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1. Bakgrund  
I samband med fastställandet av nya kriterier för hållbarhetsmärkning av kurser och program i april 
2014, gav utbildningsnämnden i uppdrag till Göteborgs Centrum för Hållbar utveckling (GMV) att 
årligen göra en uppföljning av hållbarhetsmärkning av kurser och utbildningsprogram. I 
sammanställningen skall också eventuella förändringar av de fastställda kriterierna föreslås. Fjolårets 
uppföljning, liksom bakgrunden till, och utvecklingen av hållbarhetsmärkningen och dess kriterier 
finns dokumenterat på Utbildningsnämndens webbsidor.1 

Nuvarande kriterier för hållbarhetsmärkning innebär att för att en kurs eller program skall kunna 
hållbarhetsmärkas krävs det att minst ett av kursens lärandemål tydligt visar att kursens innehåll 
uppfyller minst ett av 10 explicita kriterier som innehåller mångvetenskapliga och tvärvetenskapliga 
frågeställningar och perspektiv.2 Om hållbar utveckling utgör fokus för kursen eller programmet kan 
kursen/programmet märkas som hållbarhetsfokuserad, i annat fall som hållbarhetsrelaterad.  

Själva märkningen görs sedan hösten 2016 i Gubas Kursplan där en fråga kommer upp när kursplanen 
registreras. I den färdiga kursplanen kommer då per automatik in en text i anslutning till lärandemålen 
som beskriver att kursen är hållbarhetsmärkt.  Nedan visas symbolerna för märkning samt respektive 
definition. 

 

 

 

I fjolårets uppföljning och i rapporten ” Hållbarhetsmärkning av kurser och program – uppföljning 
och resultat 2018” väcktes frågor kring hur hållbarhetsmärkningen kan utvecklas för att en större 
andel utbildningar vid Göteborgs universitet kan hållbarhetsmärkas, likaså framfördes förslaget att se 

 
1 https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/utbildningsnamnden/hallbar-utveckling/  

2 https://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Instruktioner+f%c3%b6r+medarbetare/hallbarhetsmarkning  
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över möjligheterna att anpassa eller revidera dagens märkningssystem till de globala hållbarhetsmålen 
(Sustainable Development Goals, SDGs) och Agenda 2030. 

2015 enades världen bakom de globala hållbarhetsmålen, SDG:erna. Dessa 17 mål samlar de 
strävanden som behövs för att världen ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar till 2030, 
vilket kan ses som ett ramverk eller en ”bred definition” på hållbar utveckling. Här finns en koppling 
och möjlighet till utveckling avseende GU:s hållbarhetsmärkning.  

Utifrån underlag och analys i fjolårets rapport föreslogs Utbildningsnämnden att ge GMV i uppdrag 
att, i samverkan med representanter från alla fakulteter, PIL-enheten, studentorganisationer och UB, 
utarbeta en plan för att utveckla systemet för hållbarhetsmärkning av kurser och program till att 
relateras till de globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDGs) och Agenda 2030. 
Det uppdraget gav Utbildningsnämnden och den processen har fortlöpt under 20193, den kommer dock 
inte att diskuteras eller analyseras i detta dokument. I detta dokument ligger fokus helt på att 
presentera resultat från hållbarhetsmärkningen, utifrån gällande/nuvarande system, av kurser och 
program under 2019 

 

 2. Metod och material 
Sammanställningen i detta PM grundas på uppgifter från Gubas Kursplan avseende antalet märkta 
kurser och program. 

 

 

 
3 Se Projektplan på https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/utbildningsnamnden/hallbar-
utveckling/  
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3. Utbudet av hållbarhetsmärkta kurser och program 
Genomgående finns två ”typer” av hållbarhetsmärkning, Relaterade och Fokuserade. De två typerna 
ger en indikation på i vilken utsträckning kursen är hållbarhetsmärkt. 

Under 2019 fanns 581 hållbarhetsmärkta kurser vid Göteborgs universitet. Det motsvarar  
13,5 % av det totala antalet kurser4, en ökning på drygt två procentenheter jämfört med 2018. 
Motsvarande siffror för utbildningsprogram är 41 stycken vilket utgör knappt 20 % av befintliga 
utbildningsprogram.  

