolans utbildning och forskning adresserar miljö- och hållbarhetsfrågor. Högskolans direkta 
miljöpåverkan målsätts, mäts och följs upp i miljöledningssystemet.  

Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor ingår inte i de övergripande hållbarhetsmålen utan hanteras i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Hållbarhetsmål 2023–2025 

Hållbarhetsmålen 2023–2025 består av ett övergripande mål samt tre huvudmål med underliggande 
delmål. 

  

 

1 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 7 § 
2 Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2015), avsnitt 6.2.1 Miljömål 
3 Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor https://suhf.se/app/uploads/2022/03/Klimatramverket-
for-Sveriges-universitet-och-hogskolor-SUHF-2021.pdf  
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Vi är ett hållbart lärosäte 
Vi är ett lärosäte som formar framtiden genom utbildning och forskning som löser 

samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld. 

1. I utbildning på alla nivåer är hållbar utveckling integrerad 
och möjliggör att studenter efter examen kan bidra till en 
hållbar samhällsutveckling.  

• Utbildningens innehåll, upplägg och genomförande främjar hållbar utveckling 
och behandlar ekologisk, social och/eller ekonomisk hållbarhet samt beaktar 
ett systemperspektiv om så är relevant. 

• Utbildningens innehåll, upplägg och genomförande ger studenterna kunskap, 
färdigheter och förmågor som relaterar till samhällsutmaningar nationellt och 
globalt. 

 
2. Forskningens resultat kommer det omgivande samhället till 

nytta, löser samhällsutmaningar, främjar strävan mot ett 
hållbart samhälle och kan tillämpas i verksamheter utanför 
vetenskapssamhället såväl regionalt som nationellt och 
internationellt. 
 

3. I vår egen verksamhet är målet att minska belastningen på 
miljön, samt specifikt vår påverkan på klimatet, i linje med 
samhällets åtaganden såsom de uttrycks i nationella och 
internationella överenskommelser. 

• Till 2025 ska koldioxidutsläppen för tjänsteresor minska till mindre än 25% i 
jämförelse med den genomsnittliga nivån 2017–2019. 

• Till 2025 ska klimatpåverkan från inköpta varor och tjänster minska i 
jämförelse med nivån 2019. 

• Det långsiktiga målet är att bli en klimatneutral högskola senast 2040.  
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