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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.  
Sammanställningen skall även beskriva eventuella förändringar av de fastställda kriterierna. 
Uppföljning avseende 2019 finns att läsa här.  

Bakgrunden till, och utvecklingen av hållbarhetsmärkningen och dess kriterier finns beskrivet i detta 
dokument.  

I fjolårets rapport ” Hållbarhetsmärkning av kurser och program – uppföljning och resultat 2019” 
väcktes frågor kring arbetet med hållbarhetsmärkningen och hur den kan utvecklas för att en större 
andel utbildningar vid Göteborgs universitet kan hållbarhetsmärkas. I uppföljningen lyftes också 
behovet av att utvärdera studenternas syn på hur märkningen fungerar, något som inte ingår i årets 
rapport. 

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.1 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. 

 

 

                                                      
1 https://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Instruktioner+f%c3%b6r+medarbetare/hallbarhetsmarkning  

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1787/1787145_1768262_uppfoljning_hallbarhetsmarkning_2019.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1575/1575950_slutv.sv-h--llbarhetsm--rkning-av-kurser-och-program-160519.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Instruktioner+f%c3%b6r+medarbetare/hallbarhetsmarkning
https://www.medarbetarportalen.gu.se/verktyg/gubas-kursplan/anvandarhandledning/
https://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Instruktioner+f%c3%b6r+medarbetare/hallbarhetsmarkning
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2. Metod och material 
Sammanställningen i detta PM grundas på uppgifter från Gubas Kursplan (antalet märkta kurser och 
program) samt det underlag som rapporterats in i samband med hållbarhetsredovisningen, ”resultat 
från fakulteter och institutioner” i samband med årsredovisningen, 
Diskussioner, idéer och slutsatser under arbetet med att revidera hållbarhetsmärkningen har även de 
varit väsentliga underlag för detta PM. 

3. Resultat 
Först presenteras vad fakulteterna rapporterat in som resultat för årsuppföljning, därefter antalet 
hållbarhetsmärkta kurser respektive program vid universitet som helhet. Efter detta presenteras de 
hållbarhetsmärkta utbildningarnas fördelning på fakultets- och institutionsnivå. Avslutningsvis finns 
en analys och sammanfattning. 

3.1 Inrapporterat pågående arbete på fakulteter  
Nedan följer några korta nedslag från fakulteterna där det finns bäring på hållbarhetsmärkningen.  
Under 2020 har arbetet med att revidera hållbarhetsmärkningen fortsatt. Det finns en arbetsgrupp med 
representant från varje fakultet samt några andra enheter. Två representanter har gått i pension under 
året och ersatts vilket gör att arbetsgruppen under 2021 ser ut enligt följande: 

Namn Organisation Roll 
Eddi Omrcen GMV Sammankallande 
Fredrik Högberg GMV Koordinerande 
Mattias Sundemo Handelshögskolan Fakultetsrepresentant 
Gunilla Priebe Sahlgrenska akademin Fakultetsrepresentant 
Jeremy Ray Samhällsvetenskapliga fakulteten Fakultetsrepresentant 
Jennifer Horkoff IT-fakulteten Fakultetsrepresentant 
Joakim Lennartsson Universitetsbiblioteket Enhetsrepresentant 
Christian Isendahl Humanistiska fakulteten Fakultetsrepresentant 
Tobias Pettersson Konstnärliga fakulteten Fakultetsrepresentant 
Anne Algers PIL-enheten Enhetsrepresentant 
Anna Post Utbildningsvetenskapliga fakulteten Fakultetsrepresentant 
Marie Svensson Strandevall Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsrepresentant 
Elin Gunnarsson GUS Studentrepresentant 

 

Konstnärliga fakulteten:  
Fakultetens representant för revideringen av hållbarhetsmärkningen har deltagit i samtliga möten 
under 2020. Under året har det varit mera utmanande att genomföra vissa samverkansprojekt kopplade 
till hållbarhet projekt med tanke på pandemin. Konststudenter deltog däremot i Act Sustainable (GU:s 
hållbarhetsvecka) under hösten 2020.  
Fakulteten har under perioden utökat med både program och kurser där hållbarhetsperspektivet är 
avgörande, under 2020 har en masterutbildning i Embedded design tillkommit, och till detta flera 
kurser vid både HDK-Valand och Högskolan för scen och musik.  

