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Områdesnämnden för 
humanvetenskap 

 2018-08-29

Humanvetenskaplig fakultets- och områdesöverskridande utbildning inom 
miljöområdet: söktryck 

Bakgrund 
Enligt beslut från Områdesnämnden för humanvetenskap (2017-10-11, Dnr SU FV-1.1.2- 3253-17) 
gavs Buga i uppdrag att (a) inventera humanvetenskaplig fakultets- och områdesövergripande 
utbildning inom miljöområdet samt (b) utreda behov och möjligheter att främja utvecklingen av 
sådan utbildning.  

Buga presenterade en delrapport vid områdesnämndens konstituerande möte januari 2018. Vad 
gäller humanvetenskaplig fakultets- och områdesöverskridande utbildning inom miljöområdet 
kom nämnden fram till att det inte behövs någon ytterligare utredning utan att man avser rikta 
eventuella särskilda främjande åtgärder mot existerande nyckelaktörer och utbildningar. 
Inledningsvis ska utredas hur stort söktrycket är på de redan befintliga utbildningarna. Därefter 
kan nyckelaktörerna kallas till ett möte för att diskutera möjliga ytterligare utbildningar.  

Nedan presenteras en sammanställning av söktrycket till befintliga utbildningar inom 
miljöområdet. 

Tillvägagångssätt 
Utgångspunkt för sammanställningen är de utbildningar som omnämns i Bugas delrapport till 
nämnden (bifogas). I rapporten nämns både kurser och program som kan betecknas ha relevant 
innehåll.1 Med hjälp av data som togs fram av IT-avdelningen i samband med pilotutvärderingen 
sammanställdes uppgifter om följande parametrar: planeringstal, antal förstahandssökande samt 
söktryck (= antal förstahandssökande/planeringstal). Dessa uppgifter finns sammanställd i Bilaga 2 i 
tabellform. 

De tillgängliga uppgifterna sträcker sig över en förhållandevis lång tidsperiod, nämligen vt 2008 tom 
ht 2017. Vissa av kurserna som ingår i sammanställningen har haft ett stort antal kurstillfällen under 
denna tidsperiod, andra är relativ nya och har därför färre kurstillfällen. För att kunna ge en 
översiktlig bild att söktrycket presenteras nedan medianvärden för de här relevanta parametrarna. 

1 I rapporten omnämns även delkurser för vilka inga data om söktryck finns. 



 2 

 
Resultat 
För de flesta av programmen överstiger antalet förstahandssökande det antalet platser som lärosätet 
erbjuder. ”Efterfrågan” är större än ”utbudet”. Samtliga av dessa program ligger inom det 
Humanvetenskapliga området. Program inom det Naturvetenskapliga området har relativt lågt 
söktryck. Söktrycket på kurser är genomgående lägre (delvis mycket lägre) än på 
programutbildningar. Här är bilden omvänd: söktrycket på kurser inom det Naturvetenskapliga 
området är genomgående högre än det är på kurser inom det Humanvetenskaliga området (se Tabell 
1 och 2 och visualiseringarna i Diagram 1 och 2). 
 
Vid tolkningen av siffrorna i Tabell 1 och 2 bör man dock uppmärksamma att måttet ”söktryck” är 
ett relativt mått. Det ger inte någon information om antalet studenter som sökte till respektive 
utbildning. Söktrycket kan vara högt pga. att man på institutionsnivå har satt ett för lågt planeringstal 
i relation till antalet förstahandssökande. Skälen för detta kan vara substantiella (institutionen anser 
sig inte kunna erbjuda fler platser för att kunna bedriva utbildning av hög kvalitet), men skälen kan 
också vara att man systematiskt sätter ett för lågt planeringstal utan större eftertanke. På samma sätt 
kan man systematiskt sätta ett för högt planeringstal utan att ta hänsyn till erfarenheterna från 
tidigare antagningsomgångar. Söktrycket blir då lågt (se exempelvis kursen The Climate and the 
Economy). Det är därför viktigt att, vid sidan av söktrycket, även ta antalet förstahandssökande i 
beaktande. 
 
Vad gäller programmen så har enbart ett av dem ett genomsnittligt antal sökande som överstiger 100. 
Två har fler än 50 sökande, fyra har färre än 50 sökande. Antalet sökande till kurser är genomgående 
mycket lägre. Majoriteten (åtta) av kurserna har färre än 10 förstahandssökande. Fyra kurser har ett 
genomsnittligt antal sökande som ligger mellan 10 och 20, enbart två av kurserna har mer än 20 
förstahandssökande. Samtliga kurser som ges inom det Humanvetenskapliga området (förutom den 
som ges av Juridiska institutionen) har (delvis mycket) färre än 20 förstahandssökande. 

 
Slutsatser samt förslag till möjliga åtgärder 
Bugas slutsats är att söktrycket på utbildning inom miljöområdet ( i termer av antal 
förstahandssökande) knappast kan betecknas som högt. Buga diskuterade detta och fann bl.a. att det 
kan ha att göra med att utbudet inte är tillräckligt synligt för intresserade studenter: Mot denna 
bakgrund föreslår Buga för ON att besluta om att vidta åtgärder för  
 

• att bättre synliggöra SU:s utbud av utbildningar på miljöområdet exempelvis på en 
gemensam webbplats. och/eller genom att inrätta en särskild studievägledarfunktion på 
området. 

