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På hållbar väg. En rapportserie från profilarbetet vid Mälardalens högskola 
avseende hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är en stor utmaning för dagens och morgondagens samhälle. Högskolor och 
universitet har en central roll i arbetet för hållbar utveckling och detta omfattar lärosätenas 
aktiviteter på alla plan: forskning, utbildning, kontakter med omgivande samhälle och hur den 
egna organisationen fungerar. Det är därför viktigt att högskolor och universitet bidrar aktivt med 
kunskap och lärande kring hållbar utveckling, och inte minst med att studenters och anställdas 
personliga engagemang ökas av dessa kunskaper.  
 
Mälardalens högskola har länge arbetat systematiskt med hållbar utveckling i forskning, utbildning 
och förvaltning (var t.ex. Världens första högskola 1999 att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001). 
Hållbar utveckling är idag ett av högskolans prioriterade inriktningar för tiden 2009-2012. Vid 
Mälardalens högskola finns sedan 2006 tre strategiska processer som syftar till att ytterligare 
fördjupa samt bredda arbetet för hållbar utveckling. Inom forskning sker det inom ramen för det 
s.k. Samverkansprojektet mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet, vilket utgör en 
satsning av rektorerna vid båda lärosätena och sträcker sig till halvårsskiftet 2009. Inom 
undervisning, förvaltning och tredje uppgiften sker det inom ramen för det s.k. Profilarbetet vid 
Mälardalens högskola. I anslutning till detta profilarbete har samarbete inletts med 
Världsnaturfonden WWF som har utsett Mälardalens högskola till den enda högskolan bland 10 
s.k. Modellskolor "på hållbar väg" i Sverige. Det övergripande målet för det samarbetet är att 
befrämja utvecklingen och spridandet av god praxis inom lärande för hållbar utveckling. 
 
Vi är båda med i ledningen för dessa strategiska processer och har haft glädjen att tillsätta tre 
mycket spännande utredningar som analyserar olika aspekter av arbetet med hållbar utveckling vid 
svenska och europeiska lärosäten: 
 
1. Omvärldsanalys av forskarutbildningar och utbildning på avancerad nivå inom området Hållbar 
utveckling (2008). Av Lena Widefjäll. Rapporten är framtagen inom ramen för ovan nämnda 
Samverkansprojekt. Rapporten är en analys av svenska och europeiska lärosätens utbildningar på 
avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom området hållbar utveckling. Tonvikten ligger på 
svenska lärosäten och en fördjupad genomgång görs av ett par svenska lärosäten där särskilda 
satsningar gjorts. (På hållbar väg 1) 
 
2. Inventering av hållbar utveckling i kurser och program vid Mälardalens högskola (2008). Av 
Lena Widefjäll. Rapporten är framtagen inom ramen för ovan nämnda Profilarbete. Rapporten 
utgör en inventering av vilka kurser och program på Mälardalens högskola som kan uppfylla 
kriterier att vara utbildning inom området för hållbar utveckling. Eftersom inga givna 
urvalskriterier finns för vad som kan sägas vara utbildning för hållbar utveckling behandlas denna 
fråga ingående och referenser görs till liknande utredningar/inventeringar vid andra svenska 
lärosäten. (På hållbar väg 2) 
 
3. Setting a good example. Good practice of sustainable development in institutions of higher 
education (2008). Av Matthias Schröter. Rapporten är framtagen inom ramen för ovan nämnda 
Profilarbete. Den handlar om hur 49 lärosäten i Tyskland och England arbetar med hållbar 
utveckling på ett praktiskt plan i förvaltning och undervisning, bland studenter och anställda, med 
energibesparing och teknikutveckling. Mot bakgrund av en kriterianalys av vad som kan tänkas 
utgöra ett hållbar universitet ges sedan ett smörgåsbord av 360 exempel som inspirerar oss vid 
Mälardalens högskola och förhoppningsvis andra lärosäten i Sverige. (På hållbar väg 3) 
 
Det är tre mycket bra rapporter som vi hoppas att du finner värdefulla i ditt och ditt lärosätes 
arbete för hållbar utveckling. Alla rapporterna kan laddas ned på Mälardalens högskolas 
hållbarhetshemsida. Har du ytterligare frågor får du gärna höra av dig till oss. 
 
Peter Dobers Malin Mobjörk 
peter.dobers@mdh.se  
021 - 10 73 52 April 2008 



 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna omvärldsanalys är att analysera andra lärosätens satsningar/utbildningar 

inom området hållbar utveckling, primärt på forskarutbildningsnivå men även på avancerad 

nivå (masterprogram). Undersökningen är främst gjord i ett europeiskt perspektiv och 

huvudmaterialet för undersökningen utgörs av information som finns på olika lärosätens 

hemsidor.  

   Undersökningen visar att satsningar inom hållbar utveckling görs vid ett flertal av de 

svenska lärosätena. Vid de mindre och mellanstora lärosätena sker främst satsningar inom 

enstaka institutioner. Större satsningar inom hållbar utveckling som inbegriper flera 

ämnesområden sker främst vid Sveriges universitet. Dessa större centrumbildningar eller 

nätverk har ofta ett brett fokus på t.ex. miljö eller hållbar utveckling, även om enskilda 

projekt naturligtvis har mer specifika fokus. Generellt kan sägas att frågeställningar kopplade 

till hållbar utveckling ofta studeras på flera nivåer (lokalt, regionalt och globalt). Miljöerna 

benämns oftast som ”tvärvetenskapliga”, men begrepp såsom ”multidisciplinär”, 

”mångvetenskaplig” och ”transdisciplinary” förekommer också. När det gäller övriga 

europeiska länder visar analysen att flest satsningar inom området hållbar utveckling görs i 

Holland och Storbritannien. Vid lärosäten i övriga Europa samt i länder utanför Europa har 

jag hittat ett mindre antal satsningar.  

 I den översiktliga omvärldsanalysen identifierades ett antal svenska lärosäten som 

särskilt intressanta utifrån sina satsningar på avancerad utbildning inom området hållbar 

utveckling. I ett andra steg av analysen fokuserade jag således på dessa lärosäten för att 

fördjupa analysen. De identifierade lärosätena är: Göteborgs universitet och Chalmers 

(GMV), Lunds universitet (LUCSUS), Uppsala universitet och SLU (CSD och Cemus), 

Stockholms universitet (CTM), Linköpings universitet (Tema Vatten och Program 

Energisystem), Umeå universitet och SLU (ingen direkt miljö) samt KTH (EMT).  

   GMV fokuserar mestadels på globala miljö- och resursproblem och tonvikten är på 

naturvetenskap och teknik. Tema V fokuserar på samhällsrelevanta miljö- och resursproblem 

och Program Energisystem har fokus på energisystem utifrån de tre inriktningarna 

industrier, kommuner och regioner samt byggnader. LUCSUS inriktar sig på en ”globalt 

hållbar samhällsutveckling” och ett nätverk finns för samhällsvetenskaplig och 

humanvetenskaplig forskning. CTM och Stockholm Resilience Center ska fokusera på nio 

teman som alla adresserar frågor om resiliens, anpassning, sårbarhet och förändring. Vid 

CSD inriktas forskningen på miljö- och utvecklingsfrågor (globalt och i Östersjöregionen). 

EMT inriktar sig mot energifrågor och samhällssystem. Vid Umeå universitet och SLU i 

Umeå ligger tyngdpunkten på miljövetenskaplig forskning, kulturgeografisk forskning samt 

frågor kopplade till skogsvetenskap. Vid hälften av lärosätena organiseras 



 

 

doktorandutbildningen i forskarskolor, och vid de övriga finns doktorandgrupper som träffas 

och diskuterar frågor av gemensamt intresse. Alla lärosätena erbjuder masterprogram inom 

området hållbar utveckling och särskilt vid fyra lärosäten finns program som primärt rör 

hållbar utveckling. Vid Tema V ges ”Science for Sustainable Development”, vid LUCSUS ges 

ett internationellt masterprogram i ”Environmental Studies and Sustainability Science” och 

vid Uppsala Universitet och SLU samt Umeå universitet och SLU ges masterprogram i 

hållbar utveckling. Sökandestatistik visar att antalet sökande till dessa program på avancerad 

nivå inte är särskilt stort. Vid samtliga lärosäten betonar man att samarbeten finns med 

externa aktörer och syftet framhålls vara att få till stånd en länk mellan forskning och 

omgivande samhälle.  
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1. Inledning 
I den gemensamma utvecklingsberedningen vid Örebro universitet och Mälardalens högskola 

gjordes bedömningen att de två lärosätena har potential att gemensamt utveckla och stärka 

samverkan på temat hållbar utveckling. Samverkansprojektet är tänkt att omfatta utbildning 

på avancerad nivå, forskarutbildning och forskning. I april 2007 lämnades en 

samverkansplan in. I denna urskildes två tydliga nivåer för samverkan; samverkan mellan 

befintliga miljöer i ett kortsiktigt perspektiv (2007-2008) samt institutionsövergripande 

samverkan genom etablerandet av nya miljöer och strategiska satsningar i ett långsiktigt 

perspektiv. Inom ramen för den andra samverkansnivån ingår etablerandet av School of 

sustainable development, och visionen är att denna utvecklas till en ledande europeisk 

forskningsmiljö inom området hållbar utveckling. Samverkan ska bedrivas mellan de fyra 

miljöerna som i dagsläget bedriver forskning och utbildning relaterade till temat ”hållbar 

utveckling”.1 De fyra miljöerna är:  

 Urbana och Regionala Studier (CUReS) vid Örebro Universitet,  

 Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro Universitet,  

 Process- och Resursoptimering (PRO) vid Institutionen för Samhällsteknik (IST)2, vid 

Mälardalens Högskola, och  

 Ekonomihögskolan3 och Hållbarhetsgruppen (EKI/HG) vid Mälardalens Högskola.  

 

Sammantaget omfattar de fyra miljöerna en bred kompetens med kunskaper inom olika 

discipliner såsom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, humaniora samt 

vård- och folkhälsovetenskap.4 I samverkansplanen gjordes en översiktlig genomgång av 

utbildningar och satsningar inom området hållbar utveckling vid svenska lärosäten. För att 

identifiera och utveckla profilområden för samverkansprojektet finns behov av att göra en 

mer noggrann analys av de svenska lärosätenas satsningar, samt att även göra en översiktlig 

genomgång av lärosäten utanför Sverige, främst i ett europeiskt perspektiv. Detta ligger till 

grund för denna rapport. 

1.1 Syfte 

Syftet med omvärldsanalysen är att analysera andra lärosätens satsningar/utbildningar inom 

området hållbar utveckling, primärt på forskarutbildningsnivå men även på avancerad nivå 

(masterprogram). Undersökningen har särskilt fokuserat på följande frågeställningar:  

                                                        
1 Plan för samverkan mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet på temat Hållbar utveckling (2007).  

2 IST ingår sedan 1 januari 2008 i akademin Hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST. 

3 Ekonomihögskolan ingår sedan 1 januari 2008 i akademin Hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST. 

4 Plan för samverkan mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet på temat Hållbar utveckling (2007).  
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 Vilka specifika frågeställningar sätts i fokus och på vilken nivå studeras de (lokalt, 

regionalt, globalt)? 

 Vilka ämnesmässiga sammansättningar finns och hur benämns miljön i relation till 

”tvärvetenskap”? 

1.2 Genomförande och upplägg 

Undersökningen har främst gjorts i ett Europeiskt perspektiv men även några utbildningar 

som ges vid lärosäten utanför Europa har tagits med i analysen. Huvudmaterialet i 

undersökningen utgörs av information som finns på olika lärosätens hemsidor. Det innebär 

att analysen baseras på den information som lärosätena, eller forskningsmiljöerna, själva vill 

föra fram, dvs. hur de beskriver sin verksamhet. Denna utgångspunkt var nödvändigt för att 

kunna genomföra analysen inom ramen för den tid som var avsatt (en månad heltid).  

   Utbildningar/satsningar ”inom området hållbar utveckling” kan tolkas på en mängd olika 

sätt eftersom någon enhetlig definition av begreppet hållbar utveckling inte finns. I dess 

vidaste bemärkelse kan ett flertal utbildningar relateras till hållbar utveckling. Därför var en 

avgränsning nödvändig att göra. Till att börja med gjordes sökningar i Google med bland 

annat sökorden ”Forskarskola +hållbar utveckling”, ”Research school +sustainable 

development” och ”PhD +sustainable development”. Det betyder att det i första hand är 

utbildningar med ”hållbar utveckling” i namnet eller i beskrivningen som finns med. Utifrån 

de hemsidor för utbildningar som har dykt upp har jag sedan gått igenom respektive 

lärosätes hemsida för att leta efter fler utbildningar. Jag har också följt upp intressanta 

kopplingar till andra lärosäten. Det material jag har fokuserat på har huvudsakligen varit 

övergripande beskrivningar och måldokument, utbildningsplaner och kursplaner. Eftersom 

utbildningar på forskarutbildningsnivå och avancerad nivå ofta är kopplad till den forskning 

som bedrivs vid respektive lärosäte har jag även (något mera översiktligt) studerat den 

forskning som bedrivs. Jag har också speciellt sökt efter särskilda centrumbildningar eller 

forskargrupper. 

 Vid sidan om denna genomgång via Internet har jag studerat förekomsten av 

forskningsprofiler, centrumbildningar, program för forskningsutbildning samt program på 

avancerad nivå (master och magister) vid samtliga svenska högskolor och universitet (61 

stycken). Denna genomgång gjordes som ett komplement till den Internetbaserade analysen 

och någon motsvarande analys har inte gjorts för europeiska lärosäten. Det material som har 

identifierats har dokumenterats i separata word-filer för respektive satsning/utbildning. 

Därefter har materialet analyserats och sammanställts i olika tabeller och bilagor.  

 Resultatet av dessa två genomgångar mynnade ut i en översiktlig analys av satsningar 

och utbildningar i Sverige, i övriga Europa samt i länder utanför Europa. Denna analys 

presenteras i kapitel två. Efter att ha presenterat analysen för samverkansprojektets 

ledningsgrupp beslutade denna att jag i nästa steg av analysen skulle fokusera på vad som 
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görs vid de större svenska lärosätena, vilka uppfattas som särskilt intressanta ur ett hållbar 

utvecklingsperspektiv. Jag gjorde således en mer detaljerad analys av forskning, 

forskarutbildning och utbildningsprogram för sju lärosäten, nämligen Göteborgs universitet 

och Chalmers, Lunds universitet, Uppsala universitet och SLU, Stockholms universitet, 

Linköpings universitet, Umeå universitet och SLU, samt KTH. Denna analys presenteras i 

kapitel 3.  
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2. Översiktlig omvärldsanalys 
Den översiktliga omvärldsanalysen har gjorts i tre steg. Först fokuseras satsningar och 

utbildningar vid svenska lärosäten, därefter följer en genomgång av satsningar och 

utbildningar i Europa och till sist undersöks satsningar och utbildningar vid lärosäten 

utanför Europa. Avslutningsvis summeras analysen och slutsatser dras.  

2.1 Satsningar och utbildningar vid svenska lärosäten 

Sökningen på svenska hemsidor och genomgången av de svenska lärosätena (se bilaga 1) 

visar att satsningar inom området hållbar utveckling görs vid ett flertal av lärosätena. De 

lärosäten där inga specifika satsningar eller profileringar har gjorts mot hållbar utveckling är 

främst vid de mindre lärosätena: Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, 

Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan på Gotland och 

Växjö universitet. Vid dessa lärosäten finns inga forskningsmiljöer eller utbildningsprogram 

på doktorandnivå eller avancerad nivå inom hållbar utveckling.  