Handelshögskolan:  



5 
 

Handelshögskolan har ambitionen att vara i internationell framkant vad väller att integrera perspektiv 
relaterade till hållbar utveckling i utbildning. I skolans nya ekonomie kandidatprogram introduceras nu 
viktiga aspekter av hållbar utveckling i relation centrala ekonomiska färdigheter och logiker redan 
första terminen. På mastersnivå har Handelshögskolans Råd för Hållbar Utveckling (HRHU) arbetat 
med en genomlysning av samtliga program i syfte att stärka hållbarhetsinnehållet men också utreda 
förutsättningar för nya program och eller specialiseringar med hållbarhetsfokus. Handelshögskolans 
hållbarhetsdagar fortsätter att utvecklas och under året var det premiär för den femte dagen som ges 
för samtliga mastersprogram på år två. Temat detta år var ”Sustainable jobs” där masterstudenter fick 
chans att diskutera frågor om hållbarhet och arbetsmarknad med representanter från bland annat 
finansbranschen, IKEA och SIDA.  

En av Handelshögskolans institutioner, Ekonomi och Samhälle (ES), ligger särskilt högt vad gäller 
andel hållbarhetsmärkta kurser. En viktig förklaring till detta är naturligtvis att det finns ett stort fokus 
på hållbarhetsrelaterade frågeställningar i institutionens kursutbud. En ytterligare delförklaring till att 
ES höga andel hållbarhetsmärkta kurser, relativt skolans övriga institutioner, är en högre andel 
fristående kurser (där märkningen av naturliga skäl blir mer relevant). För kurspaket som ges på andra 
institutioner saknas administrativa förutsättningar för märkning vilket underskattar dessa institutioners 
hållbarhetsrelaterade/fokuserade kursutbud. Något som skulle kunna förbättras genom bättre system.     

En ljuspunkt i pandemin är möjligen att världen långt bort kommer relativt sett närmre. När det nästan 
är lika enkelt att träffa kollegor från andra sidan jorden som från den egna forskargruppen förbättras 
förutsättningarna för internationalisering. Handelshögskolan har under året skalat upp internationell 
samverkan på hållbarhetsområdet på flera sätt. Dels genom det nya engagemanget i PRME-
Champions2. Inom ramen för detta arbete deltar skolan exempelvis i en arbetsgrupp som koordineras 
av Copenhagen Business School och som syftar till att utveckla gemensamma sätt att följa upp hur väl 
vi lyckas integrera hållbarhet i våra akademiska verksamheter, detta arbete är potentiellt särskilt 
relevant för arbetet med revidering av GU:s hållbarhetsmärkning. Skolan har under året också 
engagerat sig i nätverket GBSN (Global Business School Network) som driver samverkansprojekt 
kring utvecklings- och hållbarhetsfrågor, historiskt med ett särskilt fokus på globala syd. 
Handelshögskolan fortsätter dessutom engagemanget i PIR3 (Positive Impact Rating) som är en 
nyutvecklad hållbarhetsrating där studenter bedömer sitt lärosäte ur hållbarhetsperspektiv och där 
Handelshögskolan placerade sig högt 2020.  

Vad gäller samverkan har skolan initierat nya samarbeten med näringslivet ibland annat i frågor som 
rör biodiversitet och ett nytt forum för ”rundabordssamtal” med större och mindre Göteborgsbaserade 
bolag. 

Handelshögskolans studenter fortsätter att vara väldigt aktiva på området, inte minst genom Handels 
Students for Sustainability som bland annat arrangerat digitala seminarier och workshops samt det 
nystartade forumet för hållbarhetssamverkan mellan kårens alla föreningar, Handels Council for 

                                                      
2 PRME är ett FN-baserat nätverk för Handelshögskolor som vill arbeta särskilt med hållbarhet och Responsible Management 

3 https://www.positiveimpactrating.org/  

https://www.positiveimpactrating.org/
https://www.positiveimpactrating.org/
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Sustainability, som drivs av vice kårordförande. Mer om Handelshögskolans arbete går att läsa om i 
PRME rapporten som finns tillgänglig HÄR4 

 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten:  
Fakulteten fortsätter nyttja sin verktygslåda för hållbar utveckling5 som ett stöd för kurs- och 
programansvariga. När det gäller utbildning så har fakulteten under perioden startat 
masterprogrammet, Utbildning för hållbar utveckling, där den första kullen av internationella och 
nationella studenter gick ut våren 2020. Även när det gäller andra utbildningar har ett arbete med 
hållbar utveckling påbörjats. När det gäller forskning finns det tex vid institutionen för didaktik och 
pedagogisk profession en forskningsgrupp som arbetar speciellt med dessa frågor, där finns VR-
projekt och STINT-projekt med fokus på hållbarutveckling, det finns ett antal doktorander med 
forskning riktad mot området och en gästprofessor riktad mot ESD förutses under kommande år. 

