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Policy för hållbar utveckling vid Jönköping University 

Jönköping University (JU) har en viktig roll i arbetet för att möta de globala samhällsutmaningarna. 
Vårt arbete utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och genomsyrar hela vår 
verksamhet. JU ska alltid överväga lösningar som stärker verksamhetens bidrag till en hållbar framtid. 

Målsättningar 
JU ska arbeta för ett mer hållbart samhälle, såväl indirekt via forskning och utbildning som direkt 
genom insatser som har bäring på campus- och arbetsmiljö för studenter och anställda genom att: 
• vara en förebild och inspirationskälla i arbetet med hållbar utveckling. 
• erbjuda utbildning som förbereder studenter och ger dem förutsättningar för att verka i ett 

internationellt sammanhang för en hållbar framtid. 
• skapa förutsättningar för forskning att bidra till en hållbar framtid. 
• vara en ledande kunskapsmiljö som samverkar med det omgivande samhället för att driva och 

förankra utveckling för en hållbar framtid.  

Arbetssätt 

JU:s arbete med hållbar utveckling ska genomföras systematiskt med kontinuerlig utvärdering för att 
säkerställa ständig förbättring.  

Arbetet med hållbar utveckling ska vara integrerat i JU:s verksamhetsprocesser i såväl utbildning, 
forskning, administration som samverkan. 
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