  
• att stimulera redan aktiva nyckelaktörer att se över det befintliga kurs- och programutbudet 

på miljöområdet i syfte att tydligare lyfta fram miljöinslaget i redan befintliga 
disciplinöverskridande utbildningar. 

 
• att se över möjligheterna att utlysa riktade medel till bildandet av nya fristående kurser (och 

program) på miljöområdet. 
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Tabell 1: Söktryck utbildningsprogram (median för perioden vt 2008 tom ht 2017) 

    Planerings-
tal 

Förstahands-
sökande  Söktryck  

Sam/AN Masterprogram i globalisering, miljö och social 
förändring 15 67,5 4,7 

Sam/GN Kandidatprogram i global utveckling 52,5 190 4,2 

Sam/AN Internationellt masterprogram i 
samhällsvetenskapliga miljöstudier 12 31 3,2 

Hum/AN Masterprogram i kulturarvsstudier 12 26 1,7 

Sam/GN Samhällsplanerarprogrammet 60 96 1,4 

Nat/GN Kandidatprogram i geografi 30 49,5 1,1 

Nat/GN Kandidatprogram i geologi 50 9 0,3 

 
 
 
Diagram 1: Söktryck utbildningsprogram (median för perioden vt 2008 tom ht 2017) 
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Tabell 2: Söktryck kurser (median för perioden vt 2008 tom ht 2017) 

    Planerings-
tal 

Förstahands-
sökande Söktryck 

Nat/GN Naturresurser och hållbar utveckling 5 8 1,60 

Nat/GN Hållbar konsumtion 10 12 1,30 

Nat/GN Miljökommunikation 10 12 1,25 

Nat/GN Hållbar samhällsutveckling 35 42 1,08 

Nat/GN Ekologisk ekonomi 20 13 0,74 

Jur/GN Miljöskyddsjuridik 35 22,5 0,7 

Nat/GN Hållbar utveckling och miljöpolitik 13 8,5 0,60 

Nat/GN Utveckling, globalisering och miljö 13 9 0,52 

Hum/AN Kulturarv och kulturmiljövård: Villkor och 
utgångspunkter 22 7 0,50 

Hum/AN Kulturarv i globalt perspektiv 22 6 0,50 

Nat/GN Miljöetik 16 9 0,38 

Sam/AN Globalization, Environment and Social 
Change 20 4,5 0,22 

Sam/AN The Climate and The Economy 80 13 0,17 

Hum/AN Människans gränser 30 4,5 0,15 

 
 
Diagram 2: Söktryck kurser (median för perioden vt 2008 tom ht 2017) 
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Bilaga 2 
 
Tabeller över samtliga kurser och program 

 
Söktryck på program inom miljöområdet 
 
Samhällsvetenskaplig
a fakulteten Program Poän

g 
Termi

n 
Planerings

-tal 
Förstahands

-sökande Söktryck 

       
Socialantropologiska Kandidatprogram i global 

utveckling 180 20122 50 247 4,9 

institutionen  180 20132 55 324 5,9 

  Kandidatprogram i global 
utveckling 180 20142 55 183 3,3 

  Kandidatprogram i global 
utveckling 180 20152 55 180 3,3 

  Kandidatprogram i global 
utveckling 180 20162 45 178 4,0 

  Kandidatprogram i global 
utveckling 180 20172 45 197 4,4 

  Median   52,5 190 4,2 

       Kulturgeografiska Samhällsplanerarprogrammet 180 20072 75 65 0,9 
institutionen Samhällsplanerarprogrammet 180 20082 75 91 1,2 
  Samhällsplanerarprogrammet 180 20092 70 96 1,4 
  Samhällsplanerarprogrammet 180 20102 75 97 1,3 
  Samhällsplanerarprogrammet 180 20112 60 107 1,8 
  Samhällsplanerarprogrammet 180 20122 60 109 1,8 
  Samhällsplanerarprogrammet 180 20132 60 99 1,7 
  Samhällsplanerarprogrammet 180 20142 60 100 1,7 
  Samhällsplanerarprogrammet 180 20152 60 94 1,6 
  Samhällsplanerarprogrammet 180 20162 60 81 1,4 
  Samhällsplanerarprogrammet 180 20172 63 76 1,2 
  Median   60 96 1,4 

       Statsvetenskapliga Internationellt masterprogram i  120 20162 6 26 4,3 
institutionen samhällsvetenskapliga miljöstudier 120 20162 18 25 1,4 
   120 20172 6 55 9,2 
   120 20172 18 36 2,0 
  Median   12 31 3,2 

       
Kulturgeografiska Masterprogram i globalisering, 

miljö 120 20082 0 70  
institutionen och social förändring 120 20082 21 65 3,1 
   120 20092 0 180  
   120 20092 20 49 2,5 
   120 20102 15 41 2,7 
   120 20102 24 172 7,2 
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   120 20112 15 42 2,8 
   120 20112 15 73 4,9 
   120 20122 0 43  
   120 20122 0 45  
   120 20132 0 42  
   120 20132 15 40 2,7 
   120 20142 9 64 7,1 
   120 20142 16 53 3,3 
   120 20152 16 71 4,4 
   120 20152 9 73 8,1 
   120 20162 11 102 9,3 
   120 20162 16 86 5,4 
   120 20172 11 141 12,8 
   120 20172 20 94 4,7 
  Median   15 67,5 4,7 