Fokus har varit på systematiska genomgångar av kursplaner och detta har resulterat i att institutionen 
för pedagogik, kommunikation och lärande hållbarhetsmärkt sitt största utbildningsprogram:  
förskollärarprogrammet. I samband med detta har det även genomförts olika 
kompetensutvecklingsinsatser för lärarna. Alla institutioner vid fakulteten har som aktivitet att främja 
hållbarhetsmärkning av kurser och program samt att involvera personalen i detta arbete. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten:  

Samhällsvetenskapliga fakulteten har fortsatt nyttja sin verktygslåda för hållbar utveckling under det 
gångna året. För att arbeta med målet "Universitetet ska öka studentmedverkan inom hållbar 
utveckling vid universitetet och i samhället" finns upprättade kontakter med studentorganisationen 
Social Science Environmental Student Association (SSESA) där  fakulteten bistått vid seminarier och 
hjälpt till med konferensen EuroEnviro. Statsvetenskapliga institutionen har anordnat träffar med 
Centre for Environmental Political Studies där bland annat utkast på forskningsansökningar har 
diskuterats. Vid Psykologiska institutionen har seminarium genomförts där personalen fått spela 
kortspelet "Miljökoll" under ledning av en av spelets utvecklare, David Andersson, detta för att öka 
kunskapen om och engagemanget kring hållbarhetsfrågor. Även seminarium för undervisande 
personal med psykolog Frida Hylander om hur man kan undervisa psykologprogramstudenter på ett 
för dem relevant sätt i hållbarhetsfrågor kopplat till den framtida yrkesrollen har genomförts 

Institutionen för socialt arbete har under 2020 startat en arbetsmiljögrupp med studentrepresentanter, 
arbetsmiljöombud, likabehandlingsombud och chef för att titta på studenternas arbetsmiljö med 
utgångspunkt av pandemin och hemarbete. Institutionen för globala studier har tagit fram en ny 
webbsida med samlad info om miljö- och hållbarhetsarbete inklusive miljörelaterad forskning och 
utbildning samt pågående interna miljöprojekt. 

Naturvetenskapliga fakulteten:  
Institutionen för kemi och molekylärbiologi har genomfört en workshop avseende nya 
                                                      
4 PRME report 2020 School of Business, Economics and Law by School of Business, Economics and Law at the University of 
Gothenburg - issuu  

5 Verktygslåda för hållbar utveckling vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten – Medarbetarportalen (gu.se) 

https://issuu.com/handelshogskolan/docs/prme_report2020_school_of_business_economics_and_l
https://issuu.com/handelshogskolan/docs/prme_report2020_school_of_business_economics_and_l
https://issuu.com/handelshogskolan/docs/prme_report2020_school_of_business_economics_and_l
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-uf/utbildning/esd/
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kandidatprogrammet i kemi. Ett fokus var hållbarhet i utbildningen. Många användbara förslag kom 
upp i workshopen exempelvis en introduktionskurs där hållbarhet kommer att vara i fokus tillsammans 
med laboratoriesäkerhet. Kursen skall ges till alla studenter som startar kemi samt 
molekylärbiologiska program.  
Vid institutionen för kulturvård finns flera pågående forskningsprojekt där hållbarhetsperspektiv är ett 
bärande inslag. Tjärnö forskningsstation har en introduktionsfilm för studenter och besökare där 
hållbarhetsinformation är en del, https://www.gu.se/tjarno/studera-och-arbeta/utbildning, filmen har 
fått extra relevans under pandemisituationen. 