 Vid de mindre och mellanstora lärosätena sker främst satsningar inom enstaka 

institutioner. Det betyder att frågeställningar studeras utifrån ett disciplinärt perspektiv, t.ex. 

utifrån naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Här följer några exempel. Högskolan i 

Kalmar, som har vetenskapsområdet naturvetenskap, bedriver forskning inom 

miljövetenskap. Vid Mittuniversitetet är fokus på miljövetenskap och ekoteknik och det 

bedrivs både forskning, forskarskola och masterprogram i ämnet. Vid Handelshögskolan i 

Stockholm finns en liten grupp forskare och doktorander inom området hållbar utveckling. 

Högskolan i Borås har en masterutbildning i ”resursåtervinning – hållbara tekniska system”, 

samt en magisterutbildning i ”industriell ekonomi – kvalitet och miljö”. Däremot har de 

ingen forskningsmiljö eller forskarskola inom området hållbar utveckling. Vid Högskolan i 

Dalarna är ett forskningsområde ”bärkraftigt samhälle” och till området finns två 

forskningsgrupper: Centrum för Solenergiforskning samt Försörjningssystem och 

implementeringsvillkor. Någon forskarskola eller program på avancerad nivå inom hållbar 

utveckling finns inte. Värt att notera är att naturvetenskapliga och tekniska satsningar är 

klart dominerande.   

 Större satsningar inom hållbar utveckling som inbegriper flera ämnesområden sker 

främst vid Sveriges universitet. De största satsningarna sker vid:  

 Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, Göteborgs miljövetenskapliga 

centrum (GMV), 

 Linköpings universitet: Tema Vatten i natur och samhälle och Program Energisystem, 

 Lunds universitet: Lunds universitets center för studier av uthållig 

samhällsutveckling (LUCSUS), 
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 Stockholms universitet: Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM), 

 Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet: Centrum för hållbar utveckling 

(CSD), och 

 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH): Skolan för energi- och miljöteknik (EMT). 

 

Vid dessa lärosäten samverkar ett flertal ämnesområden såsom naturvetenskap, teknik, 

samhällsvetenskap och ekonomi inom området hållbar utveckling. Utbildning bedrivs på 

avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, ofta med tydlig tvärvetenskaplig profilering. 

Utbildningarna är ofta knutna till forskning inom hållbar utveckling där forskare från flera 

ämnesområden bidrar med sin specialistkompetens i olika projekt och satsningar. Förutom 

dessa större lärosäten så har även Umeå universitet tillsammans med SLU i Umeå en stark 

inriktning mot hållbar utveckling. Någon specifik miljö inom hållbar utveckling med 

samarbete över fakultets- och universitetsgränser finns dock inte.  

 En sammanställning (se Tabell 1) har gjorts över de identifierade miljöerna vid svenska 

lärosäten. Denna har gjorts utifrån syftet att studera vilka frågeställningar som sätts i fokus 

vid respektive lärosäte och på vilken nivå de studeras. Syftet har också varit att se vilka 

ämnesmässiga sammansättningar som finns och hur miljön benämns i relation till 

”tvärvetenskap”. Tabellen grundar sig på information från respektive lärosätes hemsida. Med 

fokus avses de problemområden som primärt behandlas. Detta är ibland tydligt avgränsat till 

specifika områden, och ibland brett såsom exempelvis miljö eller hållbar utveckling. Med 

ämnesmässig sammansättning menas vilka vetenskapliga ämnen/discipliner som ryms inom 

en viss satsning. I de fall då detta inte uttrycks beskriver jag i stället vilka enheter som ingår i 

satsningen. Med definition tvärvetenskap avses det begrepp som används för att beskriva 

verksamheten i relation till tvärvetenskap, i de fall något sådant begrepp används. För 

källhänvisningar se referenslistan. 

 

Tabell 1 Satsningar vid svenska lärosäten inom området hållbar utveckling 

Satsning/utbildning Fokus Ämnesmässig 

sammansättning 

Definition 

tvärvetenskap 

Arena jordens 
resurser (forskarskola) 
Luleå tekniska universitet 

1) Energisystem  
2) Användning av mark, 
vatten och naturresurser  
3) Restprodukthantering  
4) Transportsystem 

27 forskningsämnen 
från både tekniska och 
filosofiska fakulteten 
(teknik, 
samhällsvetenskap och 
ekonomi) 

Mångvetenskap 
 

Cemus 
Uppsala universitet och 
SLU 

Miljö och utveckling 
(kurser i bl.a. global 
ekonomi, miljöhistoria, 
klimat- och energifrågor 
samt Östersjöregionens 
miljö och utveckling) 

”Fakultetsöverskridan-
de” 
 Kurser utifrån 
problemområden 
snarare än ämnen, 
forskare från ett flertal 
ämnen 

Tvärvetenskap 
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Centre for Sustainable 
Communications 
KTH 

Medie- och 
kommunikationsteknik 
 

Medieteknik, 
telekommunikation, 
datavetenskap, 
transportsystem, miljö- 
och 
hållbarhetsstrategisk 
forskning, samhälls- och 
kulturvetenskap, 
arkitektur, design och 
planering 

Interdisciplinär 
 

CHU: Centrum för 
Hållbar Utveckling 
KTH och IVL 

Hållbar utveckling Övergripande 
organisation för hållbar 
utveckling vid KTH 

- 

CMF: Centrum för 
Miljövetenskaplig 
Forskning 
Umeå universitet, FOI och 
SLU 

Miljövetenskaplig 
forskning 

Naturvetenskap 
dominerar, men det 
finns även projekt inom 
medicin, skogsveten-
skap, arbetsmiljö och 
samhällsvetenskap/ 
humaniora 

- 

CSD: Uppsala centrum 
för hållbar utveckling 
Uppsala universitet och 
SLU 

Hållbar utveckling, 
globala 
överlevnadsfrågor 

Samarbete mellan 
enheterna:  
Baltic University 
Programme, Cemus och 
Kollegiet för 
utvecklingsstudier 

Samverkan över 
disciplin-, 
institutions- och 
universitetsgränser 

CTM: Centrum för 
tvärvetenskaplig 
miljöforskning 
Stockholms universitet 

Miljö och hållbar 
utveckling 
 

Alla institutioner vid 
Stockholms universitet 

Tvärvetenskap 
 

CUL: Centrum för 
uthålligt lantbruk 
SLU 

Ekologiskt lantbruk och 
lantbrukets 
uthållighetsfrågor 

- Tvärvetenskap 
 

Doktorandforum för 
hållbarhetsdriven 
teknik- och 
samhällsutveckling 
KTH, MdH, Högskolan i 
Kalmar och IVL 

Hållbar teknik- och 
samhällsutveckling 
 

Teknik, naturvetenskap, 
till viss del 
samhällsvetenskap 

Tvärvetenskap 
 

DURS: Division of 
Urban and Regional 
Studies 
KTH 

Planeringsfrågor i ett 
lokalt till regionalt 
perspektiv, fokus på 
aktörer, processer och 
strategier 

Teknik och 
samhällsvetenskap 

Multidisciplinär 
 

EMT: Skolan för 
Energi- och 
Miljöteknik 
KTH 

Hållbara energi- och 
vattensystem 
 

Energi- och miljöteknik 
 

Tvärvetenskap 
 

Ekoteknik och hållbar 
utveckling 
Mittuniversitetet 

Utveckla nya system för 
ett långsiktigt hållbart 
användande av 
naturresurser 

Ekoteknik och 
miljövetenskap 

Tvärvetenskap 

ESDGS: 
Environmental 
Sciences and 
Development 
Graduate School 
Södertörns högskola 

Interaktionen mellan 
människa och natur – för 
en ekologiskt hållbar 
social och ekonomisk 
utveckling 

Naturvetenskap 
 

- 

GMV: Göteborgs 
miljövetenskapliga 
centrum 

Miljö och hållbar 
utveckling 

Alla traditionella 
ingenjörsområden, samt 
områden inom 

- 
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Göteborgs universitet och 
Chalmers tekniska 
högskola 

samhällsvetenskap, 
humaniora, medicin och 
naturvetenskap 

Institutionen 
Ingenjörshögskolan 
Högskolan i Borås 

Energi och material för 
hållbar utveckling 

Energi och miljö, 
polymerteknik, 
bioteknik, 
beräkningsteknik, 
datormodellering, energi 

- 

Miljöhögskolan 
Umeå universitet och SLU 

Miljö Fokus på 
miljövetenskap, även 
andra ämnen med 
inriktning mot miljö 

Tvärvetenskap 

Fms: Miljöstrategisk 
analys 
KTH 

Miljöproblem som är 
allvarliga och kräver 
långsiktiga lösningar 
(globalt och/eller för 
Sverige, även för en 
bransch, ett företag eller 
en myndighet) 

Institutionen för 
samhällsplanering och 
miljö, samarbete med 
andra enheter inom 
KTH 

Tvärvetenskap 

MiSt: Miljöstrategiska 
verktyg 
Blekinge tekniska 
högskola 

Miljöstrategiska verktyg 
som kan underlätta 
beslutsfattande, från 
lokal till global nivå 

- Tvärvetenskap 

LUCSUS: Lunds 
universitets center för 
studier av uthållig 
samhällsutveckling 
Lunds universitet 

Hållbar utveckling Teknik, naturvetenskap 
och samhällsvetenskap 
 

Tvärvetenskap, 
inom och utanför 
akademin 

Program 
Energisystem 
Linköpings tekniska 
högskola m.fl. 

Uthålliga och effektiva 
energisystem. Fokus på, 
byggnader, kommuner 
och regioner samt 
industrier. 

Teknik och till viss del 
samhällsvetenskap 

Tvärvetenskap 

SERC: Centrum för 
Solenergiforskning 
Högskolan Dalarna 

Småskalig 
energiproduktion och 
energianvändning 

Energi och miljöteknik - 

SuRe: Sustainability 
Research Group 
Handelshögskolan i 
Stockholm 

Marknadsförändringar 
relaterade till hållbarhet 
och företags sociala 
ansvar (CSR) 

Ekonomi - 
 

Stockholm Resilience 
Center 
Stockholms universitet 

Social-ekologiska system: 
Resilens, anpassning, 
sårbarhet och förändring 

9 samverkande 
kluster/teman 

Transdisciplinary 

Tema Vatten 
Linköpings universitet 

Samhällsrelevanta 
vatten- och miljöproblem 

Naturvetenskap, 
samhällsvetenskap, 
humaniora 

Mång- och 
tvärvetenskap 

2.2 Satsningar och utbildningar vid europeiska lärosäten 

När det gäller satsningar vid Europeiska lärosäten så har flest satsningar hittats i Holland (10 

st) och i Storbritannien (11 st). I övriga Europa, förutom Sverige, hittades ett fåtal (7 st). I 

detta kapitel görs en sammanställning av dessa satsningar.  

 I Holland finns det ett par nationella forskarskolor, CERES och SENSE. CERES har fokus 

på resursproblematik medan SENSE har fokus på miljöförändringar. Det finns också ett 

flertal institut och centrumbildningar som bedriver forskning och utbildning inom området 

hållbar utveckling. Till dessa är ofta olika masterprogram och forskarutbildningsprogram 
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kopplade. Till exempel så har CSTM vid University of Twente ett forskarutbildningsprogram 

som heter ”Governance and Sustainable Development” och ICIS vid Maastricht University 

har forskarutbildningsprogrammet ”Sustainability Science, Policy and Practice”. Även IVM 

vid Vrije University Amsterdam har ett forskarutbildningsprogram som fokuserar på frågor 

kopplade till hållbarhetsproblematik och The Copernicus Institute vid Utrecht University har 

ett masterprogram i ”Sustainable Development”. Flera av instituten eller 

centrumbildningarna i Holland kombinerar forskare och studenter från ett flertal olika 

ämnesområden. I relation till tvärvetenskap beskrivs ofta utbildningarna med orden 

”multidisciplinary” eller ”interdisciplinary”. I Tabell 2 nedan görs en sammanställning av de 

holländska satsningarna (den grundar sig på samma premisser som Tabell 1). 

 

Tabell 2 Satsningar vid holländska lärosäten inom området hållbar utveckling 

Satsning/utbildning Fokus Ämnesmässig 

sammansättning 

Definition 

tvärvetenskap 

CERES: Research 
School for Resource 
Studies for 
Development 
Nationell forskarskola vid 
flera lärosäten 

Resursproblematik; med 
resurser menas inte bara 
naturens resurser utan 
även mänskliga vilket 
inkluderar kapital och 
kunskap. Från fallstudier 
till globala översiktsstu-
dier. 

- Multidisciplinary 

CERES-Wageningen: 
Research School for 
Resource Studies for 
Development 
Wageningen University 

Mat, plats, mångfald, 
bevaring av naturresurser.  

Samhällsvetenskap 
och biologi 

Interdisciplinary 

CML: The Institute of 
Environmental 
Sciences 
Leiden University 

De tre enheternas fokus:  
- interaktionen mellan 
människa och miljö 
- ekologiska och 
socioekonomiska 
relationer på global och 
regional nivå. 
- utvecklingsländer 

Naturvetenskap och 
samhällsvetenskap.  
Tre enheter: 
- Environmental 
Biology 
- Industrial Ecology 
- Environment and 
Development 

Interdisciplinary 

CSTM: Center for 
Clean Technology and 
Environmental Policy 
University of Twente 

“Governance; 
emphasising sustainable 
development, 
environmental quality, 
and technological 
innovation.” 

- - 

ICIS: Internationel 
Centre for Integrated 
assessment & 
Sustainable 
development 
Maastricht University 

Hållbar utveckling. 
Teman; hälsa, vatten, 
turism, mobilitet, 
globalisering, 
klimatförändringarna, 
oceaner och regional 
utveckling. 

Naturvetenskap  och 
samhällsvetenskap 

Interdisciplinary 

IVEM: Center for 
Energy and 
Environmental 

Produktions- och 
konsumtionsmönster. 

Naturvetenskap och 
teknik  

Multidisciplinary 
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Studies 
University of Groningen 
IVM: Institute for 
Environmental 
Studies 
Vrije University 
Amsterdam 

- Fyra avdelningar:  
Biology and 
Chemistry, Economics 
and Technology, 
Environmental Policy 
Analysis och Spatial 
Analysis and Decision 
Support 

Multidisciplinary 

PE&RC: The C.T. de 
Wit Graduate School 
for Production 
Ecology and Resource 
Conservation 
Wageningen University 

Utveckla hållbara och 
multifunktionella 
produktionssystem och 
system för 
markanvändning. 

Grunden är 
naturvetenskap, men 
med samarbete med 
forskare inom 
samhällsvetenskap 

- 

SENSE Research 
School for Socio-
Economic and Natural 
Sciences of the 
Environment 
9 miljövetenskapliga 
forskningsinstitut 

Utveckla och förbättra 
vetenskapliga koncept och 
metoder som krävs för en 
effektiv och disciplinär 
och multidisciplinär 
förståelse av 
miljöförändringarna. 