       Humanistiska 
fakulteten Program Poän

g 
Termi

n 
Planerings

-tal 
Förstahands

-sökande Söktryck 

       Institutionen för Masterprogram i kulturarvsstudier 120 20112 0 26  
kultur och estetik Masterprogram i kulturarvsstudier 120 20122 15 32 2,1 
  Masterprogram i kulturarvsstudier 120 20132 16 36 2,3 
  Masterprogram i kulturarvsstudier 120 20142 15 31 2,1 
  Masterprogram i kulturarvsstudier 120 20152 12 17 1,4 
  Masterprogram i kulturarvsstudier 120 20162 10 13 1,3 
  Masterprogram i kulturarvsstudier 120 20172 12 10 0,8 
  Median   12 26 1,7 

       Naturvetenskapliga 
fakulteten Program Poän

g 
Termi

n 
Planerings

-tal 
Förstahands

-sökande Söktryck 

       Institutionen för Kandidatprogram i geografi 180 20072 36 34 0,9 
naturgeografi Kandidatprogram i geografi 180 20081 24 26 1,1 
  Kandidatprogram i geografi 180 20082 60 51 0,9 
  Kandidatprogram i geografi 180 20091 24 26 1,1 
  Kandidatprogram i geografi 180 20092 48 51 1,1 
  Kandidatprogram i geografi 180 20101 36 28 0,8 
  Kandidatprogram i geografi 180 20102 48 52 1,1 
  Kandidatprogram i geografi 180 20111 50 50 1,0 
  Kandidatprogram i geografi 180 20112 55 51 0,9 
  Kandidatprogram i geografi 180 20121 29 44 1,5 
  Kandidatprogram i geografi 180 20122 54 63 1,2 
  Kandidatprogram i geografi 180 20131 30 83 2,8 
  Kandidatprogram i geografi 180 20132 30 70 2,3 
  Kandidatprogram i geografi 180 20141 40 54 1,4 
  Kandidatprogram i geografi 180 20142 30 49 1,6 
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  Kandidatprogram i geografi 180 20151 30 60 2,0 
  Kandidatprogram i geografi 180 20152 25 36 1,4 
  Kandidatprogram i geografi 180 20161 25 23 0,9 
  Kandidatprogram i geografi 180 20162 30 29 1,0 
  Kandidatprogram i geografi 180 20172 30 33 1,1 
  Median   30 49,5 1,1 

       Institutionen för Kandidatprogram i geologi 180 20102 100 15 0,2 
geologiska vetenskaper Kandidatprogram i geologi 180 20112 100 12 0,1 
  Kandidatprogram i geologi 180 20122 50 13 0,3 
  Kandidatprogram i geologi 180 20132 50 7 0,1 
  Kandidatprogram i geologi 180 20142 20 6 0,3 
  Kandidatprogram i geologi 180 20152 10 9 0,9 
  Kandidatprogram i geologi 180 20162 10 4 0,4 
  Median 180  50 9 0,3 
 

 
Söktryck på kurser inom miljöområdet 
 
Samhällsvetenskapliga 
fakulteten Kurs Poäng Termin Planerings-

tal 
Förstahands-

sökande Söktryck 

       Nationalekonomiska The Climate and The Economy 7.5 20111 15 10 0,7 
institutionen The Climate and The Economy 7.5 20121 80 13 0,2 
  The Climate and The Economy 7.5 20131 90 4 0,0 
  The Climate and The Economy 7.5 20141 90 15 0,2 
  The Climate and The Economy 7.5 20151 90 13 0,1 
  The Climate and The Economy 7.5 20161 60 13 0,2 
  The Climate and The Economy 7.5 20171 60 11 0,2 
  Median   80 13 0,2 

       Ekonomisk-historiska Globalization, Environment and 15 20072 15 3 0,2 
institutionen Social Change 15 20082 25 6 0,2 
  Median   20 4,5 0,2 

       Humanistiska 
fakulteten Kurs Poäng Termin Planerings-

tal 
Förstahands-

sökande Söktryck 

       Institutionen för  Kulturarv i globalt perspektiv 15 20112 10 8 0,8 
kultur och estetik Kulturarv i globalt perspektiv 15 20122 23 5 0,2 
  Kulturarv i globalt perspektiv 15 20132 22 5 0,2 
  Kulturarv i globalt perspektiv 15 20142 22 15 0,7 
  Kulturarv i globalt perspektiv 15 20152 22 11 0,5 
  Kulturarv i globalt perspektiv 15 20162 24 2 0,1 
  Kulturarv i globalt perspektiv 15 20172 12 6 0,5 
  Median   22 6 0,5 

       Institutionen för  Kulturarv och kulturmiljövård:  15 20112 9 7 0,8 
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kultur och estetik Villkor och utgångspunkter 15 20122 23 7 0,3 
   15 20132 22 10 0,5 
   15 20142 22 15 0,7 
   15 20152 22 4 0,2 
   15 20162 24 13 0,5 
   15 20172 12 6 0,5 
  Median   22 6 0,5 