Sahlgrenska akademin:  
Arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningen har fortgått framgångsrikt under 2020. 
Fakulteten har under 2020 utvecklat fakultetsspecifika kriterier kopplade till hållbarhet, som 
innehållsmässigt utgår ifrån GU:s övergripande kriterier men som tillmötesgår de särskilda önskemål 
om starkare anknytning till fakultetens område. Häri har det även utvecklats en förnämlig matris som 
tydliggör kopplingarna mellan de specifika kriterierna vid Sahlgrenska akademin och hur de knyter an 
till GUs generella hållbarhetskriterier och FNs globala mål, SDG:erna.  
Vid Sahlgrenska akademin har det arbetats vidare enligt den plan för integrering av Hållbar utveckling 
i utbildningen.  
Handlingsplanen finns att läsa på denna plats: 
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1757/1757479_handlingsplan-f--r-sas-n--tverk-f--r-
integrering-av-hu-i-utbildning-2019-20.pdf  
Sahlgrenska akademin har sedan flera år ett välfungerande nätverk i frågan med regelbundna träffar 
och planerade aktiviteter.  
En introduktionskurs avseende hållbarhet och koppling till de globala målen har tagits fram vid 
fakulteten, Sahlgrenska - Environment (learnways.com) denna kan med fördel användas både som 
introduktionsutbildning och kompetensutveckling av personal.  
Sahlgrenska akademins lunchseminarieserie kring miljö- och hållbarhetsfrågor, "PLANETEN" fortgår. 
Seminarierna riktar sig till anställda och studenter. Arrangörer är miljörådet, Nätverket för integrering 
av HU i utbildning, i samarbete med SASS, Läkare för miljön och Naturskyddsföreningen. 

Humanistiska fakulteten:  
Vid institutionen för språk och litteraturer har det implementerats en ny rutin för kursplanen. Rutinen 
innebär att skaparen av kursplan behöver redogöra för hur kursen förhåller sig till hållbar utveckling 
samt hur kursen förhåller sig till likabehandling. Detta passar väl in i uppdraget att "Universitetet skall 
öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i utbildningen” och kunde kanske fungera 
som förebild för övriga institutioner vid fakulteten.  
Under 2020 har institutionen för svenska språket gett en lektor särskild tid i tjänsten för att arbeta med 
hållbarhetsmärkning av kurser. Detta arbete har resulterat i en rapport som ligger till grund för fortsatt 
arbete med hållbarhetsmärkning av kurser och program. 

Under 2020 genomfördes färre aktiviteter kopplade till hållbarhetsfrågor, men det var inte helt stiltje 
inom området bland annat så studenterna på MEK årskurs två gjorde ett projektarbete åt Hav- och 
vattenmyndighetens kommunikation kring digitalisering och den årliga kulturfestival samt MEK-
programmets avslutningsvernissage genomfördes digitalt Fakulteten har återanvänt mycket av möbler 
och inventarier vid återflytten till Humanisten. 

https://www.gu.se/tjarno/studera-och-arbeta/utbildning
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1757/1757479_handlingsplan-f--r-sas-n--tverk-f--r-integrering-av-hu-i-utbildning-2019-20.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1757/1757479_handlingsplan-f--r-sas-n--tverk-f--r-integrering-av-hu-i-utbildning-2019-20.pdf
https://sahlgrenska.learnways.com/start.html
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Det finns ingen fakultetsspecifik verktygslåda som stöd för integreringen av hållbar utveckling i 
utbildningen men det ges information och stöd till de lärare som är intresserade av att exempelvis 
hållbarhetsmärka sin kurs. 

IT-fakulteten:  
I den beslutade handlingsplanen avseende miljö och hållbarhet finns en målsättning om att integrera 
miljö och hållbarhet i kursplaner. Alla kursplaner som revideras skall även revideras utifrån miljö och 
hållbarhet. Arbetet fortlöper över flera år med målet att samtliga kurser ska kunna ha tydligt 
hållbarhetsfokus.  
Det finns en hållbarhetsgrupp som stöd i arbetet med att integrera hållbarhet i utbildningen. Förutom 
att vara ett stöd för fakulteten och kurs-/programansvariga så arrangerar de workshops årligen för att 
stärka hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsgruppen kommer att förstärkas med en studentrepresentant under 
slutet av 2020 eller inledningen av 2021 
Under Act sustainable hösten 2020 deltog många studenter i den design jam som organiserats av 
fakulteten. Forskningsprojekt med mer specifikt fokus på hållbarhet har initierats inom ex det Marina 
området och med fokus på luftkvalité. Ökat inslag av hållbarhet som teman vid olika projektuppgifter 
under gångna året. 