Från naturvetenskap 
(kemi, biologi, 
markvetenskap, 
miljöteknik) till 
samhällsvetenskapen 
(ekonomi, sociologi, 
politik) 

Monodisciplinary, 
multidisciplinary 
 

The Copernicus 
Institute: Research 
Institute for 
Sustainable 
Development and 
Innovation 
Utrecht University 

Fyra program:  
- Energy for Sustainable 
Development 
- Land Use, Biodiversity 
and Ecosystem 
- Functioning Dynamics 
and Governance of 
Innovation Systems  
- Governance for 
Sustainable Development 

Naturvetenskap och 
samhällsvetenskap: 
fysik, kemi, biologi, 
teknik, ekonomi, 
ekologi, hydrologi, 
jordvetenskap, 
geografi, 
miljövetenskap, 
innovationsvetenskap, 
sociologi, 
statsvetenskap och 
företagsekonomi 

Multidisciplinary 
(avser program-
met Governance 
for Sustainable 
Development) 

 

Även i Storbritannien finns ett flertal satsningar inom området hållbar utveckling. Tre 

lärosäten kan särskilt nämnas; University of Surrey, University of Bath och University of 

Lancaster. Vid dessa lärosäten studeras hållbar utveckling utifrån en bred ämnesmässig 

sammansättning. I tabell 3 nedan görs en sammanställning av de satsningar som görs vid 

brittiska lärosäten inom området hållbar utveckling (den baserar sig på samma premisser 

som Tabell 1). 

 

Tabell 3 Satsningar vid brittiska lärosäten inom området hållbar utveckling 

Satsning/utbildning Fokus Ämnesmässig 

sammansättning 

Definition 

tvärvetenskap 

BRASS: The ESRC 
Centre for Business 
Relationships, 
Accountability, 
Sustainability and 
Society 
Cardiff University 

“Promote issues of 
sustainability, 
accountability and social 
responsibility through 
research into key business 
relationships.” 

Samhällsvetenskapliga 
ämnen, kombinerar 
enheterna 
Business School, the 
Law School och the 
School of City and 
Regional Planning 

Interdisciplinary 
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CES: Centre for 
Environmental 
Strategy 
Cardiff University 

Miljösystemanalys och 
“Policy Risk assessments”. 
Teman:  
- Ecological economics 
and etics 
- Environmental 
management and policy-
making 
- Environmental systems 
analysis 
- Sustainable energy 
- Development of 
educational software. 

Stark ingenjörsprofil, 
även medlemmar med 
bakgrund i 
miljövetenskap, fysik, 
matematik, ekonomi, 
sociologi, policy analys 
och filosofi. 

Multidisciplinary 

CREE: Centre for 
Research in Education 
and the Environment 
Department of Education, 
University of Bath 

Utbildning kopplat till 
miljö och hållbarhet 

Ekonomi, manage-
ment, ”science”, 
geografi, filosofi och 
litteratur m.m 

- 

CSEC: The Centre for 
the Study of 
Environmental 
Change 
Department of Sociology, 
Lancaster University 

Sociala, politiska och 
kulturella dimensioner av 
hållbarhet och ny 
teknologi. 

“Science and 
technology studies, 
cultural sociology, 
anthropology, social 
theory and philosophy”  

Interdisciplinary 

ICE: International 
Centre for the 
Environment 
University of Bath 

Sustainable Energy, 
Environmental 
Economics. 

- An across 
disciplinary 
centre 

Organisations and 
sustainable 
development 
University of Canterbury 

“Sustainability” reporting 
and communication. 

Samhällsvetenskapliga 
discipliner: 
budgetering, 
humangeografi, 
miljöpolitik, 
miljösociologi, 
socialpsykologi, 
organisationsteori och 
kommunikation, public 
relations 

 

SBE: School of the 
built environment 
The University of 
Nottingham 

Förnybar energi, hållbar 
teknik, konstruktions-
teknik, ”architectural 
humanities”, 
arkitekturhistoria och 
teori. 

Arkitektur, 
byggnadsteknik, 
stadsplanering och 
hållbar design 

- 

SED: School of 
Environment and 
Development 
The University of 
Manchester 

“The uneven relationships 
between society, economy, 
and the environment.” 

Kombinerar Institute 
for Development Policy 
and Management 
(IDPM) med discipli-
nerna arkitektur, 
geografi, samt 
planering och landskap 

Interdisciplinary 

The Institute for 
Sustainability, Energy 
and Environmental 
Management 
Cardiff School of 
Engineering 

Miljöproblem, 
energifrågor och hållbar 
teknik. 

Forskarna utgörs av 
civilingenjörer ooch 
process-, miljö- och 
mekanikingenjörer 

Multidisciplinary 

The International 
Centre for Responsible 
Tourism 
The Leeds Metropolitan 

Hållbar turism. - - 
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University 
The Lancaster 
Environment Center 
The University of 
Lancaster 

- Environmental Change 
and Pollution  
- Environment and 
Society  
- Catchments and Aquatic 
Processes 
- Organism and the 
Environment 

Övergripande för 
universitetet, ett flertal 
olika discipliner 
samarbetar i flera olika 
centrumbildningar 
inom hållbar utveckling 

Post-disciplinary, 
interdisciplinary 

 

Vid lärosäten i övriga europeiska länder har jag inte funnit nämnvärt många satsningar. En 

förklaring till detta kan vara att den Internetbaserade sökningen är gjord med engelska 

sökord. En annan att jag huvudsakligen har följt upp intressanta länkar från de hemsidor 

som jag har hittat, vilket kan ha bidragit till att satsningar vid holländska och brittiska 

lärosäten dominerar. Jag har dock hittat några större satsningar. I Schweiz finns NCCR 

North-South som är ett forskningscenter med syftet att vara den institutionella strukturen för 

studier av hållbar utveckling i Schweiz. Centret är ett världsomspännande nätverk som 

inkluderar sju partnerinstitutioner i Schweiz och cirka 130 forskningscentra, universitet och 

utvecklingsorganisationer i Afrika, Asien och Latinamerika. Fokus ligger i första hand på 

hållbar utveckling i utvecklingsländer, men även i Schweiz. En annan satsning som kan 

nämnas är Urban Institute Ireland vid University College Dublin. Centrets syfte är att 

utveckla nya teknologier, policys och idéer för att förbättra kvaliteten av den byggda och 

levande miljön. Vid centret ges ett forskarutbildningsprogram i hållbar utveckling där 

studenterna väljer en av fyra inriktningar; Biodiversity & Climate Change, Environmental 

Policy, Planning and Land Use, samt Transportation & Infrastructure. I Tabell 4 nedan görs 

en sammanställning av satsningar vid lärosäten i övriga Europa (den baserar sig på samma 

premisser som Tabell 1). 
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Tabell 4 Satsningar vid lärosäten i övriga Europa inom området hållbar utveckling 

Satsning/utbildning Fokus Ämnesmässig 

sammansättning 

Definition 

tvärvetenskap 

Analysis and Governance of 
Sustainable Development 
(forskarutbildningsprogram)  
School for advanced studies, 
Venice, Italien 

Verktyg för hållbar 
utveckling.  

- Interdisciplinary 

NCCR North-South 
Swiss National Science 
Foundation, Schweiz 

Hållbar utveckling 
i 
utvecklingsländer. 

Ett nätverk som inkluderar 
sju partnerinstitutioner i 
Schweiz och ungefär 130 
forskningscenter, universitet 
och utvecklingsorganisationer 
i Afrika, Asien och 
Latinamerika 

- 

PSIE: Postgraduate School of 
Industrial Ecology 
The Norwegian University of 
Science and Technology (NTNU), 
Norge 

Produktion och 
konsumtion. 

Ingående kurser är 
Industrial Ecology, LCA, 
Value Chain Modelling, 
Ecological Design, Resource 
and Recycling Systems, 
Sustainable Production och 
Sustainable Consumtion. 

- 

SISE: Sustainable 
Infrastructure Engineering 
Ruhr-University, Tyskland 

Hållbar 
infrastruktur. 

Computational Engineering, 
Materials Science, Structural 
Engineering, Environmental 
Engineering, Energy 
Engineering, Geotechnical 
Engineering and Geosciences. 

Interdisciplinary 

SUM: Centre for 
Development and the 
Environment 
University of Oslo, Norge 

Miljö och 
utveckling. Lokal 
regional och global 
nivå.  
 

- Interdisciplinary 

Urban Institute Ireland 
University College Dublin (UCD), 
Irland 

Hållbar utveckling 
i städer och 
landsbygd. 

Forskare i infrastruktur, 
policy, planering och design. 

Interdisciplinary 
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2.3 Satsningar och utbildningar vid lärosäten utanför Europa 

Även om undersökningen främst har gjorts i ett Europeiskt perspektiv har några satsningar 

vid lärosäten utanför Europa visat sig vara intressanta. Exempelvis kan nämnas School of 

International and Public Affairs vid Columbia University i USA. Där har man ett 

forskarutbildningsprogram i ”Sustainable Development”. Centret benämns som 

”multidisciplinary” och doktoranderna studerar frågor som klimatförändringarna, fattigdom, 

hälsa och globala demografiska förändringar. Även i Japan finns ett forskarutbildnings-

program i ”sustainable development”. Det ges vid FN:s institut för avancerade studier. Vid 

School of Public and Environmental Affairs vid University of Indiana i USA ges både 

masterprogram och forskarutbildningsprogram inom området hållbar utveckling. I Tabell 5 

nedan görs en sammanställning av satsningarna vid lärosäten i länder utanför Europa (den 

grundar sig på samma premisser som Tabell 1).  

 

Tabell 5 Satsningar vid lärosäten i länder utanför Europa 

Satsning/utbildning Fokus Ämnesmässig 

sammansättning 

Definition 

tvärvetenskap 

CEEP: Center for 
Energy and 
Environmental Policy 
University of Delaware, 
USA 

Energi- och 
miljöfrågor. 

Ekonomi, sociologi, 
geografi, statsvetenskap, 
filosofi, teknik, 
stadsplanering och 
miljövetenskap 

Interdisciplinary 

International Rural 
(and sustainable 
community) 
Development 
Lincoln University, 
Christchurch, New Zealand 

Utvecklingsstudier i 
hållbar utvecklings-
perspektiv. Från 
lokal till global nivå. 

Geografi, jordbruks- och 
skogsvetenskap, 
utvecklingsstudier, 
samhällsvetenskapliga 
ämnen, teknik och 
naturvetenskapliga ämnen 

- 

ISTP: Institute for 
Sustainability and 
Technology Policy 
Murdoch University, Perth, 
Western Australia  

 “Social Sciences, Computer 
Science, Economics, 
Commerce and the 
Sciences” 
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Natural Resources 
and Environment 
University of 
Michigan, USA 

Globala förändringar; 
miljöförändringar och 
deras relation till ett 
hållbart samhälle. 

Miljö och 
landskapsarkitektur 

Interdisciplinary 

RCSD: Regional 
Center for Social 
Science and 
Sustainable 
Development 
Chiang Mai University, 
Thailand 

Hållbar utveckling. Samhällsvetenskap, 
geografi, sociologi, 
antropologi, statsvetenskap, 
ekonomi och rättsvetenskap 
samt naturvetenskap 

- 

SIPA: School of 
International and 
Public Affairs 
Columbia University, 
New York, USA 
 

Hållbar utveckling: 
fattigdom, hälsa, 
klimatförändringar och 
globala demografiska 
förändringar.  

 multidisciplinary 

SPEA: School of 
Public and 
Environmental 
Affairs 
University of Indiana, 
USA 

Miljö. Miljövetenskap Interdisciplinary 

UNU-IAS: The 
United Nations 
University Institute 
of Advanced 
Studies  
Japan 

Hållbar utveckling.  Interdisciplinary 

2.4 Slutsatser 

Den översiktliga omvärldsanalysen visar att satsningar inom hållbar utveckling görs vid ett 

flertal av de svenska lärosätena. Vid de mindre och mellanstora lärosätena sker främst 

satsningar inom enstaka institutioner. Det betyder att frågeställningar studeras utifrån ett 

disciplinärt perspektiv, t.ex. utifrån naturvetenskap eller samhällsvetenskap. 

Anmärkningsvärt är att naturvetenskapliga och tekniska satsningar är klart dominerande.  

Större satsningar inom hållbar utveckling som inbegriper flera ämnesområden sker främst 

vid Sveriges universitet. På dessa lärosäten bedrivs utbildning på avancerad nivå och 

forskarutbildningsnivå, ofta med tydlig tvärvetenskaplig profilering. Utbildningarna är ofta 

knutna till forskning inom hållbar utveckling där forskare från ett flera ämnesområden 

bidrar med sin specialistkompetens i olika projekt och satsningar. Dessa större 

centrumbildningar eller nätverk har ofta ett brett fokus på t.ex. miljö eller hållbar utveckling, 

även om enskilda projekt naturligtvis har mer specifika fokus. Generellt kan sägas att 

frågeställningar kopplade till hållbar utveckling ofta studeras på flera nivåer (lokalt, regionalt 

och globalt). Utifrån den översiktliga analysen är det svårt att få en bild av var tonvikten 

ligger. Miljöerna benämns oftast som ”tvärvetenskapliga”, men begrepp så som 

”multidisciplinär”, ”mångvetenskaplig” och ”transdisciplinary” förekommer också.  
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   När det gäller övriga Europeiska länder visar analysen att flest satsningar inom området 

hållbar utveckling görs i Holland och Storbritannien. I Holland finns två nationella 

forskarskolor inom området hållbar utveckling samt ett antal institut och centrumbildningar 

med tillhörande forskning, masterprogram och forskarutbildningsprogram. Utbildningarna 

beskrivs ofta med orden ”multidisciplinary” eller ”interdisciplinary”. De holländska 

satsningarna kombinerar ofta naturvetenskap och samhällsvetenskap. I Storbritannien kan 

tre lärosäten särskilt nämnas; University of Surrey, University of Bath och University of 

Lancaster. Vid dessa lärosäten studeras hållbar utveckling utifrån en bred ämnesmässig 

sammansättning. Vid lärosäten i övriga europeiska länder har jag inte funnit nämnvärt 

många satsningar. NCCR North-South i Schweiz är ett större forskningsinstitut som har 

fokus främst på hållbar utveckling i utvecklingsländer.  

   Vid lärosäten utanför Europa visade några utbildningar vara intressanta. School of 

International and Public Affairs vid Columbia University i USA ger ett forskarutbildnings-

program i “Sustainable Development”. Programmet har en tydlig inriktning mot globala 

frågor. FN:s institut för avancerade studier i Japan ger även det ett 

forskarutbildningsprogram i ”Sustainable Development”. Vid School of Public and 

Environmental Affairs vid University of Indiana i USA ges både masterprogram och 

forskarutbildningsprogram inom området hållbar utveckling.  
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3. Nedslag vid några svenska lärosäten 
Föregående kapitel visade på en översiktlig analys av satsningar och utbildningar vid 

lärosäten såväl i som utanför Sverige. För samverkansprojektets del bedömdes det vara av 

vikt att mer detaljerat studera vad som görs just vid de svenska lärosätena. I Sverige sker 

större satsningar inom hållbar utveckling som inbegriper flera ämnesområden främst vid 

universiteten och de stora tekniska högskolorna. I följande kapitel undersöks således dessa 

större satsningar med vilka avses; Göteborgs universitet och Chalmers (GMV), Lunds 

universitet (Lucsus), Uppsala universitet och SLU (CSD och Cemus), Stockholms universitet 

(CTM), Linköpings universitet (Tema Vatten och Program Energisystem), Umeå universitet 

och SLU (ingen direkt miljö) samt KTH (EMT).  

 Ledningsgruppen i samverkansprojektet beslutade att analysen av dessa satsningar 

skulle fokusera på fyra frågeställningar, nämligen: 

 Vilken forskningsinriktning finns på respektive miljö?  

 Hur är forskarutbildningen strukturerad?  

 Vilka utbildningar ges på avancerad nivå? 

 Vilka samarbeten finns med externa aktörer?  