       Institutionen för  Människans gränser 7.5 20122 40 2 0,1 
kultur och estetik Människans gränser 7.5 20142 30 8 0,3 
  Människans gränser 7.5 20161 30 7 0,2 
  Människans gränser 7.5 20171 30 2 0,1 
  Median 7.5  30 4,5 0,2 
       
Juridiska fakulteten Kurs Poäng Termin Planerings-

tal 
Förstahands-

sökande Söktryck 

       
Juridiska institutionen Miljöskyddsjuridik 15 20081 40 22 0,6 
   20091 40 20 0,5 

   20102 
 

40 19 0,5 

   20112 40 23 0,6 
   20122 40 31 0,8 
   20132 0 2  
   20142 30 20 0,7 
   20152 30 23 0,8 
   20162 30 27 0,9 
   20172 30 29 0,9 
 Median   35 22,5 0,7 

       Naturvetenskapliga 
fakulteten Kurs Poäng Termin Planerings-

tal 
Förstahands-

sökande Söktryck 

       Institutionen för  Hållbar samhällsutveckling 60 20072 24 23 1,0 
naturgeografi Hållbar samhällsutveckling 60 20082 50 33 0,7 
  Hållbar samhällsutveckling 60 20092 60 28 0,5 
  Hållbar samhällsutveckling 60 20102 40 27 0,7 
  Hållbar samhällsutveckling 60 20112 40 43 1,1 
  Hållbar samhällsutveckling 60 20122 40 53 1,3 
  Hållbar samhällsutveckling 60 20132 30 59 2,0 
  Hållbar samhällsutveckling 60 20142 35 51 1,5 
  Hållbar samhällsutveckling 60 20152 35 42 1,2 
  Hållbar samhällsutveckling 60 20162 35 57 1,6 
  Hållbar samhällsutveckling 60 20172 35 28 0,8 
  Median   35 42 1,1 

       Institutionen för  Miljöetik 7.5 20072 16 1 0,1 
naturgeografi Miljöetik 7.5 20081 40 6 0,2 
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  Miljöetik 7.5 20091 40 9 0,2 
  Miljöetik 7.5 20101 36 11 0,3 
  Miljöetik 7.5 20111 36 9 0,3 
  Miljöetik 7.5 20121 24 9 0,4 
  Miljöetik 7.5 20131 10 8 0,8 
  Miljöetik 7.5 20141 10 12 1,2 
  Miljöetik 7.5 20151 5 6 1,2 
  Miljöetik 7.5 20161 10 11 1,1 
  Miljöetik 7.5 20171 10 11 1,1 
  Median   16 9 0,4 

       Institutionen för  Ekologisk ekonomi 7.5 20072 16 11 0,7 
naturgeografi Ekologisk ekonomi 7.5 20081 40 4 0,1 
  Ekologisk ekonomi 7.5 20082 50 4 0,1 
  Ekologisk ekonomi 7.5 20091 40 6 0,2 
  Ekologisk ekonomi 7.5 20101 36 8 0,2 
  Ekologisk ekonomi 7.5 20111 36 11 0,3 
  Ekologisk ekonomi 7.5 20121 24 19 0,8 
  Ekologisk ekonomi 7.5 20131 10 24 2,4 
  Ekologisk ekonomi 7.5 20141 10 15 1,5 
  Ekologisk ekonomi 7.5 20151 5 27 5,4 
  Ekologisk ekonomi 7.5 20161 10 24 2,4 
  Ekologisk ekonomi 7.5 20171 10 29 2,9 
  Median   20 13 0,7 

       Institutionen för  Hållbar konsumtion 7.5 20092 30 4 0,1 
naturgeografi Hållbar konsumtion 7.5 20102 30 5 0,2 
  Hållbar konsumtion 7.5 20112 20 7 0,4 
  Hållbar konsumtion 7.5 20122 20 8 0,4 
  Hållbar konsumtion 7.5 20132 10 13 1,3 
  Hållbar konsumtion 7.5 20142 5 16 3,2 
  Hållbar konsumtion 7.5 20152 5 25 5,0 
  Hållbar konsumtion 7.5 20162 5 12 2,4 
  Hållbar konsumtion 7.5 20172 5 28 5,6 
  Median   10 12 1,3 

       Institutionen för  Hållbar utveckling och miljöpolitik 7.5 20072 16 3 0,2 
naturgeografi Hållbar utveckling och miljöpolitik 7.5 20092 30 5 0,2 
  Hållbar utveckling och miljöpolitik 7.5 20102 30 3 0,1 
  Hållbar utveckling och miljöpolitik 7.5 20112 30 9 0,3 
  Hållbar utveckling och miljöpolitik 7.5 20122 20 12 0,6 
  Hållbar utveckling och miljöpolitik 7.5 20132 10 6 0,6 
  Hållbar utveckling och miljöpolitik 7.5 20142 5 16 3,2 
  Hållbar utveckling och miljöpolitik 7.5 20152 5 11 2,2 
  Hållbar utveckling och miljöpolitik 7.5 20162 5 8 1,6 
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  Hållbar utveckling och miljöpolitik 7.5 20172 5 16 3,2 
  Median   13 8,5 0,6 