Gemensamma förvaltningen: 
Hållbarhetsmärkningen görs i systemen Gubas Utbildningsplan, Gubas Kursplan och Gubas Tillfälle. 
Medarbetarinformation om hållbarhetsmärkning av kurser och program finns i den 
Studieadministrativa handboken för grund- och avancerad nivå (SAH), samt i användarmanualerna för 
Gubas Utbildningsplan, Gubas Kursplan och Gubas Tillfälle. Både SAH och användarmanualerna 
uppdaterats vid behov med kompletterande eller reviderad information och länkar av Gubas 
systemförvaltningsgrupp.  
Information om hållbarhetsmärkning finns i de studieadministrativa systemen och 
kurser/utbildningsprogram märks. Efter att universitetets nya externa webb har tagits i drift kan 
emellertid inte längre miljömärkningen presenteras på webben per automatik från systemen. Detta 
innebär att det inte längre går att söka fram dessa utbildningar på den centrala söksidan. 
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3.2 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 2020 fanns 692 hållbarhetsmärkta kurser vid Göteborgs universitet. Det motsvarar  
15,1 % av det totala antalet kurser6, en ökning på knappt två procentenheter jämfört med 2019. 
Motsvarande siffror för utbildningsprogram är 44 stycken vilket utgör drygt 20 % av befintliga 
utbildningsprogram.  
 
Andel hållbarhetsmärkta kurser och program 2020 
 

Kurser Program 

Totalt Relaterade Fokuserade Totalt Relaterade Fokuserade 

4579 545 147 212 27 17 
Tabell 1: Hållbarhetsmärkta kurser och program.  

 

Avseende kurser så ses de fem 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 % 

2020 4579 692 147 545 15,1% 

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. 

 

                                                      
6 Totalt finns 4579 kurser inlagda i Gubas. Uppgift från Gubas förvaltningsgrupp 2021 
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3.3 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 hållbarhetsmärkta program 2020 

 

Tabell 3 Antal Hållbarhetsmärkta program per fakultet år 2017, 2018, 2019 & 2020. 

Utvecklingen av hållbarhetsmärkta program de senaste fyra åren visas i tabellen nedan. Takten på 
ökningen är något lägre jämfört med kurser, vilket troligen hänger samman med att det är något mera 
arbetsintensivt att hållbarhetsmärka hela program. 

 

2017 2018 2019 2020
Humanistiska fakulteten 1 2 2 2
Handelshögskolan 4 4 5 5
Samhällsvetenskapliga fakulteten 4 4 7 8
Utbildningsvetenskapliga fakulteten 0 1 2 4
Sahlgrenska akademin 4 5 6 5
Konstnärliga fakulteten 1 1 1 2
IT-fakulteten 1 1 1 1
Naturvetenskapliga fakulteten 14 15 17 17
Summa 29 33 41 44
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Tabellen nedan visar vilka program som är märkta samt vilken typ av märkning de har, fokuserad eller 
relaterad. 

Programkod Fakultet Institution eller motsvarande Hållbarhetsmärkning 
S1EKA Handelshögskolan Avdelningen för 

Handelshögskolans 
ekonomprogram 

Hållbarhetsrelaterad  

S1LOG Handelshögskolan Företagsekonomiska 
institutionen 

Hållbarhetsrelaterad  

S1SAP Handelshögskolan Institutionen för ekonomi och 
samhälle 

Hållbarhetsfokuserad  

S1SMI Handelshögskolan Institutionen för 
nationalekonomi med statistik 

Hållbarhetsfokuserad  

S2MAC Handelshögskolan Graduate School Hållbarhetsrelaterad  
H2KOD Humanistiska fakulteten Institutionen för 

kulturvetenskaper 
Hållbarhetsrelaterad  

H2SIK Humanistiska fakulteten Institutionen för språk och 
litteraturer 

Hållbarhetsrelaterad  

N1KOG IT-fakulteten Institutionen för tillämpad 
informationsteknologi 

Hållbarhetsrelaterad  

K1DES Konstnärliga fakulteten HDK-Valand - Högskolan för 
konst och design 

Hållbarhetsrelaterad  

K2EMD Konstnärliga fakulteten HDK-Valand - Högskolan för 
konst och design 

Hållbarhetsrelaterad  

N1BBA Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för kulturvård Hållbarhetsrelaterad  
N1BHP Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för kulturvård Hållbarhetsrelaterad  
N1GEO Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för geovetenskaper Hållbarhetsfokuserad  
N1GVS Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för geovetenskaper Hållbarhetsfokuserad  
N1KVP Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för kulturvård Hållbarhetsrelaterad  
N1MVN Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för biologi och 

miljövetenskap 
Hållbarhetsfokuserad  

N1TLH Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för kulturvård Hållbarhetsrelaterad  
N2ACE Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för biologi och 

miljövetenskap 
Hållbarhetsfokuserad  

N2GEO Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för geovetenskaper Hållbarhetsfokuserad  
N2GVS Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för geovetenskaper Hållbarhetsrelaterad  
N2HSH Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för marina 

vetenskaper 
Hållbarhetsfokuserad  

N2KUV Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för kulturvård Hållbarhetsrelaterad  
N2KVP Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för kulturvård Hållbarhetsrelaterad  
N2MAB Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för biologi och 

miljövetenskap 
Hållbarhetsfokuserad  

N2MIH Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för biologi och 
miljövetenskap 