 

Upplägget för kapitlet är följande. Varje lärosäte/satsning studeras var för sig och 

underkapitel finns som behandlar respektive miljös forskning, forskarutbildning och 

utbildning på avancerad nivå. Frågeställningen som rör samarbeten med externa aktörer 

behandlas inte i något separat underkapitel, utan görs löpande. När det gäller utbildningar på 

avancerad nivå har jag i de fall det varit möjligt tagit fram sökandestatistik för höstterminen 

2007. Statistiken har hämtats från VHS Lista över antal sökande till samtliga 

programutbildningar sorterad efter lärosäte5.  

3.1 Göteborgs miljövetenskapliga centrum 

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) är Chalmers och Göteborgs universitets 

gemensamma organisation för arbete med miljö och hållbar utveckling. Centret är fristående 

och är placerat under rektorerna vid de två lärosätena. GMV samordnar forskningsprogram 

och forskningsprojekt inom miljöområdet. Grundutbildning och forskarutbildning inom 

miljövetenskap är en annan del i GMV:s verksamhetsområde. GMV arbetar också med 

utveckling av samhällskontakter för att främja forskning och utbildning inom miljö och 

hållbar utveckling. Gemensamt för all verksamhet vid GMV är att det handlar om uppgifter 

och projekt som spänner över flera institutioner och fakulteter.6  

                                                        
5 http://www.vhs.se/templates/Statistik.aspx?id=1009 2007-11-02 

6 http://www.chalmers.se/gmv/SV/ samt http://www.chalmers.se/gmv/SV/organisation 2007-11-06 
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3.1.1 Forskning 

GMV skriver på sin hemsida att Chalmers och Göteborgs universitet har en stor bredd inom 

forskningsområdet miljö och hållbar utveckling. ”Forskning bedrivs vid de flesta av Chalmers 

institutioner och Göteborgs universitets fakulteter. Det innebär att det finns aktiva 

miljöforskare inom alla traditionella ingenjörsområden, som till exempel elektro-, bygg- och 

kemiteknik och motsvarande för Göteborgs universitet inom samhällsvetenskap, humaniora, 

medicin och naturvetenskap etc. Många av forskarna är anslutna till GMVs nätverk.”7  

 Totalt sett är 258 forskare och 129 doktorander anslutna till nätverket8. För dessa 

forskare fungerar GMV som en av flera samlingsplatser för informationsutbyte och 

samarbete. Genom nätverket får medlemmarna information om seminarier, 

forskningsmedel, samarbetsmöjligheter m.m. Förutom forskarna har nätverket drygt 300 

medlemmar utanför akademin. Flera projekt inom miljö och hållbar utveckling har sin bas i 

GMV.9 Nedan beskrivs de forskningsprojekt som GMV lyfter fram på sin hemsida. Projekten 

har sin bas i GMV och gemensamt för dem är att de spänner över flera institutioner och 

fakulteter vid både Chalmers och Göteborgs universitet.10 Härnäst följer kortare 

beskrivningar av de projekt som lyfts fram på hemsidan. 

 

Alliance for Global Sustainability (AGS)  

Chalmers är ett av fyra universitet som ingår i AGS. De andra universiteten är Massachusetts 

Institute of Technology (Boston, USA), Swiss Federal Institute of Technology (Zürich, 

Schweiz) och University of Tokyo (Japan). Syftet är att tillsammans försöka lösa några av 

dagens mest angelägna och komplexa miljöproblem. Problemområdena rör globala 

hållbarhetsfrågor såsom energieffektivitet, rent och betjänligt vatten, frisk luft och mat till en 

ökande befolkning11. AGS samarbetar med företag och organisationer i hela världen och ett 

starkt engagemang från industrin beskrivs som en nyckel till AGS framgång. I projekten 

samarbetar de också med partneruniversitet i regionen och andra organisationer som berörs 

av projektets frågeställning. AGS satsar också på utbildning och driver en sommarskola där 

master- och forskarstuderande från hela världen träffas för att studera hållbar utveckling.12  

 

Chalmers miljöinitiativ (CEI) 

                                                        
7 http://www.chalmers.se/gmv/SV/forskning 2007-11-06 

8 Enligt egen sammanräkning av medlemslistan på hemsidan: http://www.gmv.chalmers.se/reg/index.html 

2007-11-02  

9 http://www.chalmers.se/gmv/SV/forskning 2007-11-06 

10 http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt 2007-11-07 

11 http://globalsustainability.org/content.cfm?uNav=304&uLang=1 2007-11-07 

12 http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/ags 2007-11-07 
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Chalmers miljöinitiativ beskrivs som en strategisk satsning på miljö och hållbar utveckling 

med fokus på miljösystemanalys. Målet är att stärka Chalmers utbildning och forskning inom 

detta område. Sju professorer vid olika institutioner på Chalmers leder det vetenskapliga 

arbetet. Några övergripande teman inom CEI är energi, klimat, globala resurser, samhälls-

byggande och ekonomi. Satsningen inleddes 2000 då Chalmers stiftelse anslog 100 miljoner 

för att starta CEI. År 2008 beräknas projektet vara avslutat och alla projektaktiviteter ska då 

ha integrerats i de berörda institutionernas ordinarie verksamhet.13  

 

Centrum för produktrelaterad miljöanalys (CPM) 

CPM beskrivs som ett nationellt kompetenscentrum där forskare från Chalmers och IVL 

samarbetar med ett antal stora företag. Målet är att ”förebygga och minska produkters 

miljöpåverkan, samla och stärka kompetensen inom hållbar produktutveckling samt bistå 

industrin och samhället med metoder och kunskap för hur man implementerar miljöaspekter 

i beslut som rör produkter och material”.14  

 

European Panel on Sustainable Development (EPSD) 

EPSD beskrivs som ett oberoende forskningsbaserat nätverk med ambitionen att vara en 

plattform för dialog mellan forskare, opinionsbildare och politiker i Europa. I arbetet ingår 

bland annat att kritiskt granska och se över EU:s policys. En annan del är att fungera som en 

kunskapsbank för EU i arbetet för en hållbar utveckling. Nätverket bildades 2004 av 

Chalmers, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Även enskilda forskare från andra 

europeiska universitet ingår. Nätverket leds av GMV.15  

 

Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum (GAC) 

GAC är ett centrum för atmosfärrelaterad forskning i Göteborgsregionen som organiseras av 

GMV. Centrala problemområden som lyfts fram är pågående klimatförändringar, uttunning 

av ozonlagret och hälso- och miljöeffekter orsakade av luftföroreningar.16  

 

Göteborg Action for Management of the Environment (GAME) 

GAME är ett västsvenskt samarbetsprojekt vars syfte är att öka utbytet mellan forskning och 

näringsliv inom området hållbar utveckling. Ett annat arbetsområde är att marknadsföra 

västsvensk miljökompetens i Europa. GAME består av: Chalmers och Göteborgs universitet 

samt övriga högskolor/universitet i Västsverige, näringsliv, Västra Götalandsregionen, 

                                                        
13 http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/cei 2007-11-07 

14 http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/cpm-centrum-for 2007-11-07 

15 http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/epsd 2007-11-07 

16 http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/goteborgs2874 2007-11-07 
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Länsstyrelsen Västra Götaland samt Industriforskningsinstitut i Västsverige. GAME 

samverkar också med övriga västsvenska initiativ med inriktning på miljö/hållbar utveckling. 

GAME:s kansli är knutet till GMV.17  

 

LigniMatch- om lignin som råvara vid kemikalietillverkning 

LigniMatch är ett projekt som startades under 2006 inom kunskapsnätverket Scanbalt 

Campus Environmental Biotechnology. Syftet är att ta fram kunskap kring användandet av 

lignin som råvara vid kemikalietillverkning. ”Lignin är en förnyelsebar resurs och 

restprodukt vid pappersmassaframställning och poängen med projektet är att visa på 

metoder för att minska användningen av fossil olja för att istället åstadkomma en 

koldioxidneutral tillverkning av kemikalier.”18  

 

Ovanstående projekt är alltså de som har sin bas i GMV. Sammanfattningsvis kan sägas att 

de problemområden som står i fokus vid GMV är globala miljö- och resursproblem såsom 

t.ex. mat-, vatten- och klimatfrågor, produkters miljöpåverkan samt EU:s miljöpolicys. Inom 

GMV:s satsningar finns även starka kopplingar till näringslivet i regionen.  

   Om man ser till forskningen generellt på Chalmers och Göteborgs universitet framhålls 

miljö och hållbar utveckling utgöra en betydelsefull del. På Chalmers beskrivs miljövetenskap 

som ett av fem strategiska forskningsområden där målet är att vara ledande.19 Ambitionen är 

att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning och utbildning. De skriver att 

Chalmers har flera institutioner med tyngdpunkt på miljövetenskap men med tanke på 

frågeställningarnas bredd så menar man att nästan alla på Chalmers ägnar sig åt 

miljöfrågorna, om än i varierande omfattning.20 Följande områden lyfter Chalmers fram som 

ett urval av sina styrkeområden: 

 ”Klimatfrågorna i vid bemärkelse 

 Energiområdet, såsom alternativa energisystem och deras förutsättningar på 

marknaden, energisystemens utveckling samt energieffektivisering 

 Miljösystemanalys, utveckling av metoder och verktyg för analys av tekniska 

system och produkter, samt konsumtionsmönster och hållbarhetsindikatorer 

 Materialflöden, t.ex. råvaror, energi, odlingsproblematik 

 Riskbedömningar, t.ex. metoder för sanering av förorenad mark 

 Logistik och transportsystem, såväl regionalt som i urbana miljöer 

 Urbana vattensystem, tillgång och rening 

                                                        
17 http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/game7814 2007-11-07  

18 http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/lignimatch 2007-11-07 

19 http://www.chalmers.se/sections/forskning/strategiska_forsknin 2007-11-07 

20 http://www.chalmers.se/sections/forskning/strategiska_forsknin/miljovetenskap 2007-11-07 
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 Hållbart byggande, bl.a. inre miljö, design, stadsutveckling.”21 

”Att verka för det hållbara samhället” är en av åtta punkter i Göteborgs universitets 

strategiska profil. Målsättningen är att bli ett av Europas ledande universitet för utbildning 

och forskning inom hållbar utveckling. Universitetet skriver att de har 230 forskare och 

doktorander inom miljö och hållbar utveckling, varav cirka 80 är doktorander. 6 procent av 

doktorsavhandlingarna år 2005 bedömdes vara inom miljö och hållbar utveckling.22  

3.1.2 Forskarutbildningar 

GMV administrerar och/eller stöttar fyra forskarskolor med tyngdpunkt på miljö och hållbar 

utveckling. Vid Chalmers är alla forskarstuderande knutna till en forskarskola inom sitt 

ämnesområde. Dessa forskarskolor drivs och utvecklas av institutionerna. GMV är ansvarig 

för forskarskolan i Miljövetenskap. Vid Göteborgs universitet finns fristående forskarskolor 

som bygger på att forskarstuderande från olika institutioner med överlappande 

intresseområden träffas för gemensamma utbildningsaktiviteter. I flera av dessa deltar 

forskarstuderande från både Göteborgs universitet och Chalmers. Nedan beskrivs de 

forskarskolor som administreras eller stöttas av GMV.23  

 

Forskarskolan i miljövetenskap 

Forskarstuderande i miljövetenskap vid Chalmers och Göteborgs naturvetenskapliga fakultet 

har möjlighet att följa GMV:s forskarstudieplan. Eftersom GMV inte bedriver någon egen 

forskning är forskarstudierna lokaliserade till en institution vid Chalmers eller Göteborgs 

universitet. Obligatoriska kurser i forskarskolan är vetenskapsteori 4,5 högskolepoäng och 

kurs/er med allmänt miljövetenskapligt innehåll 15 högskolepoäng (4,5 högskolepoäng för 

licentiat). Utbildningen leder till en licentiat- eller doktorsexamen i miljövetenskap med 

möjlighet att specificera ”med inriktning mot” ett traditionellt ämne. Flera andra fakulteter 

än den naturvetenskapliga vid Göteborgs universitet bedriver forskarutbildning inom 

miljövetenskap och hållbar utveckling. GMV samarbetar med dessa men är då inte ansvarig 

för forskarstudieplanerna.24  

 

Företagsforskarskolan Naturliga material med inriktning mot Miljö- och kulturvård (NMK) 

Inom företagsforskarskolan NMK kopplas fyra olika vetenskapliga discipliner samman: 

geologi, oorganisk kemi, betongkemi och kulturvård. Syftet är att utveckla kulturvårdande 

och miljömässigt hållbara material och behandlingsmetoder för byggnader och andra 

                                                        
21 http://www.chalmers.se/sections/forskning/strategiska_forsknin/miljovetenskap 2007-11-07 

22 http://www.mls.adm.gu.se/Forskning/ 2007-11-07 

23 http://www.chalmers.se/gmv/SV/forskning/forskarutbildning/forskarskolor 2007-11-07 

24 http://www.chalmers.se/sections/utbildning/forskarutbildning/forskarskolor/miljovetenskap 2007-11-07 
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konstruktioner, såväl kulturhistoriskt intressanta som övriga. Främst arbetar de med 

konstruktioner i olika stenmaterial, betong, puts och tegel, t.ex. husfasader, broar, konst- och 

kulturföremål. Sammanlagt deltar cirka 13 doktorander från både Chalmers och Göteborgs 

universitet. De genomför tvärvetenskapliga projekt i nära samarbete med andra universitet 

och högskolor (de regionala högskolorna i Dalarna och på Gotland), med KK-stiftelsen samt 

myndigheter och företag. Administrativ enhet för forskarskolan är GMV. Forskarskolan leder 

fram till examination av tvärvetenskapliga doktorander inom områdena geovetenskap, kemi 

och kulturvård.25  

 

Forskarskolan Atmosfär och Miljö 

Forskarskolan studerar konsekvenserna av mänsklig aktivitet på luft och ekosystem. Detta 

omfattar emissioner av luftburna föroreningar från energiomvandling och transportsystem, 

spridning, omvandling och deposition av luftföroreningar i atmosfären, atmosfärens effekter 

på ekosystem, utbyte av koldioxid mellan atmosfär och skog etc. Doktorander inom 

atmosfärforskningsområdet vid både Chalmers och Göteborgs universitet deltar. 

Forskarskolan är ämnad för doktorander som väljer att följa forskarstudieplaner bestämda av 

Forskarskolan i miljövetenskap eller om doktorandens ämnesområde är närliggande. En 

grundkurs i miljövetenskap är obligatorisk, utöver det är doktoranden bunden till att läsa 

kurser om minst 15 poäng (där 1 poäng = 1 vecka) inom forskarskolan. Några exempel på 

kurser som ges under hösten 2007: Aerosol Science, Atmospheric Science, Global Change och 

Atmospheric Chemistry. Inför 2008 föreslås följande kurser att ges: Lokal och mikroklimat, 

Klimatsystem, Remote sensing, Advanced remote sensing, Atmospheric processes, 

Atmospheric science, Global change och Atmospheric Chemistry.26  

 

Forskarskolan Klimat och Mobilitet 

Forskarskolan engagerar 19 forskarstuderande vid Göteborgs universitet från fem olika 

fakulteter: Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Handelshögskolan, Humaniora och 

Utbildningsvetenskap. Doktoranderna har bland annat bakgrund i psykologi, statsvetenskap, 

botanik, naturgeografi och kemi och studerar alla transporter kopplat till globala 

klimatförändringar. Alla deltagare arbetar med egna projekt inom sina discipliner men de 

deltar också regelbundet i gemensamma kurser, seminarier och andra övningar. Skolan drivs 

av GMV medan Göteborgs universitet står som ekonomiskt ansvarig.27  

                                                        
25 http://www.nmk.miljo.gu.se/index.htm 2007-11-02 

26 http://www.gmv.chalmers.se/fug/atmos_grad_school/index.htm 2007-11-02 

27 http://www.gmv.gu.se/klimob/index.htm 2007-11-02 
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3.1.3 Utbildningar på avancerad nivå 

GMV bedriver ingen egen undervisning på grundnivå eller avancerad nivå, utan GMV:s 

uppgift är att stärka miljövetenskap och hållbar utveckling i alla utbildningar vid Chalmers 

och Göteborgs universitet. Utgångspunkten är ”lärande för hållbar utveckling”, vilket innebär 

att alla, oavsett ämnesområde och studienivå, ska få en förståelse för hur deras särskilda 

kunskap kan bidra till en hållbar utveckling.28  

 Vid Chalmers är miljö och hållbar utveckling ett särskilt profilområde som högskolan 

satsar extra mycket på. Studenter kan välja miljö som inriktning vid nästan alla program. 