       Institutionen för  Miljökommunikation 7.5 20101 36 11 0,3 
naturgeografi Miljökommunikation 7.5 20111 36 8 0,2 
  Miljökommunikation 7.5 20121 24 13 0,5 
  Miljökommunikation 7.5 20131 10 19 1,9 
  Miljökommunikation 7.5 20141 10 10 1,0 
  Miljökommunikation 7.5 20151 5 11 2,2 
  Miljökommunikation 7.5 20161 10 15 1,5 
  Miljökommunikation 7.5 20171 10 17 1,7 
  Median   10 12 1,3 

       Institutionen för  Naturresurser och hållbar utveckling 7.5 20092 30 7 0,2 
naturgeografi Naturresurser och hållbar utveckling 7.5 20102 30 5 0,2 
  Naturresurser och hållbar utveckling 7.5 20112 20 6 0,3 
  Naturresurser och hållbar utveckling 7.5 20122 20 16 0,8 
  Naturresurser och hållbar utveckling 7.5 20132 5 13 2,6 
  Naturresurser och hållbar utveckling 7.5 20142 5 16 3,2 
  Naturresurser och hållbar utveckling 7.5 20152 5 8 1,6 
  Naturresurser och hållbar utveckling 7.5 20162 5 8 1,6 
  Naturresurser och hållbar utveckling 7.5 20172 5 10 2,0 
  Median   5 8 1,6 

       Institutionen för  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20072 16 3 0,2 
naturgeografi Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20081 40 3 0,1 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20082 50 5 0,1 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20091 40 8 0,2 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20101 36 15 0,4 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20111 36 7 0,2 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20121 2 1 0,5 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20121 24 13 0,5 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20131 10 22 2,2 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20131 1 1 1,0 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20141 10 13 1,3 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20151 5 10 2,0 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20161 10 16 1,6 
  Utveckling, globalisering och miljö 7.5 20171 10 16 1,6 
  Median   13 9 0,5 

       Institutionen för  Ekosystemförvaltning 7.5 20082 2 1 0,5 
biologisk  Ekosystemförvaltning 7.5 20092 4 1 0,3 
grundutbildning Ekosystemförvaltning 7.5 20102 2 1 0,5 
  Gammal kurs      
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Inventering fakultetsöverskridande utbildningar ”inom 
miljöområdet” 
 
Uppdraget 
Enligt beslut från Områdesnämnden för humanvetenskap (2017-10-11, Dnr SU FV-1.1.2-
3253-17) gavs Buga uppdrag att 
 

a) inventera humanvetenskaplig fakultets- och områdesövergripande utbildning inom 
miljöområdet samt 
b) utreda behov och möjligheter att främja utvecklingen av sådan utbildning. 

 
Nedan redovisas första delen av uppdraget, det vill säga inventering av fakultets- och 
områdesövergripande utbildningar inom miljöområdet. 
 
Inventeringens genomförande 
Inventeringen har gjorts via sökningar i Stockholms universitets utbildningskatalog samt med 
hjälp av en förfrågan om förekomst av utbildningar inom miljöområdet som via mail 
skickades till funktionsadresserna för studierektorer inom det humanvetenskapliga området. 
 
Termen ”miljöområdet” definierad brett som natur samt relationer mellan människa och natur. 
Med denna breda ingång överläts åt de svarande på mejlfrågan och i förekommande fall 
formuleringar i utbildnings- och kursplaner att närmare ringa in möjliga innebörder i termen 
”miljöområdet”. 
 
I utbildningskatalogens onlineversion gjordes sökningar på orden ”miljö” (246 sökträffar), 
”hållbar” (61 sökträffar), ”hållbar + miljö” (36 sökträffar), ”miljöhumaniora” (2 sökträffar) 
samt ”antropocen” (0 sökträffar) och ”anthropocen” (1 sökträff). Bland dessa sökträffar 
sorterades vissa utbildningar bort, som t.ex. grundkurser i vissa huvudområden. För övriga 
granskades kurs- och/eller utbildningsplaner och i viss mån även utbildningars hemsidor för 
att bedöma inriktningen mot miljöområdet och huruvida utbildningarna är 
fakultetsöverskridande. 
 
Eftersom en genomgång av utbildningskatalogen inte kan garantera att samtliga relevanta 
utbildningar dokumenteras skickades också en fråga om förekomsten av utbildningar inom 
miljöområdet till samtliga funktionsadresserna för studierektorer inom det 
humanvetenskapliga området. Frågan ställdes i två led. Först efterfrågades förekomsten av 
utbildningar inom miljöområdet (utifrån den enkla definition som nämns ovan). Även de som 
saknar sådana utbildningar uppmanades att svara, vilket utgör flertalet svar. I den mån sådana 
utbildningar nämndes fick studierektorerna en följdfråga om samarbeten med andra 
huvudområden. Tvåledsförfarandet kan antas göra det enklare att svara och därmed också 
bidra till ökad svarsbenägenheten. Därtill var det möjligt att vid behov få igång en dialog med 
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vissa studierektorer. Första utskick gjordes 30 november 2017 och en påminnelse gick ut 8 
december. 
 