Hållbarhetsfokuserad  

N2MVN Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för biologi och 
miljövetenskap 

Hållbarhetsfokuserad  

N2TOX Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för biologi och 
miljövetenskap 

Hållbarhetsfokuserad  

M1DIP Sahlgrenska akademin Institutionen för medicin Hållbarhetsrelaterad  
M2PHP Sahlgrenska akademin Institutionen för medicin Hållbarhetsfokuserad  
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O1THN Sahlgrenska akademin Institutionen för odontologi Hållbarhetsrelaterad  
O1TTP Sahlgrenska akademin Institutionen för odontologi Hållbarhetsrelaterad  
V2GLH Sahlgrenska akademin Institutionen för medicin Hållbarhetsfokuserad  
S1ANT Samhällsvetenskapliga 

fakulteten 
Institutionen för globala studier Hållbarhetsrelaterad  

S1GLS Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för globala studier Hållbarhetsrelaterad  

S1KSO Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för socialt arbete Hållbarhetsfokuserad  

S1OFF Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Förvaltningshögskolan Hållbarhetsrelaterad  

S1SOP Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för socialt arbete Hållbarhetsfokuserad  

S2GLS Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för globala studier Hållbarhetsrelaterad  

S2HRP Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för globala studier Hållbarhetsrelaterad  

S2MÄR Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för globala studier Hållbarhetsrelaterad  

L1FÖR Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för pedagogik, 
kommunikation och lärande 

Hållbarhetsrelaterad  

L1Ä79 Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten 

Enheten för skolsamverkan, 
ämneslärarutbildning och 
kompletterande lärarutbildning 
(SÄL) 

Hållbarhetsrelaterad  

L1ÄGY Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten 

Enheten för skolsamverkan, 
ämneslärarutbildning och 
kompletterande lärarutbildning 
(SÄL) 

Hållbarhetsrelaterad  

S2ESD Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten 

Institutionen för didaktik och 
pedagogisk profession 

Hållbarhetsfokuserad  

Tabell 4 Hållbarhetsmärkta program 
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3.4 Hållbarhetsmärkta kurser 
 
Hållbarhetsmärkningen av kurser har också utvecklats i en positiv riktning under 2020. I figur 2 visas 
en sammanställning av antal hållbarhetsmärkta kurser per fakultet mellan år 2020.  

 

Figur 2 totala antalet kurser, hållbarhetsmärkta kurser samt andel vid respektive fakultet. 

Flest hållbarhetsmärkta kurser finns vid Sahlgrenska akademin, tätt följt av Naturvetenskapliga 
fakulteten.  

Resultatet i figur 3 nedan visar att sex av åtta fakulteter har ökat antal hållbarhetsmärkta kurser från 
2019 till 2020. Störst ökning har skett vid konstnärliga fakulteten där ökningen är över 200%.  
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Figur 3: Antal Hållbarhetsmärkta kurser per fakultet år 2019 och 2020 samt förändring. 

Nedan visas antal hållbarhetsmärkta kurser per institution. De institutioner/enheter som har högst 
andel hållbarhetsmärkta kurser är institutionen för ekonomi och samhälle (78,5 %) 
Förvaltningshögskolan (55,3 %), och institutionen för neurovetenskap och fysiologi, (47,9 %).  
Bland de med lägst andel finns Psykologiska institutionen (1,1 %), Institutionen för filosofi, lingvistik 
och vetenskapsteori (1,4 %) och Institutionen för data- och informationsteknik (1,5 %). Dock är de två 
senare något bättre än föregående år   

Den största förändringen kan vi se hos konstnärliga fakulteteten där ökningen var 59 %. Hos 
samhällsvetenskapliga fakulteten ser vi en minskning på 2 %, men i övrigt är det en ökande andel 
kurser som är hållbarhetsmärkta.  