 

Kurser Program 

Totalt Relaterade Fokuserade Totalt Relaterade Fokuserade 

4302 452 129 211 23 18 

Tabell 1: Hållbarhetsmärkta kurser och program 2019.  

 

Avseende kurser så ses de fyra senaste årens utveckling i tabellen nedan. Trenden är stadigt positiv 
med ett par procentenheters ökning årligen. Det finns ett mål om att öka andelen hållbarhetsmärkta 
kurser i GU´s Miljö- och hållbarhetsplan 2017-2020 och kopplat till detta en indikator.  
 

Totala antalet 
kurser 

Kurs F+R Fokuserade Relaterade Andel 
märkta 

2016 4030 214 56 158 5,3 % 

2017 4211 369 67 302 8,8 % 

2018 4286 471 92 379 11,0 % 

2019 4302 581 129 452 13,5 % 

Tabell 2: Utveckling av kursutbudet och märkningen åren 2016-2019 

I sammanhanget är det även viktigt att ha i åtanke att vissa program, exempelvis 
ämneslärarprogrammet, är uppdelat i flera varianter. Detta visar sig inte i statistiken här. 

 
4 Totalt finns 4302 kurser inlagda i Gubas. Uppgift från Gubas förvaltningsgrupp 2020 
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 4. Hållbarhetsmärkta program 
Figur 1 nedan visar antalet hållbarhetsmärkta program fördelade på de olika fakulteterna. Värt att 
notera är faktumet att samtliga fakulteter tillhandahåller åtminstone ett hållbarhetsmärkt program. 
Det är ännu så att naturvetenskapliga fakulteten har flest märkta program, men det är viktigt att kunna 
konstatera att samtliga delar av organisationen finner hållbarhetsmärkningen relevant.  

 

Figur 1: Antal Hållbarhetsmärkta program per fakultet år 2017, 2018 och 2019. 

Utvecklingen av hållbarhetsmärkta program de senaste fyra åren visas i tabellen nedan. Takten på 
ökningen är något lägre jämfört med kurser. 
 

Program 
Total 

Program F+R Program 
Fokuserade 

Program 
Relaterade  

Andel 
Märkta 

2016 201 30 10 20 14,9% 

2017 192 31 11 20 16,1% 

2018 208 35 12 23 16,8% 

2019 211 41 18 23 19.9% 

Tabell 3 Utvecklingen av hållbarhetsmärkta program 

Av universitetets 41 institutioner/enheter som erbjuder program är det 22 som erbjuder 
hållbarhetsmärkta program, en ökning med fem sedan 2018.  
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Figur 2: Hållbarhetsmärkta program per institution 

 

Tabellen nedan visar vilka program som är märkta samt vilken typ av märkning de har, fokuserad eller 
relaterad. 

Fakultet Institution Märkning Kommentar 
Handelshögskolan Avdelningen för 

Handelshögskolans 
ekonomprogram 

Relaterad Handelshögskolans ekonomprogram 

Handelshögskolan Företagsekonomiska 
institutionen 

Relaterad Handelshögskolans logistikprogram 

Handelshögskolan Institutionen för 
nationalekonomi med 
statistik 

Fokuserad Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 

Handelshögskolan Institutionen för 
ekonomi och samhälle 

Fokuserad Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia 
och kulturgeografi 

Handelshögskolan Graduate School Relaterad Master of Science in Marketing and 
Consumption 

Humanistiska fakulteten Institutionen för 
kulturvetenskaper 

Relaterad Kultur & Demokrati Masterprogram 

Humanistiska fakulteten Institutionen för språk Relaterad Språk & interkulturell kommunikation 
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och litteraturer magister/masterprogram 
IT-fakulteten Institutionen för 

tillämpad 
informationsteknologi 

Relaterad Kandidatprogram i kognitionsvetenskap 

Konstnärliga fakulteten HDK - Högskolan för 
design och 
konsthantverk 

Relaterad Konstnärligt kandidatprogram i design 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
kulturvård 

Relaterad Bebyggelseantikvariskt program 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
kulturvård 