Av det humanvetenskapliga områdets institutioner, centra och institut har långt fler än hälften 
svarat på mejlfrågan. Ser man till vilka som inte svarat handlar det främst om institutioner 
inom humanistisk fakultet, av dessa är minst antal svar från språkinstitutioner. Detta är 
kanhända rimligt då dessa kan antas ha färre utbildningar inom miljöområdet. 
En inventering av utbildningar vid SU med inslag av hållbar utveckling genomfördes 2013 
och redovisas i dokumentet ”Självvärdering SU till UKÄs utvärdering av hållbar 
utveckling_170307”. Även denna enkätbaserade inventering hade låg svarsfrekvens vilket 
tillskrivs luddigheten i begreppet ”hållbar utveckling”.  
 
En kombination av genomgång av utbildningskatalogen, förfrågan via mejl samt de 
utbildningar som räknas upp inom fältet ”hållbarhet” i nämnda självvärdering från 2013 bör 
ge en relativt god uppfattning om förekomsten av fakultetsöverskridande utbildningar inom 
miljöområdet. Likväl kan någon utbildning saknas i denna redovisning, av skäl som framgår 
nedan. 
 
Fakultetsområdesöverskridande utbildningar inom miljöområdet vid SU 
Frågan om antalet fakultetsöverskridande utbildningar inom miljöområdet kan inte ges ett 
fullständigt svar via en uppräkning av antal utbildningar på olika utbildningsnivåer. Utöver 
huvudområdens samarbeten kring miljöinriktade utbildningar innehåller vissa program 
delkurser om 7,5 hp eller 15 hp som är valbara som fristående kurser. Somliga kortare kurser 
är därtill valbara för studenter från andra fakulteter, även om kursen som sådan ges inom 
ramen för ett enda huvudområde. Vidare rapporterar en studierektor att de har en lärare som 
undervisar på miljöinriktade kurser som ges av ett huvudområde inom andra fakulteter. Det 
går inte att utesluta fler sådana fall. Samarbetsformer över ämnes- och fakultetsgränser finns 
således i flera varianter, vilket bidrar till en viss svåröverskådlighet och som fäster fokus på 
svårigheten att identifiera vad som ska räknas som ”samarbete”.  
 
Till detta kommer att ”miljöområdet” finns som inslag i flera kurser, men inte utgör ett 
huvudtema. Begränsas urvalet till fakultetsöverskridande kurser som helt eller i huvudsak 
handlar om ”miljöområdet” i meningen natur, människans relation till naturen, miljöpåverkan 
samt hållbarhet finns i det materialunderlag två utbildningar. Den ena är Hållbar 
samhällsutveckling (60 hp) på grundnivå. Den andra är Masterprogram i globalisering, miljö 
och social förändring(120 p). Eftersom huvudområdet geografi i sig är ett samarbete mellan 
kultur- och naturgeografi och eftersom miljöfrågor är återkommande inom denna utbildning 
kan även detta räknas som fakultetsöverskridande kurser. På basis av det materialunderlaget 
kan också konstateras att det humanvetenskapliga områdets samarbeten med 
naturvetenskaplig fakultet i huvudsak begränsas till Institutionen för naturgeografi och i viss 
mån Resilience Centre. 
 
Nedan redovisas fakultetsöverskridande utbildningar vi funnit, som delvis eller helt ligger 
inom miljöområdet. Dock listas inte de kurser som finns inom lärarutbildningarna. Här finns 
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en rad utbildningar där huvudområden från minst två fakulteter samarbetar, bland annat i 
kurser inom miljöområdet.1  
 
Geografi 
Huvudområdet geografi identifieras av representant för Kulturgeografiska institutionen som 
”inom miljöområdet”. Undervisning i geografi ges i samarbete mellan Naturgeografiska och 
Kulturgeografiska institutionerna. På grundnivå ges Kandidatprogram i geografi (180 hp). 
Inom programmet är Geografi I, II och III (totalt 90 hp) obligatoriska. Därutöver finns en rad 
valbara kurser inom miljöområdet, varav några är samarbeten mellan flera huvudområden.2 
Utbildningarna på grundnivå administreras vid Institutionen för naturgeografi. 
Undervisningsspråk är huvudsakligen svenska.  
 
Samhällsplanerarprogrammet (180 hp, grundnivå) 
Detta program är en bred utbildning som bland annat rymmer frågor om ”hållbar utveckling” 
och ”miljöpåverkan”3 och kan klassas som ”inom miljöområdet”. Programmet är ett 
samarbete mellan nio institutioner. Dessa är Ekonomisk-historiska institutionen; Institutionen 
för arkeologi och antikens kultur; Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap; Institutionen för naturgeografi; Kulturgeografiska institutionen; 
Nationalekonomiska institutionen; Sociologiska institutionen; Statistiska institutionen; 
Statsvetenskapliga institutionen. Således är detta ett samarbete mellan huvudområden från tre 
fakulteter. Värd för programmet är Kulturgeografiska institutionen. Undervisningsspråk är 
huvudsakligen svenska. 
 