Endast en institution har inte hållbarhetsmärkt någon kurs, Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation, för 2019 var det fyra institutioner som ej hade hållbarhetsmärkt någon kurs så 
utvecklingen är positiv. 

 
Tabell 5, Handelshögskolans institutioner 

Handelshögskolan Hållbarhetsmärkta Totalt Andel
Avdelningen för Handelshögskolans ekonomprogram 3 31 9,7%
Företagsekonomiska institutionen 14 60 23,3%
Graduate School 16 144 11,1%
Institutionen för ekonomi och samhälle 51 65 78,5%
Institutionen för nationalekonomi med statistik 2 62 3,2%
Juridiska institutionen 13 45 28,9%



15 
 

 
Tabell 6, Humanistiska fakultetens institutioner 

 
Tabell 7, IT-fakultetens institutioner 

 
Tabell 8, Konstnärliga fakultetens institutioner 

 
Tabell 9, Naturvetenskapliga fakultetens institutioner 

 
Tabell 10, Sahlgrenska akademins institutioner 

 

Humanistiska fakulteten Hållbarhetsmärkta Totalt Andel
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 2 143 1,4%
Institutionen för historiska studier 14 122 11,5%
Institutionen för kulturvetenskaper 4 89 4,5%
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 12 191 6,3%
Institutionen för språk och litteraturer 31 384 8,1%
Institutionen för svenska språket 2 80 2,5%

IT-fakulteten Hållbarhetsmärkta Totalt Andel
Institutionen för data- och informationsteknik 2 133 1,5%
Institutionen för tillämpad informationsteknologi 6 71 8,5%

Konstnärliga fakulteten Hållbarhetsmärkta Totalt Andel
HDK-Valand - Högskolan för konst och design 31 298 10,4%
Högskolan för scen och musik 18 427 4,2%

Naturvetenskapliga fakulteten Hållbarhetsmärkta Totalt Andel
Institutionen för fysik 21 139 15,1%
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 23 114 20,2%
Institutionen för biologi och miljövetenskap 46 116 39,7%
Institutionen för marina vetenskaper 9 71 12,7%
Institutionen för geovetenskaper 32 83 38,6%
Institutionen för matematiska vetenskaper 5 108 4,6%
Institutionen för kulturvård 31 111 27,9%

Sahlgrenska akademin Hållbarhetsmärkta Totalt Andel
Institutionen för biomedicin 17 60 28,3%
Institutionen för kliniska vetenskaper 5 38 13,2%
Institutionen för medicin 28 95 29,5%
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 80 167 47,9%
Institutionen för odontologi 17 70 24,3%
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 39 137 28,5%
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Tabell 11, Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner 

 

Tabell 12, Utbildningsvetenskapliga fakultetens institutioner 

Samhällsvetenskapliga fakulteten Hållbarhetsmärkta Totalt Andel
Statsvetenskapliga institutionen 9 100 9,0%
Psykologiska institutionen 1 88 1,1%
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2 94 2,1%
Institutionen för socialt arbete 1 53 1,9%
Institutionen för journalistik, medier och kommunikatio 0 32 0,0%
Institutionen för globala studier 19 73 26,0%
Förvaltningshögskolan 21 38 55,3%

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Hållbarhetsmärkta Totalt Andel
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 7 91 7,7%
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 27 125 21,6%
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 3 130 2,3%
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande 28 93 30,1%
Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärand 0 6 0,0%
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4. Analys och diskussion  
Den positiva utveckling avseende hållbarhetsmärkningen har fortsatt under 2020. Både kurser och 
program ökar och universitetet upprätthåller en gynnsam trend.  
Fakulteterna fortsätter tydligt sitt arbete med hållbarhetsmärkningen även under de specifika 
förutsättningarna som varit under 2020. Även om institutionerna är bra på att hållbarhetsmärka sina 
kurser och program bedömer vi att det finns ett behov av att klargöra innebörden av märkningen samt 
tolkningen och tillämpningen av dess kriterier. De som sätter sig in i märkningen ställs ganska direkt 
inför en situation där de inte endast behöver fundera över sin egen kurs och hur den kunde 
hållbarhetsmärkas utan även hur våra egna kriterier bör tolkas. Genom det pågående arbetet med att 
revidera hållbarhetsmärkningen kommer detta att omhändertas.  
Universitetet ska öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i utbildningen, detta mål 
har varit styrande under 2020 och kommer fortsatt att vara ett mål för Göteborgs universitet under 
2021. Strategiskt skulle det gynna hållbarhetsmärkningen om den ”syntes” mera i diskussionerna vid 
universitetet; ett tydligt tryck från centralt håll i frågan skulle säkert generera flera märkta kurser och 
program. 