Dessutom läser alla studenter vid Chalmers minst fem poäng miljövetenskapliga kurser 

oavsett vilket program de följer. På avancerad nivå erbjuder Chalmers flera masterprogram 

på engelska. Några av dem är på temat miljö och hållbar utveckling, till exempel “Design for 

Sustainable Development”, ”Environmental Measurements and Assessments” och ”Industrial 

Ecology - for a Sustainable Society”.29 Förutom dessa program har jag identifierat 

programmen “Innovative and Sustainable Chemical Engineering” och “Sustainable Energy 

Systems” som program med ett stort inslag av miljö och hållbar utveckling. Tabell 6 visar 

sökandestatistik samt hur programmen beskrivs på Chalmers hemsidor.  Gemensamt för 

programmen är att de är öppna både för engelska och svenska studenter och de ges på två 

år30. 

 

Tabell 6 Masterprogram vid Chalmers på temat miljö och hållbar utveckling  

Programnamn och 
antal sökande  

(i förstahand, inom 
parentes totalt antal) 

 
Programbeskrivning 

Design for 
sustainable 

development 
Sökande ht 2007:  

14 (19) 

”Programmet erbjuder dig nödvändiga kunskaper och metoder för varje 
förändringssituation som kräver gestaltande angreppssätt på olika 
systemnivåer och skalor, från stadsstrukturer till detaljutformning. 
Övergripande perspektiv är sökandet efter energi- och materialeffektiva 
och användarvänliga lösningar som till rimlig kostnad stödjer ett värdigt 
vardagsliv. Exempel på projekt under utbildningen är Hållbar utveckling i 
Sverige i samverkan med lokala myndigheter, Hållbar utveckling i 
utvecklingsländer i samverkan med lokala universitet och UN-HABITAT, 
Resurseffektivt byggande, inklusive en tävling i samverkan med NTNU i 
Trondheim, samt ett projekt om mänskliga behov under extrema 
förhållanden.”31 

                                                        
28 http://www.chalmers.se/gmv/SV/utbildning 2007-11-02 

29 http://www.chalmers.se/gmv/SV/utbildning/lasa-miljo-pa-chalmers 2007-11-02 

30 http://www.chalmers.se/sections/vill_studera/hitta_din_utbildning/pabyggnads-

_och_magi//folder_contents 2007-11-02 

31 http://www.chalmers.se/sections/vill_studera/hitta_din_utbildning/pabyggnads-

_och_magi/masterprogram/design-for-sustainable 2007-11-02 
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Environmental 
Measurements and 

Assessments 
Sökande ht 2007:  

1 (8) 

”Olika miljövärderingar, som ekologisk riskanalys och livscykelanalys, 
grundas på avancerad kunskap om miljömätteknik med avseende på 
vatten, luft, mark och organismer. Ett annat viktigt inslag i 
miljövärderingen är olika systemanalytiska perspektiv. Syftet med 
programmet är att ge dig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att 
kunna utföra mätningar och miljövärderingar. Programmet ger 
förutsättningar att arbeta med miljöanalys, konsultarbete, forskning och 
miljöstyrning inom såväl offentlig som privat sektor.”32 

Industrial ecology – 
for a sustainable 

society 
Sökande ht 2007:  

5 (10) 

”Programmet är lösningsorienterat och innehåller kunskap och 
färdigheter som är relevanta för ingenjörer inom alla områden för att 
åstadkomma en hållbar utveckling. Efter examen ska du kunna identifiera 
kritiska aspekter av hållbarhet, analysera miljöpåverkan och 
resursbegränsningar, föreslå och utveckla åtgärder på företagsnivå eller 
samhällelig nivå för en hållbar utveckling, samt planera, leda, utvärdera 
och följa upp effekterna av sådana åtgärder. Programmet utgår från ett 
systemperspektiv och fokus är på tekniska system och livscykler för 
resurser och produkter i ett industrisamhälle. Möjliga arbetsområden är 
framförallt inom områden med ett systemperspektiv som t ex 
produktutveckling, management, strategisk planering och forskning.”33 

Innovative and 
Sustainable 

Chemical 
engineering 

Sökande ht 2007:  
2 (3) 

”Programmet ger dig kunskaper för att kunna utveckla nya ekonomiskt 
lönsamma processer med krav på miljö och hållbarhet. Chalmers har en 
ledande position inom processteknisk forskning och du får lära sig att 
utforma kemiska processer så att de är säkra, miljövänliga, kompakta, 
flexibla, energieffektiva och underlättar snabb kommersialisering av nya 
produkter. Programmet innehåller tre huvudspår mot hållbar teknik, 
modellering och design av processer samt papper och massa. Du har också 
frihet att välja egna kombinationer av kurser och examensarbete.”34 

Sustainable Energy 
Systems 

Sökande ht 2007:  
7 (11) 

”Programmet syftar till att ge den kunskapsbas som är nödvändig för att 
utveckla nya tekniker och system för effektiv, ren, konkurrenskraftig 
produktion och användning av el, värme och kyla. Programmet motiveras 
av de omfattande investeringar som behöver göras i energisektorn under 
de närmaste årtiondena, med stora krav på att minska klimatpåverkan 
under bibehållen försörjningstrygghet och minskad miljöpåverkan. 
Programmet betraktar energisektorn på alla relevanta systemnivåer, vilket 
är viktigt för att kunna skapa lösningar som bidrar till hållbar utveckling. 
Programmet förbereder dig för en framtida karriär inom t ex el- och 
värmeindustrin, processindustrin, tillverkningsindustrin för energiteknik, 
energikonsultbranschen, och forskning.”35 

 

Vid Göteborgs universitet ges flera utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser 

med inriktning mot miljövetenskap och hållbar utveckling. På avancerad nivå ges fyra 

masterprogram inom miljövetenskap. Programmen Atmosfärvetenskap och Ekotoxikologi 

                                                        
32 http://www.chalmers.se/sections/vill_studera/hitta_din_utbildning/pabyggnads-

_och_magi/masterprogram/environmental 2007-11-07 

33 http://www.chalmers.se/sections/vill_studera/hitta_din_utbildning/pabyggnads-

_och_magi/masterprogram/industrial-ecology 2007-11-02 

34 http://www.chalmers.se/sections/vill_studera/hitta_din_utbildning/pabyggnads-

_och_magi/masterprogram/innovative-sustainable 2007-11-02 

35 http://www.chalmers.se/sections/vill_studera/hitta_din_utbildning/pabyggnads-

_och_magi/masterprogram/sustainable-energy 2007-11-02 
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beskrivs som internationella program där aktuella problemställningar tas upp, t.ex. 

internationella miljöavtal, globala klimatförändringar, energisystem och framtidens 

ekologiska konsekvenser av kemiska ämnen och produkter i samhället. Dessa specialiserade 

program kompletteras av programmet Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning. 

Dessutom finns ett masterprogram i Miljö- och hälsoskydd som knyter an till svensk 

miljölagstiftning och förbereder studenterna för ett arbete inom miljö- och hälsoskydds-

sektorn. Tabell 7 visar sökandestatistik samt hur programmen beskrivs på sina respektive 

hemsidor.   

 

Tabell 7 Masterprogram vid Göteborgs universitet på temat miljö och hållbar 

utveckling 

Programnamn och 
antal sökande  

(i förstahand, inom parentes 
totalt antal) 

Programbeskrivning 

Atmosfärvetenskapligt 
masterprogram36 

Sökande ht 2007:  
6 (11) 

”Atmosfärsvetenskap är en ny inriktning inom 
naturvetenskapen. Utbildningen är anpassad för dig som är 
intresserad av atmosfären, dess koppling till människan och 
samhället samt interaktionen med hav, land och biosfär. 
Programmet ger utrymme för både grundläggande och 
avancerade kurser. De grundläggande kurserna ger dig de 
baskunskaper som behövs för att studera och förstå atmosfären 
och dess processer, och de avancerade kurserna är direkt 
kopplade till områden såsom internationella miljöavtal, globala 
förändringar och energisystem.” 

Ekotoxikologiskt 
masterprogram37 

Sökande ht 2007:  
0 (9) 

”Ekotoxikologisk kunskap är nödvändig för att kunna förstå och 
förutsäga de ekologiska konsekvenserna av kemikalier och 
kemiska produkter som används i olika delar av samhället. Det 
är viktigt att studera hur ekosystemet exponeras för kemiska 
ämnen och vilka effekter det leder till, samt att utifrån dessa 
studier genomföra kvalificerade riskbedömningar. 
Ekotoxikologi är ett multidisciplinärt ämne med starkast 
förankring inom biologi och kemi.” 

Miljö- och hälsoskydd 
masterprogram38 

Sökande ht 2007:  
8 (24) 

”Utbildningen är en naturlig fortsättning för studenter från ett 
flertal program med naturvetenskaplig inriktning, men även 
studenter från vissa samhällsvetenskapliga och tekniska 
utbildningar kan antas på dispens. Magisterutbildningen inleds 
under det första året med en obligatorisk kurs i Miljö- och 
hälsoskydd på 40 poäng. Under det andra året läses två 
obligatoriska kurser av forskarförberedande karaktär, samt en 
valfri fördjupningskurs om 10 poäng, samtidigt som 
examensarbetet om 20 poäng genomförs. Examensarbetet 
initieras lämpligen redan under termin 2, och sträcker sig sedan 

                                                        
36 http://www.envsci.org.gu.se/masterprogram/atmosfarsvetenskap/  

37 http://www.envsci.org.gu.se/masterprogram/ekotoxikologi/  

38 http://www.envsci.org.gu.se/masterprogram/miljo_halsa/  
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över termin 3 och 4 varvat med de två valfria 
fördjupningskurserna.” 

Masterprogrammet i 
miljövetenskap med 

naturvetenskaplig 
inriktning39 

Sökande ht 2007:  
6 (13) 

”Inom programmet får du en avancerad utbildning där du själv, 
tillsammans med studievägledare och koordinator, kan 
bestämma inriktning på ditt program, beroende av dina 
intressen och innehållet i din grundläggande examen. 
Programmet är ett komplement till de mer specialiserade 
masterprogrammen i Ekotoxikologi, Atmosfärsvetenskap och 
Miljö- och hälsoskydd. De kurser som ingår kan vara kurser 
som ges inom de andra masterprogrammen eller fristående 
kurser.  Genom samarbete med andra fakulteter och högskolor i 
Göteborg (Handelshögskolan och Chalmers) ges även möjlighet 
att välja kurser i teknik, ekonomi och samhällsvetenskap.” 

 

Förutom dessa program finns det vid Göteborgs universitet även att flertal andra 

utbildningar på avancerad nivå med inslag av miljö och hållbar utveckling.40 

Sammanfattningsvis kan sägas att utbildningar på avancerad nivå vid Chalmers och 

Göteborgs universitet har en tydlig tyngdpunkt på naturvetenskap och teknik. Även om vissa 

program har inslag av t.ex. ekonomi och samhällsvetenskap finns det inget program på 

avancerad nivå med tonvikt på ekonomi eller samhällsvetenskap kopplat till miljö eller 

hållbar utveckling.  

3.2 Tema V och Program Energisystem 

Vid Linköpings universitet finns två miljöer som jag har funnit intressanta att ta upp. Det är 

Tema Vatten i natur och samhälle (Tema V) och Program Energisystem. Tema V är en av fyra 

forskningsmiljöer vid institutionen Tema som har en tydlig tvärvetenskaplig profilering. 

Inom miljöerna finns företrädare för specifika discipliner samt personer med 

tvärvetenskaplig grund- och/eller forskarutbildning.41 Tema V beskrivs som en miljö där den 

huvudsakliga forskningen och forskarutbildningen bedrivs inom breda mång- och 

tvärvetenskapliga problemområden. I dessa teman samarbetar naturvetare, samhällsvetare 

och humanister.42 Vid Tema V finns 37 anställda personer varav 12 är doktorander.43 

 Program Energisystem är ett nationellt forskningsprogram och forskarskola. 

Huvudfinansiär är Statens Energimyndighet (STEM). I programmet samarbetar fem 

forskningsavdelningar vid fyra universitet och högskolor: Linköpings universitet, Chalmers, 

                                                        
39 http://www.envsci.org.gu.se/masterprogram/miljovetenskap/  

40 En lista på dessa program finns på: http://www.mls.adm.gu.se/Student/Program_kurser/  

41 http://www.tema.liu.se/ 2007-11-07 

42 http://www.tema.liu.se/tema-v/ 2007-11-07 

43 http://www.tema.liu.se/tema-v/medarbetare 2007-11-05 
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KTH och Uppsala universitet.44 I följande kapitel görs en mer ingående beskrivning av 

respektive miljö.  

3.2.1 Forskning vid Tema V 

På Tema V framhåller man ha stor vana av att arbeta med analyser av vatten- och 

markresurser, liksom med analyser av materialflöden och omsättning av olika ämnen i miljö 

och samhälle. Forskningen har mer och mer fokuserats på metoder för att koppla samman 

idéanalyser, kemiska, socioekonomiska och historiska analyser med faktiska resurs- och 

materialflöden. Forskningen är inriktad på samhällsrelevanta vatten- och miljöproblem. De 

grundläggande forskningsfrågorna beskrivs uppkomma i vardagslivet och idéerna föds fram 

genom kontakter med samhället. Vid Tema V finns lång erfarenhet av gränsöverskridande 

forskning, vilket beskrivs ha gett omfattande kunskap om både möjligheter och 

begränsningar med mång- och tvärvetenskapligt arbete. En gemensam nämnare i flera 

forskningsprojekt är förändringar – hur, varför, och av vilken sort – i syfte att ge perspektiv 

på arbetet för en bättre miljö och för ett mer uthålligt samhälle.45 Forskningen vid Tema V 

bedrivs inom fem huvudsakliga områden som omfattar en mängd olika discipliner. De är inte 

isolerade enheter och många forskare arbetar inom fler än ett område. Det gör att det finns 

viss överlappning mellan de studier som beskrivs inom varje område.46 Nedan beskrivs 

kortfattat de fem inriktningarna. 

