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Hållbarhetspolicy för 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Bakgrund 

I en hållbar värld tillgodoses människors behov utan att kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Detta 

kräver att samhället hanterar en rad stora utmaningar så att ekonomisk 

utveckling ryms inom ramen för social och ekologisk hållbarhet 

samtidigt som jordens resurser inte utarmas.  

Strävan efter hållbar utveckling är en grundläggande utgångspunkt för 

Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildning, forskning, samverkan 

och övriga verksamhetsutveckling. Utbildningen rustar studenter med 

kunskap för att analysera och förstå utmaningar inom 

hållbarhetsområdet. Dessa kunskaper kan på längre sikt bidra till 

hållbar utveckling när studenterna lämnar universitetet för 

arbetsmarknaden. Forskningen spelar en avgörande roll genom att 

främja förståelse för och bidra till analys av komplexa 

samhällsfenomen och ökar därmed beredskapen för framtida 

utmaningar. Samverkan och extern kommunikation kring hållbar 

utveckling innebär att vetenskapliga rön kan bidra till att informera 

beslut och underbygga hållbara lösningar inom exempelvis offentlig 

förvaltning, civilsamhället och det globala samfundets institutioner.   

Övergripande målbilder 

• Samhällsvetenskapliga fakulteten integrerar på olika sätt 

hållbar utveckling i sin utbildning, forskning, samverkan och 

verksamhetsutveckling. 
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• Samhällsvetenskapliga fakulteten engagerar sig på lokala, 

regionala, nationella och globala samhälleliga arenor så att 

vetenskaplig kunskap ger hävstång i samhällets strävan efter 

hållbarhet såväl på kort som på lång sikt.  

• Samhällsvetenskapliga fakulteten är en framträdande röst på 

hållbarhetsområdet inom forskning och utbildning samt i 

samhällsdebatten och kulturlivet. 

Utbildning och studentmedverkan  

En grundläggande förståelse för och kunskap om hållbarhet ingår i 

utbildningar på alla nivåer och inom alla ämnen. Detta bidrar till en 

kontinuerlig reflektion om relationen mellan den egna utbildningen 

och hållbar utveckling så att hållbarhetsaspekter integreras i 

studenternas framtida yrkesroller. Som en del av ett fungerande 

studentinflytande medverkar studenter också i arbetet med att 

integrera hållbar utveckling i fakultetens verksamhet.  

Målbilder för utbildningen:  

• Alla studenter förvärvar kunskap och förståelse kring hållbar 

utveckling och hur den egna utbildningen relaterar till denna, 

och bidrar därigenom med hållbarhetskompetens i sina 

framtida roller i samhället.  

• Fakulteten och institutionerna vid fakulteten stödjer 

studentinitiativ om hållbar utveckling. 

• Det finns möjlighet för studenter att medverka i arbetet för att 

uppnå målen i policyn. 

Forskning  

Forskning vid fakulteten främjar mångfasetterade, kritiskt granskande 

och vetenskapligt grundade perspektiv som ökar förståelsen för och 

bidrar till analysen av problemkomplex och lösningar på utmaningar 

kopplade till hållbar utveckling – lokalt, regionalt och globalt. En 

viktig komponent i forskning vid fakulteten är att med utgångspunkt i 
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vetenskapliga fakta och ett brett synsätt kritiskt granska samhällets 

problemidentifiering och beslut inom hållbarhetsområdet.  

Målbilder för forskningen:  

• Forskning av högsta kvalitet skapar grundläggande kunskaper 

om och analytisk förståelse för problemkomplex kopplade till 

hållbar utveckling.  

• Fakultetens forskare är väl insatta i hur den egna forskningen 

relaterar till andra forskningsområden om hållbar utveckling 

inom och utanför fakulteten.  

• Tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling uppmuntras 

av fakulteten och av institutionerna vid fakulteten 

• Forskare vid fakulteten deltar och bidrar till 

universitetsgemensamma initiativ kring hållbar utveckling, 

exempelvis kopplade till Hållbarhetsforum. 

• Fakultetens forskare bidrar till diskussioner om 

hållbarhetsaspekter på akademiska traditioner.  

Samverkan  

Samhällsvetenskapliga fakulteten uppmuntrar en varierad och 

långsiktig samverkan kring frågor om hållbar utveckling i syfte att 

svara mot det omgivande samhällets intresse för och behov av 

forskning och utbildning om hållbar utveckling. Genom samverkan 

med offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle kan 

samhällsvetenskaplig forskning bidra till mer informerade analys- och 

beslutsprocesser samt nya metoder, praktiker eller processer som bidra 

till att möta utmaningar inom hålbarhetsområdet.  

Målbilder för samverkan: 

• Forskare vid fakulteten samverkar med en bred grupp 

samhällsaktörer på olika lokala, regionala, nationella och 

globala arenor, exempelvis genom deltagande i 
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forskningsprojekt tillsammans med externa aktörer, 

expertuppdrag och deltagande i det offentliga samtalet. 

• Fakultetens forskningskommunikation bidrar till att skapa 

dialog med och föra ut relevanta forskningsresultat till såväl en 

bredare allmänhet som till mer riktade grupper i samhället. 

• Uppdragsutbildningar och satsningar inom livslångt lärande 

bidrar till att höja kompetens inom hållbarhetsområdet för 

relevanta yrkesgrupper, både nationellt och globalt. 

Kopplingen till arbetslivet ger också möjligheter att 

kontinuerligt värdera och uppgradera 

arbetsmarknadsrelevansen i det ordinarie utbildningsutbudet.  

En hållbar verksamhet  

Samhällsvetenskapliga fakulteten strävar efter att ständigt förbättra sitt 

hållbarhetsarbete genom att uppmuntra till erfarenhetsutbyten och 

kunskapsförmedling mellan institutioner när det gäller operativa 

frågor med relevans för hållbarhet. Arbets- och studiemiljöerna är 

inkluderande, utvecklande, stimulerande och trygga. Den 

internationella miljö som präglar fakulteten bidrar till att främja, 

sprida och fördjupa positiv förståelse av olika kulturer, 

livsåskådningar och referensramar för mänskligt agerande. 

Medarbetare vid fakulteten uppmuntras att reflektera kring 

hållbarhetsaspekterna av individuella val kopplade till exempelvis 

tjänsteresor.  

Målbilder för den egna verksamheten:  

• Verksamheten vid samhällsvetenskapliga fakulteten 

upprätthåller en god arbetsmiljö som bygger på jämställdhet, 

likabehandling och mångfald.  

• Samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar aktivt med insatser 

för breddad rekrytering och breddat deltagande vid fakultetens 

utbildningar. 
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• Samhällsvetenskapliga fakulteten är en resurseffektiv 

verksamhet, med minimerad klimat- och miljöpåverkan när det 

gäller exempelvis inköp och upphandling.  

• Resealternativ som bidrar till att minska klimatpåverkan är 

förstahandsvalet vid inrikes tjänsteresor och utlandsresor i 

närområdet. 

• Digitala lösningar används för att ersätta tjänsteresor i de fall 

fysiska möten inte bedöms som nödvändiga. 

• Medarbetare överväger aktivt nyttan med tjänsteresor i 

förhållande till deras eventuella klimatpåverkan.  

• Fakulteten ska bidra till att uppmärksamma hållbarhetsbrister 

och möjligheter till hållbarhetsförbättringar i samband med 

exempelvis upphandling av resor, cateringtjänster och teknik. 

 