Det finns några saker att särskilt reflektera över avseende hållbarhetsmärkningen:  

• Vilka fördelar kan hållbarhetsmärkningen ge i konkurrensen om studenter?  

Här har vi både under 2020 och tidigare varit eniga om att hållbarhetsmärkningen av kurser är 
relevant, att det ger ett mervärde och att det vore önskvärt att integrera de globala målen i 
universitetets märkning.  

Extra olyckligt då att möjligheten att söka och sortera på hållbarhetsmärkta program och kurser 
försvann under 2020 i samband med att universitetets webbsida gjordes om. Under arbetet med 
revideringen av hållbarhetsmärkningen kommer arbetsgruppen att försöka lösa denna brist under 2021, 
tekniskt sett bör det inte vara en begränsning men det gäller att få till en lösning som fungerar väl och 
som upplyser nuvarande och kommande studenter om hur utbildningen är kopplad till hållbarhet. 
Vilket mervärde som hållbarhetsmärkningen skapar avseende kurser och program bör ju vara en 
relevant del i diskussionerna då vi försöker återinföra hållbarhetsmärkningen på universitetets webb. 
Att det syns/märks vilka kurser och program som är hållbarhetsmärkta är ju dessutom en form av 
erkännande till det arbete som kurs-/programansvariga lagt ned i och med märkningen; inte oväsentligt 
i sammanhanget. 
Institutionerna skulle ha nytta av att samverka/diskutera inom fakulteten avseende dessa frågor, och 
även andra med koppling till hållbarhetsmärkningen. Institutionerna uppmuntras att se över 
ansvarsorganisationen för märkningen. Fakulteterna kunde betona vikten av märkningen och på så vis 
stödja institutionerna i arbetet; detta görs i viss utsträckning redan idag men det finns möjligheter att 
stärka detta arbete. 

Göteborgs centrum för hållbar utveckling har i Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-
2020 ett uppdrag att stödja och samordna i frågan om hållbarhetsmärkningen och verkar inom ramen 
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för sina resurser med detta. Uppdraget fortsätter i och med den nya handlingsplanen för hållbar 
utveckling 20217  där GMV bland annat har i uppdrag att:  

- Stödja utbildnings-, program- och kursansvariga för att öka och kvalitetssäkra integreringen av 
hållbar utveckling i utbildningen; 

- Samverka nationellt och internationellt i syfte att utveckla arbetet för att öka och förbättra 
integreringen av hållbar utveckling i utbildningen. 

Arbetet med att utveckla fakulteternas verktygslådor för hållbar utveckling fortgår i viss utsträckning, 
men det är uppenbart att verktygslådornas roll är relativt begränsad i arbetet med 
hållbarhetsmärkningen, om än inte oväsentlig.  

För Göteborgs universitet kunde hållbarhetsmärkningen i ökad grad 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. Företag och organisationer vill ha medarbetare som går i takt med 
tiden och som är väl rustade för att möta aktuella utmaningar, studenterna inser vad potentiella 
arbetsgivare värdesätter och söker aktivt för att svara upp mot detta. Med detta perspektiv i åtanke 
förefaller det rimligt att GU vinnlägger sig om att möta efterfrågan på insikter och kunskaper inom 
området hållbar utveckling.  

Världen har enats om 17 globala mål, även kallade Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 
2030, som tillsammans med de 169 delmålen kan skapa en bättre värld år 2030. Även under 
pandemiåret 2020 så har vi på olika sätt lyckats göra framsteg och Göteborgs universitets arbete med 
hållbarhetsmärkningen är en liten, men viktig del i detta. Guidade av de Globala målen är det upp till 
oss alla - regeringar, företag, akademi, civilsamhälle och allmänhet - att arbeta tillsammans för att 
skapa en bättre framtid för alla. FN talar om att vi nu är inne i ”Decade of action” och att vi har tio år 
på oss att transformera världen; hållbarhetsmärkningen som vi arbetar med vid Göteborgs universitet 
är en betydelsefull liten pusselbit i detta stora åtagande. 

5. Källor 
GU Årsredovisning 2019 

GU Hållbarhetsresultat 2020 

Utdrag ur Gubas kursplan 

 Erfarenheter från arbetsgruppen för revidering av hållbarhetsmärkning 
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