Hållbar samhällsutveckling (60 hp, grundnivå, förkortas HSU) 
Utbildningen ges som fristående kurs. Den är ett samarbete mellan Stockholms Resilience 
Centre, Systemekologiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Kulturgeografiska 
institutionen och Filosofiska institutionen. På utbildningens websida karakteriseras kursen 
som ett samarbete mellan en rad huvudområden från fyra fakulteter: ”Dess tvärvetenskapliga 
karaktär förmedlas genom medverkan av vitt skilda forskningsfält. Naturgeografi, 
Systemekologi, Kulturgeografi, Statsvetenskap, Filosofi, Pedagogik, Sociologi, Juridik och 
Nationalekonomi är exempel på institutioner som medverkar.”4 Samtliga delmoment inom 
HSU som också läsas som fristående kurser: 
 
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp 
Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp 
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp 
Hållbar konsumtion, 7,5 hp 
Miljöetik 7,5 hp 
Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp 
Ekologisk ekonomi 7,5 hp 
Miljökommunikation 7,5 hp 

                                                 
 
1 Exempelvis har Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens flera kortare delkurser som utgör samarbeten mellan dem och 
huvudområden inom naturvetenskaplig fakultet. Ytterligare ett exempel är huvudområdet geografi (som i sig är fakultets-
överskridande) som också ingår som en del av lärarutbildningen. 
2 Se http://www.natgeo.su.se/utbildning/alla-utbildningar/kurser/grundnivå 
3 http://www.humangeo.su.se/utbildning/program-och-kurser/grundnivå/program/samhällsplanerarprogrammet-180-hp 
4 http://www.natgeo.su.se/utbildning/alla-utbildningar/kurser/grundnivå/hållbar-samhällsutveckling-60-hp-1.53994 
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Inom dessa olika delkurser undervisar lärare från de ovan uppräknade huvudområdena. 
Exempelvis är en lärare från Filosofiska institutionen delkursansvarig för Miljöetik. Delkursen 
Miljökommunikation ges i samarbete mellan Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation och Stockholm Resilience Centre. Värd för kursen är Institutionen för 
naturgeografi. Undervisningsspråk är huvudsakligen svenska. 
 
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring (120 hp) 
Denna utbildning kan ge masterexamen inom ekonomisk historia, geografi eller 
internationella relationer. Programmet ges i samarbete mellan Ekonomisk-historiska 
institutionen; Kulturgeografiska institutionen; samt Institutionen för naturgeografi. Värd för 
programmet är Kulturgeografiska institutionen. Undervisningsspråk är engelska. 
 
Masterprogram i kulturarvsstudier (120 hp) 
Även denna utbildning kan räknas till dem inom miljöområdet då det inkluderar 
kulturmiljövård som handlar om den människopåverkade naturen i form av exempelvis 
odlingslandskap eller dammbyggnader. Programmet utgör ett samarbete mellan Institutionen 
för arkeologi och antikens kultur; Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap; Institutionen för kultur och estetik; Institutionen för svenska och 
flerspråkighet; Historiska institutionen; samt Kulturgeografiska institutionen. Således ingår 
huvudområden från två fakulteter. Vidare medverkar Arkitekturskolan vid KTH samt 
gästlärare från olika kulturmiljövårdsinstanser, exempelvis Riksantikvarieämbetet. I 
programmet ingår två delkurser som också kan läsas som fristående. Dessa är Kulturarv och 
kulturmiljövård (15 hp) respektive Kulturarv i globalt perspektiv (15 hp). Värd för 
programmet är Institutionen för kultur och estetik (Konstvetenskap). Undervisningsspråket är 
huvudsakligen svenska.  
 
Utbildningar som är huvudområdesövergripande samt andra potentiella 
samarbeten 
Utöver miljöinriktade utbildningar som är fakultetsöverskridande finns också några 
utbildningar som är huvudområdesöverskridande inom samma fakultet. Dessa kan ses som 
resurser i ett eventuellt framtida arbete med att öka antalet fakultetsöverskridande utbildningar 
inom miljöområdet.  
 
Till dessa utbildningar hör Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga 
miljöstudier (120 hp, förkortas IMPRESS) som är ett samarbete mellan Kulturgeografi, 
Socialantropologi och Statsvetenskap. Värd för programmet är Statsvetenskapliga 
institutionen. Undervisningsspråket är engelska. Vidare finns Kandidatprogram i global 
utveckling(180 hp), som har viss miljöinriktning, samarbete inom samhällsvetenskaplig 
fakultet. Programvärd är Socialantropologiska institutionen. Undervisningsspråket är 
huvudsakligen svenska. 
 
Därtill finns en rad kortare miljöinriktade kurser som ges inom ramen för ett huvudområde. 
Några exempel bland dem som rapporterats av studierektorerna är följande. Engelska 
institutionen har inslag av miljöhumaniora inom sina utbildningar på grund- och avancerad 
nivå, bland annat delkursen Ecopoetics (7,5 hp, grundnivå). Detta gäller också 
Statsvetenskapliga institutionen där studierektorn listat delkurserna Environmental Politics 
och Global Environmental Politics (båda 7,5 hp på grundnivå) samt Environmental Politics – 
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Governing the Antropocene from Local to Gobal (7,5 hp, avancerad nivå). Ekonomisk-
historiska institutionen har på avancerad nivå delkurserna Global Food Order (7,5 hp) och 
Globalisation, Environment and Social Change (15 hp). Vid Nationalekonomiska institutionen 
ges The Climate and the Economy samt Economics of Development and the Environment 
(båda 7,5 hp, avancerad nivå). Dessa kurser är valbara för studenter från naturvetenskaplig 
fakultet. Idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik ger kursen Människans gränser (7,5 
hp, avancerad nivå), som handlar om antropomorfism och relationen mellan människa och 
djur. Vid Socialantropologiska institutionen ges flera delkurser inom miljöområdet: Miljö och 
samhälle – introduktion till miljöantropolog och politisk ekologi (7,5 hp, grundnivå); 
Ekonomi: värde, resurser och miljö (7,5 hp, grundnivå); Hållbar framtid: nya riktningar inom 
miljöantropologi (7,5 hp, avancerad nivå). Juridiska institutionen ger Environmental Law 
Across Borders (15 hp, avancerad nivå). Slutligen, vid Historiska institutionen ges delkursen 
Global historia I – klimat, samhälle, ekonomi och styrning i ett långt tidsperspektiv (7,5 hp, 
avancerad nivå). 
 