 

Biogeokemi och akvatisk modellering 

Ett större forskningsfält vid Tema V är kvantitativ miljöanalys av naturliga och antropogena 

ämnen och processer. Målet är att få en ökad förståelse för de biogeokemiska cyklerna både 

på landsidan och i akvatiska miljöer (floder, sjöar och hav). Forskningsfältet omfattar analys 

av ursprung, tillgänglighet, transporter, transformationer och de effekter dessa ämnen har på 

ekosystemet, och deras samvariation med andra ämnen. Studierna spänner över tid- och 

rumskalor från mikronivå till globala skattningar. Forskningsfältet beskrivs som 

tvärvetenskapligt där discipliner som kemi, biologi, oceanografi, matematik, statistik och 

limnologi möts.47 

 

Avfall och restprodukter 

Utgångspunkten är att stora mängder avfall och restprodukter genereras i samhället och att 

avfallet och restprodukterna men också behandlingen/omhändertagandet av dem ger upphov 

                                                        
44 http://www.liu.se/energi/ 2007-11-05 

45 http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6976&a=38736 2007-11-05 

46 http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6976&a=38744 2007-11-05 

47 http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6976&a=38744 2007-11-05 
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till potentiella risker för människor, djur och övrig natur. Vid Tema V framhålls att avfallet i 

många sammanhang kan ses som en resurs (t.ex. som energiförsörjning och återförande av 

ämnen till lantbruket). Inom det här huvudområdet bedrivs forskning inom många aspekter 

av avfalls- och restproduktshantering.48 

 

Vattenresurser i ett försörjningsperspektiv 

För att säkra försörjningsskydd världen över ses en rättvis och effektiv vattenresurshantering 

som nödvändig. Inom Tema V analyseras vattenresurser i olika sammanhang för att belysa 

hur man kan bidra till att säkra tillgång på livsmedel, en god miljöstatus, samt fred och 

samarbete mellan ”uppströms-nedströms” stater.49 

 

Studier om hållbar utveckling 

Inom detta område framhålls att det idag finns konsensus i att politik och planering bör 

integrera ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Trots detta anses hållbar utveckling 

vara förknippat med en mängd utmaningar och motsättningar. Vid Tema V ses således ett 

behov av att studera begreppet hållbar utveckling i teori och praktik, såväl ur historiska som 

rumsliga (lokala, regionala, nationella, internationella och globala) perspektiv. Viktiga 

teoretiska och metodologiska perspektiv utgörs bl.a. av miljöhistoria, kultursociologi, 

vetenskapsstudier/STS, diskursteori/analys, planeringsteori, internationella relationer och 

ideologikritik.50 

 

Regional utveckling 

Inom detta område studeras regional utveckling i både svenskt och internationellt perspektiv 

samt på olika skalnivåer. Urbana respektive rurala miljöer, liksom därtill sammanhörande 

förhållanden och företeelser i Sverige, tredje världen med flera platser är i fokus för 

forskningen. Resurshantering, försörjningsfrågor, miljöpåverkan, kulturell och ekonomisk 

utveckling är exempel på företeelser som studeras på lokal, regional eller central nivå.51 

 

Förutom dessa fem inriktningar finns en centrumbildning kopplat till Tema V; Centrum för 

klimatpolitisk forskning (CSPR). Centret är ett samarbete mellan Linköpings universitet och 

SMHI. Inom CSPR studeras konsekvenser av klimatförändringar samt åtgärder som kan 

minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

Forskningen inriktar sig på såväl nationella som regionala och globala förhållanden. 

                                                        
48 http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6976&a=38744 2007-11-05 

49 http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6976&a=38744 2007-11-05 

50 http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6976&a=38744 2007-11-05 

51 http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6976&a=38744 2007-11-05 
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Forskningen är tvärvetenskaplig och sammanför forskare från de naturvetenskapliga, 

samhällsvetenskapliga, humanistiska och teknologiska vetenskaperna. För närvarande 

bedrivs forskning inom följande områden: Sårbarhet och anpassning, Klimatförändringar 

och hållbar utveckling, Förutsättningar för bioenergi samt Kunskap och kommunikation.52  

3.2.2 Forskarutbildning vid Tema V 

Forskarutbildningen vid Tema V baserar sig på heltidsstudier under fyra år, vilket motsvarar 

160 poäng. Av dessa ska minst 60 poäng utgöras av kurser. Forskarutbildningen har ett 

tvärvetenskapligt angreppssätt vilket förutsätter en gemensam kunskapsbas och att 

erfarenheter och synsätt utbytes över olika kompetensområden. Utbildningen består av ett 

antal baskurser som ska ge en överblick över forskningsområdet. Det första året är en 

individuellt författad uppsats (det s.k. problemnotatet) en viktig del av utbildningen. 

Doktorander kan välja att läsa individuella kurser vid Tema V, vid en annan institution i 

Linköping eller vid en annan ort. Dessa kurser bestäms i samråd med huvudhandledaren. 

Tema V har funnits sedan 1980 och sedan dess har ett åttiotal avhandlingar lagts fram.53  

3.2.3 Masterprogram vid Tema V 

Vid Tema V finns ett tvåårigt tvärvetenskapligt masterprogram; ”Science for Sustainable 

Development”. Programmet är internationellt och öppet för studenter med olika bakgrunder, 

såsom: miljövetenskap, naturvetenskap, geografi, företagsekonomi, nationalekonomi, 

socialantropologi, statsvetenskap, teknik, historia, arkeologi, vårdvetenskap samt system- 

och informationsvetenskap.54 I Tabell 8 beskrivs programmets upplägg och obligatoriska 

kurser. Tyvärr finns det inte någon tillgänglig sökandestatistik för programmet. 

 

Tabell 8 Masterprogram vid Tema V på temat hållbar utveckling  

Programnamn  Programbeskrivning 

Science for 
Sustainable 

Development 
 

Fokus ligger på hur samhället kan möta behoven av nuvarande och framtida 
generationer samtidigt som fattigdomen minskas och jordens 
livsuppehållande system skyddas. Studenterna kan välja att specialisera sig 
inom något av de tre områdena; Climate, Energy and Recycling, Water and 
Food Security samt Geoinformatics.  I de första två inriktningarna fokuseras 
både hur sociala förändringar skapar miljön, och hur miljöförändringar 
formar samhället. Ett antal problemområden nämns; globala och lokala 
miljöförändringar, sårbarhet, globalisering, utsläpp, CSR, urbanisering och 
migration, fattigdomsbekämpning, konsumtion, utveckling, geopolitik m.m. 
Inom inriktningen Geoinformatik ska studenterna lära sig hur modern 
informationsteknik kan användas för att samla in, analysera nuvarande 

                                                        
52 http://www.cspr.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=269&a=1972 2007-11-05 

53 http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6976&a=38748 2007-11-05 

54 http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9245&a=88446 2007-11-05 
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situation och bygga upp modeller för framtidstrender genom t.ex. 
Geografiska InformationsSystem (GIS).55 Utöver respektive inriktnings 
specifika kurser ges ett antal obligatoriska kurser:   

 Introduction to academic studies at master level, 
 Environmental History and Challenges for the 21st Century I – 

Overview, 
 Science for Sustainable Development: Theories and Methods, 
 Applications for Sustainable Development, 
 Environmental Security: Vulnerability/Adaptation/Mitigation, samt 
 Designing Environmental Studies.56  

3.2.4 Forskning vid Program Energisystem 

Det grundläggande målet för Program Energisystem är att utveckla ny kunskap som 

möjliggör långsiktig utveckling mot hållbara och resurshushållande energisystem. Synen på 

resurser är bred och innefattar inte bara energi utan också miljö, kapital och råvaror. En bred 

kompetens ses som nödvändig för att hantera dilemman som rör energisystem. Därför 

kombineras den tekniska kunskapen med samhällsvetenskapliga insikter. Med det menas att 

man ser energisystem som sociotekniska system vilka analyseras inte enbart utifrån tekniska 

och ekonomiska faktorer utan även med hänsyn till deras sociala funktion.57 

 I Program Energisystem ingår fem avdelningar från fyra universitet och högskolor. Vid 

Avdelningen för Energisystem vid Linköpings Tekniska Högskola analyseras energianvänd-

ning inom t.ex. industri och hushåll ur ett systemperspektiv, och tekniska och ekonomiska 

modeller för energisystem utvecklas. Tema Teknik och social förändring vid Linköpings 

universitet är en tvärvetenskaplig avdelning som studerar samspelet mellan teknik och det 

sociala livet ur tekniska, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv. Fasta 

tillståndets fysik/Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet forskar om elektromagnetiska 

egenskaper hos olika material, särskilt sådana som används för att utnyttja solenergi. Vid 

Avdelningen för Energiprocesser vid KTH forskas det om nya processer för el- och 

värmeproduktion, rökgaskondensering och rökgasrening, samt energiomvandling i massa- 

och pappersindustrin. Avdelningen för Värmeteknik och maskinlära vid Chalmers arbetar 

bl.a. med industriella energisystem, särskilt inom skogsindustrin.58  

 Vid Program Energisystem är forskningen organiserad i tre konsortier, vilka behandlar 

energisystem med olika fokus. Varje konsortium består av forskare och doktorander från 

minst två olika avdelningar för att stimulera ett tvärvetenskapligt utbyte. Inriktningarna är 

följande: Industriella energisystem med fokus på industrier, Lokala och regionala 

                                                                                                                                                                             
55 http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9245&a=61766 2007-11-05 

56 http://www.tema.liu.se/content/1/c6/08/84/48/oversikt.doc 2007-11-05 

57 http://www.liu.se/energi/ 2007-11-05 

58 http://www.liu.se/energi/avdelningarna 2007-11-05 
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energisystem med fokus på kommuner och regioner, samt Byggnaden som energisystem med 

fokus på byggnader.59    

3.2.5 Forskarutbildning vid Program Energisystem 

Kopplat till Program Energisystem finns en forskarskola. Till den antas civilingenjörer, 

civilekonomer, samhällsvetare och beteendevetare. I forskarskolan medverkar 

doktoranderna i forskning som syftar till att utveckla energisystem i nära samverkan med 

praktiker inom industri, kommuner och andra sektorer. Vid den första utlysningen av 

doktorandtjänster 1997 antogs 13 doktorander. Därefter har fyra nya antagningar skett och 

ytterligare 9, 13, 14 respektive 10 doktorander har antagits. Doktoranderna antas till och har 

sin grundtillhörighet vid någon av de samverkande forskningsavdelningarna, men är 

samtidigt också antagna till den forskarskola som ges inom Program Energisystem. 

Doktoranderna deltar i tvärvetenskapliga projekt i samverkan mellan två eller flera av 

programmets forskningsavdelningar. Programmet framhålls ge stora möjligheter till en 

flexibel utformning av utbildningen utifrån den enskilda doktorandens inriktning och mål.60 

Idag är 30 doktorander knutna till forskarskolan.61  

3.3 Lunds universitets center för studier av uthållig samhällsutveckling 

Lunds universitets center för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) är en 

plattform för utbildning, forskning och samarbete inom och utanför akademin för frågor som 

är relaterade till hållbar utveckling. LUCSUS föregångare Center för miljöstudier (MICLU) 

var placerad vid den naturvetenskapliga fakulteten, men 2005 bytte centret namn till 

LUCSUS och är numera en paraplyorganisation på Lunds universitet och drivs oberoende av 

någon fakultet. Lunds universitet beskrivs ha stor kunskap och erfarenhet relaterad till 

hållbar utveckling och ett av universitetets profilområden utgör en globalt hållbar 

samhällsutveckling.  Forskning och utbildning relaterad till hållbar utveckling bedrivs vid alla 

universitetets fakulteter och vid många avdelningar. En roll som LUCSUS har är att fungera 

som en portal mellan Lunds universitet och samhället, dvs. industri, offentliga 

organisationer, frivilligorganisationer och andra akademiska institutioner. Målet är att dela 

den kunskap som universitetet besitter inom miljö och hållbar utveckling med det omgivande 

samhället.62  

                                                        
59 http://www.liu.se/energi/organisation 2007-11-05 

60 http://www.liu.se/energi/infoaboutpe 2007-11-05 

61 http://www.liu.se/energi/organisation/medarbetare/doktorander 2007-11-05 

62 http://www.lucsus.lu.se/html/about_lucsus.aspx 2007-11-06 
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3.3.1 Forskning 

LUCSUS är ett samordnande organ för initiativ relaterade till hållbar utveckling vid Lunds 

universitet. Två tydliga initiativ är nätverket för en Globalt hållbar samhällsutveckling och 

Arena for Global Equity and Sustainability Issues (AGESI). Det första initiativet härleds till 

att LUCSUS sedan år 2004 är ålagd att initiera och stärka aktiviteter inom 

forskningsområdet en Globalt hållbar samhällsutveckling. En av uppgifterna är att stödja 

forskningsidéer genom att underlätta för nätverkande och genom att distribuera 

planeringsstöd som syftar till att utveckla konkreta forskningsförslag för extern 

finansiering.63 

 Det andra initiativet, AGESI, lanserades 2004 för att stärka samarbetet mellan 

samhällsvetenskaplig och humanvetenskaplig forskning inom hållbar utveckling och global 

rättvisa. Nätverket är öppet för alla forskare vid Lunds universitet som är intresserade av 

dessa frågor. I november 2006 inkluderade nätverket omkring 75 deltagare från ett stort 

antal avdelningar och forskargrupper. Förutom att utbyta information genom t.ex. 

gemensamma workshops är syftet att underlätta och uppmuntra medlemmarna till 

gemensamma och tvärvetenskapliga forskningsförslag. Ett långsiktigt mål som nämns är att 

etablera ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprogram inom rättvise- och 

hållbarhetsfrågor, som skulle inkludera forskarskolor och ”post-doc-tjänster”, och att 

anordna konferenser, workshops och publikationsserier.64  

 LUCSUS vill använda båda dessa initiativ för att skapa ett gemensamt nätverk. Nätverket 

är frivilligt och öppet för alla; studenter, forskare, lärare på universitetet och för personer 

utanför akademin. Syftet är att underlätta för transdisciplinärt samarbete mellan forskare 

och att förmedla kontakter mellan forskare och aktörer utanför universitetet.65 Idag är 14 

forskarstudenter och forskare från olika avdelningar helt eller delvis involverade i 

forskningsprojekt som koordineras av LUCSUS.66  

3.3.2 Forskarutbildning vid LUCSUS  

Doktorandprojekt inom LUCSUS organiseras i tvärvetenskapliga studiegrupper. För 

närvarande finns nio aktiva forskarstuderande från olika avdelningar. Huvuddelen av dessa 

har samhälls- eller humanvetenskaplig bakgrund. Studiegruppen har seminarier och 

diskussioner var tredje vecka för att främja och underlätta tvärvetenskaplig forskning. 

Programmet bestäms av forskarstudenterna själva och koordineras av en forskare vid 

                                                        
63 http://www.lucsus.lu.se/html/sd_of_global_society.aspx 2007-11-06 

64 http://www.lucsus.lu.se/html/agesi.aspx 2007-11-06 

65 http://www.lucsus.lu.se/html/lucsus_network.aspx 2007-11-06 
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LUCSUS. Forskargruppen är för närvarande organiserad i tre teman; Sustainable 

Livelihoods, Development and Environment, samt Sustainable Assessment Tools.67  

 På sin hemsida namnger LUCSUS två doktorandkurser som har bedrivits under våren 

respektive hösten 2007: Modelling human induced change in aquatic ecosystems, samt Risk, 

Uncertainty and Precaution.68  

3.3.3 Utbildning på avancerad nivå 

En viktig uppgift för LUCSUS är att initiera och koordinera tvärvetenskapliga kurser 

relaterade till miljö och hållbar utveckling. LUCSUS stödjer också integrering av hållbar 

utveckling i kursplaner för olika kurser och program vid Lunds universitet. Det finns också 

två utbildningsprogram på avancerad nivå vid LUCSUS.69 Det ena är LUMES – “Lund 

University International Master’s Programme in Environmental Studies and Sustainability 

Science”. Programmet tar emot studenter från hela världen och från ett flertal vetenskapliga 

discipliner. Programmet baseras på systemanalys som en sammanlänkande enhet och ett 

medel för att kommunicera mellan olika discipliner. Sedan programmets start 1997 har 325 

studenter från 76 olika länder examinerats. Från år 2005 utvidgades programmet från tre till 

fyra terminer.70 Det andra utbildningsprogrammet är GEM – ”Geo-information Science and 

Earth Observation for Environmental Modelling and Management”, där Lund är ett av tre 

europeiska institut som tillsammans håller programmet. De andra instituten är University of 

Southampton i Storbritannien och International Institute for Geo-Information Science and 

Earth Observation, ITC, i Nederländerna. Lunds universitet är ansvarigt för kurser i GIS vilka 

anordnas av Centrum för GIS, samt kurser i systemanalys, vilka anordnas av LUCSUS. 