Relaterad Bygghantverksprogrammet 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
geovetenskaper 

Fokuserad Geografi kandidat 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
geovetenskaper 

Fokuserad Geovetenskap kandidat 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
kulturvård 

Relaterad Konservatorsprogrammet 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
kulturvård 

Relaterad Kulturvård med inriktning mot konservering 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
biologi och 
miljövetenskap 

Fokuserad Miljövetenskapligt program med 
naturvetenskaplig inriktning, 
kandidatprogram 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
kulturvård 

Relaterad Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
biologi och 
miljövetenskap 

Fokuserad Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
geovetenskaper 

Fokuserad Geografi Masterprogram 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
geovetenskaper 

Relaterad Geovetenskap Masterprogram 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
kulturvård 

Relaterad Masterprogram i kulturvård 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
biologi och 
miljövetenskap 

Fokuserad Miljö- och hälsoskydd Masterprogram 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
biologi och 
miljövetenskap 

Fokuserad Miljövetenskap med naturvetenskaplig 
inriktning, masterprogram 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
biologi och 
miljövetenskap 

Fokuserad Ecotoxicology, Master's Programme 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
biologi och 
miljövetenskap 

Fokuserad Nordiskt masterprogram i hållbar produktion 
och nyttjande av marina bioresurser 

Naturvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
marina vetenskaper 

Fokuserad Hav och samhälle, masterprogram 

Sahlgrenska akademin Institutionen för 
medicin 

Relaterad Dietistprogrammet 

Sahlgrenska akademin Institutionen för 
medicin 

Fokuserad Folkhälsovetenskap Kandidat 

Sahlgrenska akademin Institutionen för Relaterad Folkhälsovetenskap Master 
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medicin 
Sahlgrenska akademin Institutionen för 

odontologi 
Relaterad Tandhygienistprogrammet 

Sahlgrenska akademin Institutionen för 
medicin 

Fokuserad Masterprogram i global hälsa 

Sahlgrenska akademin Institutionen för 
vårdvetenskap och 
hälsa 

Relaterad Kompletterande utbildning för sjuksköterskor 
med utländsk examen från land utanför 
EU/EES och Schweiz 

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
globala studier 

Relaterad Kandidatprogrammet i Globala studier 

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
globala studier 

Relaterad Antropologprogrammet 

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Förvaltningshögskolan Relaterad Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
globala studier 

Relaterad Master Programme in Global Studies 

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
globala studier 

Relaterad Masterprogram i Mänskliga rättigheter 

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
socialt arbete 

Fokuserad Kompletterande socionomutbildning för 
personer med utländsk examen 

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
socialt arbete 

Fokuserad Socionomprogrammet 

Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för 
didaktik och 
pedagogisk profession 

Fokuserad Utbildning för hållbar utveckling 
Masterprogram 

Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten 

Enheten för utredning 
och lärarutbildning 

Relaterad Ämneslärarprogrammet Grundskola 

Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten 

Enheten för utredning 
och lärarutbildning 

Relaterad Ämneslärarprogrammet Gymnasium 

 

Tabell 4: Hållbarhetsmärkta program 
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5. Hållbarhetsmärkta kurser 
Hållbarhetsmärkningen av kurser har också utvecklats i en positiv riktning under 2019.  

I figur 3 visas en sammanställning av antal hållbarhetsmärkta kurser per fakultet mellan år 2019.  

 

Figur 3: Totala antalet kurser, hållbarhetsmärkta kurser samt andel vid respektive fakultet. 

Resultatet i figur 4 nedan visar att sex av åtta fakulteter har ökat antal hållbarhetsmärkta kurser från 
2018 till 2019. Störst ökning har skett vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Flest 
hållbarhetsmärkta kurser finns vid Naturvetenskapliga fakulteten, tätt följt av Sahlgrenska akademin. 
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Figur 4: Antal Hållbarhetsmärkta kurser per fakultet år 2018 och 2019 samt förändring. 

 

I tabell 5 visas antal hållbarhetsmärkta kurser per institution. De institutioner/enheter som har högst 
andel hållbarhetsmärkta kurser är: 

• Institutionen för ekonomi och samhälle (70%)  

• Förvaltningshögskolan (54 %) samt, 

• Institutionen för biologi och miljövetenskap, (38 %).  