Det finns således inom det humanvetenskapliga området vid SU lärarkompetens och kurser 
inom huvudområden som utgör tillgångar för framtida arbete med 
fakultetsgränsöverskridande utbildningar inom miljöområdet.  
 
Nyckelaktörer 
Ser man till de fakultetsövergripande utbildningarna finns några nyckelaktörer. Dessa är i 
huvudsak Kulturgeografi och Naturgeografi. Ska man peka ut fler kan Socialantropologi och 
Statsvetenskap framhållas. Dessa medverkar, i likhet med flera andra huvudområden, i 
utbildningar som går över gränser mellan huvudområden och fakulteter och har därtill flera 
egna huvudområdesinriktade kurser inom miljöområdet och sannolikt även egen forskning på 
fältet. Även Resilience Centre kan förväntas vara en central aktör inom området. Utöver detta 
kan i underlaget enstaka personer anas som centrala. Det gäller då bland annat de som ägnar 
sig åt miljöetik inom Filosofi samt miljöhumaniora inom bland annat Engelska och 
Statsvetenskap. 
 
Behov av att främja utveckling av utbildningar inom miljöområdet 
Uppdragets andra steg är formulerat som ”utreda behov och möjligheter att främja 
utvecklingen av sådan utbildning”. Mot bakgrund av att miljöfrågor har hög samhällsrelevans 
och engagerar många ungdomar och potentiella studenter finns förstås allmänt sett ett behov 
av humanvetenskapliga miljöinriktade utbildningar. I dagsläget finns vid Stockholms 
universitet en rad kurser som inkluderar miljöområdet, även om antalet som är 
fakultetsöverskridande och uteslutande fokuserar miljö är få. Huruvida universitetet bör 
erbjuda fler sådana utbildningar och om dessa bör vara fakultetsöverskridande eller inte, är en 
bedömningsfråga som ligger hos Områdesnämnden. Här bör tilläggas att humanvetenskapliga 
utbildningar som till delar eller i huvudsak inriktas på miljöfrågor inte är helt lätt att hitta 
utbildningskatalogen. Redan existerande kursutbud skulle kunna synliggöras än mer för 
potentiella studenter. 
 
För främja ytterligare fakultetsöverskridande utbildningar inom miljöområdet finns 
förslagsvis två vägar att gå. Den första är att på basis av föreliggande underlag rikta särskilda 
främjande åtgärder mot existerande nyckelaktörer och utbildningar. Detta skulle således inte 
kräva vidare utredning av behov och möjligheter. Sett till hela utbudet av kurser inom 
miljöområdet finns redan en potential för att utöka framtida samarbeten mellan huvudområden 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diskussionsunderlag 
18-01-22 
 

6 (6) 

Områdesnämnden för humanvetenskap 
 
och/eller fakulteter. Den andra vägen att gå är att samla ytterligare information för att få mer 
kunskap om eventuella existerande problem vad som kan tänkas främja ytterligare 
samarbeten. 
 
Om Buga ombeds genomföra uppdragets andra steg är ett förslag på upplägg följande. 
Ett antal nyckelaktörer väljs ut för samtalsintervjuer. De nyckelaktörer som väljs är 
förslagsvis personer verksamma inom redan existerande utbildningar inom det 
humanvetenskapliga området – oavsett om dessa utbildningar är fakultetsöverskridande eller 
inte – samt personer som är framträdande humanvetenskapliga forskare inom miljöområdet 
eller på annat sätt besitter denna specialkompetens. Föreliggande inventeringen av 
utbildningar ger en första indikator på vilka som utgör nyckelaktörer. 
 
De strategiskt valda personerna intervjuas angående 
 

• hur de ser på eventuella möjligheter och behov av att i framtiden skapa utbildningar 
inom miljöområdet; 

• vilka idéer om utbildningar som finns; huruvida, och i så fall vad dessa vinner på att 
vara fakultets- och/eller områdesöverskridande; 

• hur hittills genomförda samarbeten fungerat: lyckade arbetsformer samt vilka 
eventuella problem som dykt upp i existerande samarbeten och vilka eventuella 
hinder för samarbeten som kan antas finnas i framtiden. 

 
Intervjuerna kan eventuellt genomföras som ett antal gruppsamtal/seminarier. Intervjusvaren 
sammanställs i kort rapport där uppfattningar om behov, idéer om utbildningar och 
samarbeten samt erfarenheter av hinder och möjligheter sammanställs. 
Tidsåtgång för ett sådant uppdrag beräknas till omkring fyra veckors heltidsarbete.  
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