Programmet är ett Erasmus Mundus-program och har därmed tillhörande stipendier.71 I 

Tabell 9 visas hur programmen beskrivs på sina respektive hemsidor.  Tyvärr finns det ingen 

tillgänglig sökandestatistik för de två programmen. 

 

Tabell 9 Masterprogram vid LUCSUS på temat miljö och hållbar utveckling  

Programnamn  Programbeskrivning 

Lund University 
International Master’s 

Programme in 
Environmental Studies 

and Sustainability 
Science 

“The overall objective of the LUMES programme is to furnish 
students with knowledge, competence and preparedness to take 
action in contributing positively to long-term ecological, economic 
and social sustainable development through a critical- and systems 
thinking approach. The programme is designed to build on the 
previous knowledge, skills and experiences of students with the 

                                                        
67 http://www.lucsus.lu.se/html/lucsus_phd_study_group.aspx 2007-11-06 

68 http://www.lucsus.lu.se/html/phd_courses.aspx 2007-11-06 

69 http://www.lucsus.lu.se/html/education_at_lucsus.aspx 2007-11-06 

70 http://www.lucsus.lu.se/html/master__s_programmes.aspx 2007-11-06 

71 http://www.lucsus.lu.se/html/master__s_programmes.aspx 2007-11-06 
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ultimate intention of producing graduates having the capacity to 
become creators of change, locally as well as globally. There are 
themes running through the programme to create continuity 
between courses. Thinking holistically requires seeing things as 
systems; system thinking is used as the principal methodological 
approach of the programme. Through this approach students learn 
to grasp and understand the human and ecological interactions of 
complex environmental problems, and to see solutions to 
problems that could not be realized with more conventional 
problem-solving approaches. A second theme is the continuous 
training of how to communicate in an academically acceptable 
way. This academic communication is especially relevant for the 
LUMES programme due to its inter-disciplinary nature and the 
subject matter of sustainability, which is not a simple concept to 
communicate stringently. Upon completion LUMES graduates are 
equipped with the necessary knowledge and skills that make them 
an attractive choice for leadership positions in both in the public 
and private sectors, or as doctoral researchers.”72 

Geo-information Science 
and Earth Observation 

for Environmental 
Modelling and 
Management 

“Growing population densities are putting increasing pressure on 
scarce land resources. Adequate solutions to environmental 
problems such as deforestation, overgrazing, and the depletion 
and contamination of land and water resources depend on 
integrated insights and improved management. Planners, 
managers, policy makers and researchers need to understand the 
complexity of the factors involved and be able to work together 
with professionals from a variety of disciplines. Geo-information 
technology and, in particular, remote sensing, plays a central role 
in the search for clear analyses and viable policies. Skills in this 
field will therefore continue to be much in demand in industry, 
government and NGOs. 
Why choose this programme? 
Firstly, because it gives you excellent qualifications for 
employment at research institutes, in government, in companies, 
as well as in public-private partnerships. More importantly, it 
provides a sound theoretical and practical basis for those who wish 
to contribute to sustainable change. 
If you have recently graduated from a university with a Bachelors 
degree in rural and environmental planning, geography, natural 
resources, agriculture, forestry, geo-information science, geology, 
water resources, or a related topic or are already employed in the 
field, this could be just the programme for you.”73 

3.4 Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning 

Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM) är ett fristående centrum vid Stockholms 

universitet. CTM verkar för ett tvärvetenskapligt samarbete över fakultetsgränserna gällande 

såväl forskning som utbildning och samarbetar med alla institutioner vid Stockholms 

universitet som bedriver miljörelaterad forskning. CTM samordnar tvärvetenskapliga 

forskningsprojekt och utvecklar tvärvetenskapliga utbildningar om miljö och hållbar 

utveckling i samarbete med olika institutioner vid Stockholms universitet.74 Sedan januari 

2007 är CTM en del av det nystartade forskningscentrat Stockholm Resilience Center som är 
                                                                                                                                                                             
72 http://www.lumes.lu.se/html/what_is_lumes_.aspx 2007-11-19 

73 http://www.gem-msc.org/content/introduction/ 2007-11-19 

74 http://ctmsu.sytes.net/index.php?group_ID=537,owner_ID=161 2007-11-06 
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ett samarbete mellan Stockholms universitet, Stockholms miljöinstitut och Beijer-institutet. 

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning 

kring ”social-ekologiska system, med särskilt fokus på resiliens – ett systems förmåga att 

klara av förändring och vidareutvecklas”. I september 2007 fattade universitetsstyrelsen 

beslut om att CTM:s verksamhet helt ska integreras i Stockholm Resilience Centre och att 

CTM därför ska läggas ned i sin nuvarande form. Formellt lades CTM således ned 1 januari 

2008, men CTM:s uppdrag kommer att kvarstå och i och med integrationen med Stockholm 

Resilience Center anger man att utbildnings- och doktorandverksamheten ska 

vidareutvecklas och ytterligare förstärkas.75 I följande kapitel görs en mer ingående 

beskrivning av CTMs hittillsvarande verksamhet, men även den forskningsverksamhet som 

ska bedrivas vid Stockholm Resilience Center.  

3.4.1 Forskning 

Stockholm Resilience Center har fått ett anslag av Mistra på sammanlagt 205 miljoner 

kronor vilket fördelas över tolv år. Institutet planerar knyta ett hundratal forskare till sig 

inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. De skriver: ”Institutet ska bedriva 

internationellt ledande forskning om hur mänsklig välfärd och livskraftiga ekosystem kan 

utvecklas tillsammans, samt utgöra en plattform för dialog med politiker, myndigheter och 

resursnyttjare på lokal, regional och internationell nivå. Stor vikt kommer att läggas vid 

informationsspridning och kommunikation genom olika medier.”76   

 Forskningen ska baseras på omfattande gemensamma internationella ansträngningar vid 

ledande forskningsgrupper och institut världen över. Den nuvarande forskningen är 

organiserad i nio samverkande kluster och teman som alla adresserar frågor om resiliens, 

anpassning, sårbarhet och förändring:  

• “Understanding ecosystem dynamics for the generation of ecosystem services in 

social-ecological systems, 

• The new economics of complex social-ecological systems, 

• Multilevel institutions and governance of social-ecological systems,  

• Adaptive governance of dynamic land- and seascapes, 

• Knowledge management, learning and social networks in social-ecological systems,  

• Regime shifts, scales and sources of reorganisation in social-ecological systems,  

• Governing freshwater management for food and ecosystem services,  

• Governance and ecosystem management of coastal and marine systems,  

• Urban social-ecological systems and globalization.”77  

                                                        
75 http://ctmsu.sytes.net/index.php?doc_ID=4525&group_ID=162,owner_ID=161 2007-11-06 

76 http://ctmsu.sytes.net/index.php?group_ID=1029  

77 http://www.stockholmresilience.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=4678 2007-11-06 
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På CTM:s hemsida om forskning finns, förutom information om Stockholm Resilience 

Center, även information om hittillsvarande forskning vid CTM. Något som lyfts fram är 

Millennium Assessment (MA), vilken beskrivs som den största studien någonsin av 

kopplingarna mellan jordens ekosystem och mänsklig välfärd. I studien ligger fokus på 

ekosystemens kapacitet att generera varor och tjänster som är livsviktiga för mänsklig 

utveckling. Studien är FN-initierad och sysselsätter över 1300 forskare i 95 länder. CTM 

koordinerar den svenska delstudien som fokuserar på två områden i Sverige: 

Nationalstadsparken i Stockholm och Kristianstad Vattenrike.78  

 CTM medverkar även i Resilience Alliance (RA) som är ett internationellt nätverk av 

forskare och forskningsinstitut. Syftet med nätverket är att ”öka förståelsen av det komplexa 

samspelet mellan människan och natursystemen genom ett fakultetsövergripande 

angreppssätt.” Den forskning som sker inom ramarna för RA beskrivs som nyskapande och 

CTM påpekar att den röner internationell uppmärksamhet. Forskningen fokuserar på fyra 

teman:  

• “Social-ecological resilience of coastal and marine systems, 

• Resilience and reserves in dynamic landscapes, 

• Freshwater, food, ecosystem services in productive landscapes, 

• Urban social-ecological systems.”79 

3.4.2 Forskarutbildning 

CTM har en doktorandgrupp som består av ca 15 doktorander från olika institutioner vid 

Stockholms universitet. Syftet med doktorandgruppen är att stimulera dialog inom 

miljöforskning över fakultetsgränserna. För närvarande finns representanter från bland 

annat systemekologi, kulturgeografi, sociologi och ekonomisk historia.80 

 Tillsammans med Avdelningen för historia vid Stockholms universitet och Stockholm 

Resilience Center höll CTM en 5-poängs doktorandkurs under hösten 2007. Kursen hette 

Complexity and the Social Sciences och hade tre huvudsakliga teman: “Threshold behaviour 

in social systems”, “Cross-scale interactions and surprises in social-ecological systems”, samt 

“Emergent properties in social systems”.81 

                                                        
78 http://ctmsu.sytes.net/index.php?group_ID=528 2007-11-06 

79 http://ctmsu.sytes.net/index.php?group_ID=471 2007-11-06 

80 http://ctmsu.sytes.net/index.php?group_ID=486 2007-11-06 

81 http://ctmsu.sytes.net/index.php?group_ID=1122 2007-11-06 
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3.4.3 Utbildning på avancerad nivå 

CTM gör det möjligt för studenter som skriver C- och D-uppsats att få en bihandledare för att 

främja tvärvetenskapliga uppsatser inom hållbar utveckling. Projektet kallas Uppsats på 

tvären. Syftet är att erbjuda studenter bättre förutsättningar att skriva C/D-uppsatser eller 

examensarbeten med hög vetenskaplig kvalitet, även när dessa korsar gränsen till andra 

discipliner. Förutom denna bihandledarpool driver CTM flera kurser på grundnivå. På 

avancerad nivå driver CTM två program: ”Ecosystems, Governance and Globalisation” samt 

”Miljö och hållbart företagande”. Det sistnämnda programmet kommer att läggas ner i sin 

nuvarande utformning. Från och med hösten 2008 kommer programmet att ersättas med en 

tvåårig masterutbildning kallad ”Sustainable Enterprise”, som till stor del kommer att 

baseras på samma grund. Tabell 10 visar sökandestatistik samt hur programmen beskrivs på 

sina respektive hemsidor.   

 

Tabell 10 Program på avancerad nivå vid CTM på temat miljö och hållbar utveckling  

Programnamn och 
antal sökande  

(i förstahand, inom 
parentes totalt antal) 

 
Programbeskrivning 

Ecosystems, 
Governance and 

Globalisation 
Sökande HT 2007:  

8 (36) 
 

“The aim of the programme is to give students insights into problem-driven 
transdisciplinary environmental research. The Centre for Transdisciplinary 
Environmental Research (CTM) has developed, in cooperation with several 
departments at Stockholm University, six unique courses for this purpose. 
We are inspired by The Millennium Ecosystem Assessment (maweb.org) 
which emphasises the dependence of human welfare on well-functioning 
ecosystem services. To enable a deeper understanding of complex social-
ecological systems we focus on case studies. Globalisation means that local 
ecosystem management in a country is affected by social, economic, and 
ecological drivers at different scales; from local to global. Aspects of 
governance at different scales are thus important for our understanding of 
complex adaptive systems. The programme aims to enhance the student’s 
knowledge of the complex interactions between ecosystem dynamics and 
human activities at different scales; particularly ecosystem management in 
the context of change and uncertainty. Students are introduced to different 
research approaches and methods for studying coupled social and 
ecological systems. This Master’s degree complies with the Bologna Process. 
The entire programme is held in English.”82 

Miljö och hållbart 
företagande 

Ingen tillgänglig 
statistik för antal 

sökande 2007  
 
 

”Miljö och hållbart företagande (tidigare kallad "Miljöledning-
Miljörevision"), 40 p, är en tvärvetenskaplig magisterutbildning som 
handlar om att integrera miljöhänsyn på alla nivåer i samhället. Kursen är 
för dig som är naturvetare, ekonom, jurist, samhällsvetare eller har teknisk 
bakgrund. Kursen består under termin 1 av kurser i systemekologi, 
miljörätt, organisationsteori, verksamhetsstyrning med fokus på 
miljöledning, samt kommunikation och etik. Under kursens gång bjuds 
representanter in från både stora och små företag som arbetar med att 
miljöanpassa sin verksamhet, och man gör flera studiebesök. Under termin 
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2 gör studenterna ett examensarbete på ett företag, i en kommun eller 
statlig verksamhet. Lärare och forskare från flera av Stockholms 
universitets institutioner, bl a från företagsekonomi, systemekologi och 
juridik, undervisar på kursen. En stor andel av föreläsarna kommer även 
från myndigheter och näringslivet, samt från andra universitet och 
forskningsinstitut.”83 

3.5 Uppsala centrum för hållbar utveckling 

I Uppsala bildar Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans 

Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD). CSD består av de tre enheterna Baltic 

University Programme (BUP), Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) och 

Kollegiet för utvecklingsstudier (Kollegiet). Syftet är att stimulera och samordna 

kompetensen om utbildning och forskning för hållbar utveckling som finns inom de två 

universiteten. Inom CSD Uppsala finns utbildning på grund- och avancerad nivå, 

doktorandutbildning, forskningsprojekt i samarbete med forskare inom främst Uppsala 

universitet och SLU, nationella och internationella forskar- och utbildningsnätverk, samt 

verksamhet för dialog och kunskapsutbyte med det omgivande samhället.84 I följande kapitel 

görs först nedslag i de tre ingående enheterna. Därefter beskrivs kortfattat en 

doktorandutbildning vid Cemus samt ett masterprogram vid Uppsala universitet.   

3.5.1 Baltic University Programme 

BUP är ett nätverk som består av fler än 190 universitet och institutioner för högre utbildning 

i östersjöregionen. Nätverket koordineras av ett sekretariat vid Uppsala universitet. Fokus för 

verksamheten är frågor om hållbar utveckling, naturskydd och demokrati i östersjöregionen. 