 
Den största förändringen finns hos utbildningsvetenskapliga fakulteten där ökningen var cirka 30 %.  
Hos samhällsvetenskapliga fakulteten och konstnärliga fakulteten ser vi en minskning av 
hållbarhetsmärkta kurser men i övrigt är det en ökande andel kurser som är hållbarhetsmärkta.  

2019 fanns det endast en institution som inte hållbarhetsmärkt någon kurs, Institutionen för 
journalistik, medier och kommunikation.  
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Kurser 
Institution/motsvarande Totalt Relaterade Fokuserade Andel 

märkta 
Institutionen för ekonomi och samhälle 63 30 14 70% 

Förvaltningshögskolan 35 17 2 54% 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 118 33 12 38% 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 159 58 1 37% 
Institutionen för pedagogik, kommunikation och 
lärande 

88 23 7 34% 

Juridiska institutionen 51 14 3 33% 
Institutionen för globala studier 79 12 12 30% 
Institutionen för geovetenskaper 80 13 9 28% 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 137 37 0 27% 
Företagsekonomiska institutionen 41 10 1 27% 
Institutionen för kulturvård 109 23 6 27% 
Institutionen för biomedicin 51 12 1 25% 
Institutionen för medicin 99 19 5 24% 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 108 17 5 20% 
Institutionen för odontologi 65 12 0 18% 
Institutionen för fysik 146 26 0 18% 
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 118 10 10 17% 
Avdelningen för Handelshögskolans ekonomprogram 24 3 0 13% 
Institutionen för kliniska vetenskaper 38 4 0 11% 
Graduate School 145 4 11 9% 
Statsvetenskapliga institutionen 92 2 6 9% 
Institutionen för tillämpad informationsteknologi 65 6 0 9% 
HDK - Högskolan för design och konsthantverk 85 2 6 9% 
Institutionen för historiska studier 117 11 0 9% 
Institutionen för språk och litteraturer 365 22 3 7% 
Institutionen för marina vetenskaper 72 1 3 6% 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 93 2 4 6% 
Institutionen för kulturvetenskaper 87 4 0 5% 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 190 5 3 4% 
Institutionen för svenska språket 77 3 0 4% 
Institutionen för nationalekonomi med statistik 40 0 1 3% 
Institutionen för matematiska vetenskaper 111 3 0 3% 
Institutionen för socialt arbete 53 1 0 2% 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 151 1 2 2% 
Högskolan för scen och musik 435 8 0 2% 
Institutionen för data- och informationsteknik 127 0 2 2% 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 153 2 0 1% 

Tabell 5: Hållbarhetsmärkta kurser per institution. 
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6. Analys och diskussion 
Den positiva utveckling avseende hållbarhetsmärkningen har fortsatt under 2019. Både kurser och 
program ökar och universitetet som helhet upprätthåller en gynnsam trend. 
 
Organisationen fortsätter att arbeta med hållbarhetsmärkning av kurser och program samtidigt som det 
pågår ett arbete med att revidera själva hållbarhetsmärkningen. Översynen av hållbarhetsmärkningen 
har krävt resurser av institutionerna och fakulteterna under det gångna året, men likafullt har 
organisationen lyckats upprätthålla den gällande hållbarhetsmärkningen och detta tolkar vi som ett gott 
betyg för organisationen som helhet. 

Utvecklingen av hållbarhetsmärkningen är ett viktigt pågående arbete men likaledes viktigt är att 
universitetet upprätthåller den befintliga märkningen som kan/bör ses som en konkurrensfördel i 
marknadsföringen av utbildningarna. Hållbar utveckling och hållbarhet är begrepp som har en 
väsentlig plats i samhället numera och det är inte otroligt att betydelsen av dem kommer att öka med 
tiden och samhällsutmaningarna.  

 

7. Källor 
Guria, inrapporterat avseende 2019 

GU Årsredovisning 2018 

GU Årsredovisning 2019 

GU Hållbarhetsresultat 2019 

Utdrag ur Gubas kursplan 

 

 

 

 
 