Målet är att stödja den nyckelroll som universiteten spelar i en demokratisk, fredlig och 

hållbar utveckling. Detta uppnås genom utformning av universitetskurser och medverkan i 

projekt i samarbete med myndigheter, kommuner och övriga. Sekretariatet initierar och 

organiserar kurser om hållbar utvecklig i östersjöregionen. Sekretariatet arbetar även allmänt 

med att stödja och framhäva regionala samarbeten och kontakter mellan universitet och 

motsvarande institutioner för högre utbildning i hela östersjöregionen.85 

3.5.2 Centrum för miljö- och utvecklingsstudier 

Cemus hör till både Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), och sedan 1 

januari 2007 är Cemus en del av CSD. Fokus ligger på tvärvetenskapliga miljö- och 
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utvecklingsstudier. Kurser ges på grundnivå och avancerad nivå.86 Så här uttrycker sig Cemus 

om tvärvetenskap:  

 

 ”Kurserna är mång- eller tvärvetenskapliga, vilken innebär att kursinnehållet utgår från 

problemställningar  snarare än klassiska ämnesområden. Organisationsmässigt betyder 

tvärvetenskap för Cemus att  kursamanuenserna har en bred vetenskaplig bakgrund, att 

kursarbetsgrupperna består av forskare från ett  flertal ämnen och att kurserna är öppna för 

studenter från alla vetenskaper. Grundtanken är att miljö- och  utvecklingsfrågorna bäst diskuteras 

med en tvärvetenskapligt ansats.”87 

 

Cemus har 25 anställda varav de flesta är studenter som är anställda som amanuenser. De 

utformar och driver Cemus kurser tillsammans med lärare och forskare vid de två 

universiteten. Teman för kurserna är bland annat: global ekonomi, klimat- och energifrågor, 

miljöhistoria och Östersjöregionens miljö och utveckling. Cemus verksamhet syftar till att 

vara ett nyskapande och fakultetsöverskridande komplement till den verksamhet som bedrivs 

vid SLU och Uppsala universitet. Cemus samarbetar med lärare, forskare och 

samhällsaktörer utanför universiteten, och man försöker stimulera dessa aktörer till möten i 

konstruktiv dialog.88  

3.5.3 Kollegiet för utvecklingsstudier 

Syftet med Kollegiet är att inom universitetet skapa en koordinerande enhet för olika typer av 

utvecklingssamarbete och skapa ett forum för dialog om utvecklings- och biståndsfrågor på 

tvärvetenskaplig grund mellan forskare, lärare och studerande vid Uppsala universitet och 

andra lärosäten, dels mellan dessa och dels med personer verksamma vid Sida, enskilda 

organisationer, företag och andra aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete. 

Kollegiet har cirka åtta anställda motsvarande cirka sex personer med heltidsanställning. 

Dessutom består resurser av de institutioner, nätverk och forskare inom Uppsala universitet 

som bedriver forskning och undervisning kring teman som är relevanta för internationell 

utveckling och utvecklingssamarbete.89  

3.5.4 Studier på forskarutbildningsnivå  

Vid Cemus finns Cefo som är ett tvärvetenskapligt doktorandcentrum med fokus på miljö- 

och utvecklingsstudier. Cefo vänder sig till doktorander från alla ämnesområden vid Uppsala 

universitet och SLU. Cefo har inga egna doktorander, men de som väljer att tillhöra forumet 
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87 http://www.cemus.uu.se/omcemus.html 2007-11-07 

88 http://www.cemus.uu.se/omcemus.html 2007-11-07 

89 http://www.kus.uu.se/sv/collegium/1_1_about_us.shtml 2007-11-07 



 

39 (86) 

är ombedda att delta i Cefos forskningsseminarier och att läsa åtminstone 10 poäng av Cefos 

doktorandkurser.90 Under hösten 2007 gavs kursen Research Methodologies and 

Interdisciplinarity och under våren 2007 gavs Political Ecology – A Critical Introduction.91  

3.5.5 Studier på avancerad nivå 

Vid Uppsala universitet finns ett masterprogram i hållbar utveckling. Programmet är öppet 

för studenter med en bakgrund inom teknik/naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Målet 

är att studenterna i sin framtida yrkesutövning ska vara fullt förtrogen med frågor kring 

hållbar utveckling ur alla aspekter.92 Tabell 11 visar sökandestatistik samt hur programmet 

beskrivs på sin hemsida.   

 

Tabell 11 Masterprogram vid Uppsala universitet på temat hållbar utveckling  

Programnamn och 
antal sökande  

(i förstahand, inom 
parentes totalt antal) 

 
Programbeskrivning 

Masterprogram i 
hållbar utveckling 

Sökande HT 2007:  
7 (23) 

 

”Duktiga pedagoger guidar dig den första terminen genom de områden som 
ligger utanför ditt specialfält – ämnen inom naturvetenskap och teknik 
respektive samhällsvetenskap, beroende på din bakgrund. Samtidigt deltar 
du i en transvetenskaplig seminarieserie där aktuella frågor diskuteras. 
Andra terminen ägnas åt hur samhällets struktur påverkar vår möjlighet att 
uppnå en hållbar utveckling, globala frågeställningar, beslutsprocesser, 
interdisciplinära metoder. Du utnyttjar dina kunskaper i en fallstudie som 
du gör tillsammans med kurskamrater. Önskar du en magisterexamen 
avslutar du med en uppsats den andra terminen. Tredje terminen har du ett 
stort utbud av fördjupningskurser inom ditt specialområde att välja mellan, 
för att stadfästa och bredda dina kunskaper från kandidatutbildningen. Du 
kommer också att erbjudas möjlighet till praktik på olika företag. Den sista 
terminen är vikt åt examensarbetet.”93 
Kurstablå för programmet:  
År 1:  
Hållbar utveckling – synsätt och diskurser – en seminarieserie, 5 hp  
Jordens resurser, 10 hp  
Individ och samhälle, 10 hp  
Systemanalys för hållbar utveckling, 5 hp  
Beslutsstödsystem för hållbar utveckling, 5 hp  
Interdisciplinära metoder och fallstudier – en seminarieserie, 5 hp  
Interdisciplinära metoder, 10 hp  
Interdisciplinär fallstudie 10 hp 
År 2:  
Fördjupningskurser inom specialfält, 30 hp  
Examensarbete, 30 hp94 

                                                        
90 http://www.cemus.uu.se/cefo/about.html 2007-11-07 

91 http://www.cemus.uu.se/cefo/cefodoktorandkurser.html 2007-11-07 

92 http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0300&funktion=utbildn&prog=THU2M&lasar=07/08 2007-11-12 

93 http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0300&funktion=utbildn&prog=THU2M&lasar=07/08 2007-11-12 

94 http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0300&funktion=utbildn&prog=THU2M&lasar=07/08 2007-11-12 



 

40 (86) 

3.6 Skolan för energi- och miljöteknik 

Skolan för energi- och miljöteknik (EMT) etablerades 2005. EMT är Kungliga tekniska 

högskolans (KTH) plattform för utbildning och forskning i energi och miljö. Skolan består av 

institutionen för Energiteknik och avdelningen för Industriell Ekologi och verkar för 

samarbete mellan olika skolor på KTH inom området energi och miljöteknik. Den 

koordinerar även utbildning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom energi och 

miljö på KTH. Skolan har en tvärvetenskaplig profil med fokus på hållbar utveckling.95  

3.6.1 Forskning 

Vid institutionen för Energiteknik ingår forskning i ett brett område av energiomvandling, 

generering av elektricitet och energianvändning. Nyckelorden för aktiviteterna anges vara: 

”applied thermodynamics; cycles and technology for conversions between heat and work; 

heat transfer and fluid flow in engineering applications; power plants (conventional as well as 

nuclear); gas turbines; refrigeration and heat pump plants; indoor climate and climatisation 

of buildings.” Även miljöaspekter inom området ses som viktiga.96  

 Vid avdelningen för Industriell Ekologi är det övergripande området för avdelningens 

forskning en hållbar utveckling. Forskningsområdet Industriell Ekologi är tvärvetenskapligt 

och det är inriktat på att utveckla mer hållbara samhällssystem. Området hållbar utveckling 

beskrivs som ett mångdisciplinärt område som spänner över områdena teknik, 

samhällsvetenskap, medicin och humaniora. Tvärvetenskaplig forskning ses som viktig och 

vid KTH menar man att den ska ha sin utgångspunkt i teknik. Vid Avdelningen för Industriell 

Ekologi finns ett nära samarbete med företag, städer och kommuner.97  

 EMT har ett flertal fokusgrupper med forskare från olika discipliner som regelbundet 

arbetar tillsammans. Det tvärvetenskapliga samarbetet inom grupperna gäller gemensamma 

undervisningsmaterial, utbyte av lärare i kurser, gemensamma forskningsprojekt och 

doktorander med handledning av mer än en avdelning eller institution. Dessutom 

samarbetar grupperna ofta med personer som arbetar med energi- och miljöfrågor, 

myndigheter och andra externa aktörer. På hemsidan framhålls att i stället för som många 

andra forskningsgrupper på universitet fokusera på karakteriseringen av energi- och 

miljöproblem så fokuserar fokusgrupperna vid EMT på att finna sociala och ekonomiskt 

fullvärdiga eko-effektiva tekniska lösningar till problem som rör energi och miljö.98 För 

närvarande är följande fokusgrupper aktiva:   

                                                        
95 http://www.emt.kth.se/home/index.asp?sid=3285&mid=1 2007-11-07 

96 http://www.energy.kth.se/index.asp?pnr=4&ID=4&lang=0 2007-11-07 

97 http://www.webforum.com/forskoutv/home/index.asp?sid=5677&mid=1 och 

http://www.webforum.com/forskoutv/home/page.asp?sid=5677&mid=2&PageId=38450 2007-11-07 

98 http://www.emt.kth.se/home/page.asp?sid=3285&mid=2&PageId=29450 2007-11-07  
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 Biomass Gasification,  

 Cold from Heat, 

 E-learning in Energy and Environment Technology, 

 Fuel Cells, 

 Geothermal Energy, 

 Hydropower, 

 Micro Turbines, 

 Multiphase Thermofluid Science in Energy and Environmental Technology, 

 Turbomachinery.99 

3.6.2 Forskarutbildning 

Doktorandutbildning sker i huvudsak vid respektive avdelning eller institution. I september 

2007 sökte EMT doktorander till det nya programmet ”Global Energy and Climate Studies”. 

Programmet syftar till att bidra till att generera ny kunskap om systemstudier och till att 

sammanställa forskning om energi och klimat som bedrivs vid KTH och på andra ställen. 

Målet är också att utveckla starkare länkar mellan det vetenskapliga arbetet och policys. 

Programmet ska betona analyser av genomförbara systemlösningar som lever upp till 

kriterierna effektivitet, reliabilitet och hållbarhet. I den kontexten ses tekniska, 

socioekonomiska och policy-aspekter som relevanta.100  

 Några doktorandkurser som har hållits de senast två åren beskrivs på EMT:s hemsida. 

De är: Sustainable Urban Development, Sustainability Science, Systems and Sustainability, 

Processindustrins energianvändning. Environmental Systems Analysis och Case Study 

Methodology.101  

3.6.3 Utbildning på avancerad nivå 

EMT har två internationella masterprogram: Sustainable Energy Engineering” och 

“Sustainable Technology”. Tabell 12 visar hur programmen beskrivs på sina respektive 

hemsidor.  Tyvärr finns ingen tillgänglig sökandestatistik för de två programmen.  

 

Tabell 12 Masterprogram vid EMT på temat hållbar utveckling  

Programnamn  Programbeskrivning 

Sustainable 
Energy 

Engineering 

“The purpose of the SEE Program is to provide state-of-the-art education in the 
fields of power generation, nuclear power technology, solar energy, and energy 
utilization in the built environment by means of economically and 

                                                        
99 http://www.emt.kth.se/home/page.asp?sid=3285&mid=2&PageId=29450 2007-11-07 

100 http://www.emt.kth.se/home/page.asp?sid=3285&mid=2&PageId=38928 2007-11-07 

101 http://www.emt.kth.se/home/page.asp?sid=3285&mid=2&PageId=29451 2007-11-07 
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environmentally sustainable systems and technologies. The term 'sustainable 
energy engineering' comprises a wide array of practices, policies and 
technologies (conventional and renewable/alternative) aimed at providing 
energy at the least financial, environmental and social cost. A strong emphasis is 
placed on dealing with energy engineering tasks with due consideration of 
technical, environmental and socio-economic issues. Advanced methods are 
applied to identify, describe, quantify and find solutions to a diverse range of 
energy engineering problems. Participants gain proficiency in project design 
and implementation, operation and maintenance, as well as in crucial phases of 
policy generation. Advanced training in a research-oriented perspective is also 
included. 
The SEE Program has a total duration of three semesters, or approximately 
twelve months, of taught courses (i.e. 90 ECTS*) followed by a one-semester (30 
ETCS) thesis project. The program is open to applicants from all over the world, 
and is offered without tuition charges. The program language is English. 
Successful completion of the program results in the award of the degree Master 
of Science in Mechanical Engineering with Specialization in Sustainable Energy 
Engineering.”102 

Sustainable 
Technology 

“The programme Sustainable Technology is based upon the concept of 
Industrial ecology with focus on the understanding of interactions between 
technical, economical, social and ecological systems and processes. Industrial 
ecology can also be considered as a concept for how the industry, or rather the 
entire industrial society of today, would work in the future in order to reduce it's 
interference with the life-supporting ecosystems of the world. Risk Assessment 
is also a very important area in sustainable development that includes questions 
like comparing risks between different energy solutions, communication of risks 
between different stakeholders etc. 
Technology is an important diving force for economical development and 
technology and communication are two essential factors in the development of 
more sustainable societies. Without new sustainable technologies, it will not be 
possible to obtain economic growth and global equity and without 
communication skills, it will not be possible to reach consensus in the 
democratic processes in society for different new technologies. These insights 
will be the foundation in the International Master programme in Sustainable 
Technology. 
The programme of Sustainable Technology is divided into two branches, 
Environmental management Environmental Technology, a choice the students 
will do in the middle of the programme.”103 

3.7 Umeå universitet och SLU i Umeå 

Umeå universitet och Statens lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå har gått samman i det 

gemensamma projektet Umeå miljöhögskola. De beskriver det på följande sätt. ”Umeå har 

under de senaste årtiondena vuxit fram som ett centrum för miljöinriktad utbildning och 

forskning. Umeå miljöhögskola är ett nytt samarbetsprojekt mellan Umeå universitet och 

SLU där syftet är att samordna, förstärka och förnya utbildning och forskning inom det 

miljövetenskapliga området.” De skriver vidare att en uppgift är att verka för 

gränsöverskridande samarbeten samt att förbättra kontakten med omvärlden.104 Umeå 

miljöhögskolas primära syfte är att fungera som en länk mellan universiteten och 

                                                                                                                                                                             
102 http://www.energy.kth.se/index.asp?pnr=15&ID=222&lang=0#Objective 2007-11-12 

103 http://www.ima.kth.se/ms/st/index.html 2007-11-12 

104 http://www.mhu.umu.se/allmant/om_miljohogskolan.htm 2007-11-08 
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allmänheten och högskolan har endast en deltidsanställd medarbetare.105 Även om det inte 

finns en gemensam miljö för lärosätena är det intressant att närmare undersöka de 

satsningar som görs vid de båda universiteten. Det görs i följande kapitel.  

3.7.1 Forskning 

Umeå universitet beskrivs som ett av landets få kompletta universitet med forskning inom 

alla vetenskapsområden. De närmaste åren satsar universitetet speciellt på tolv ”starka” 

forskningsområden. Hållbar utveckling är inte ett av dessa, däremot är till exempel 

”Ekosystem i förändring” ett närliggande område som vid Umeå universitet sysselsätter 

ekologer, geovetare, mikrobiologer, kemister och matematiker.106 Ett antal 

centrumbildningar finns, där Centrum för miljövetenskaplig forskning (CMF) och 

Samhällsgeografiskt miljöcentrum (SMC) kan sägas vara de som ligger inom området hållbar 

utveckling.107  

 CMF inrättades av regeringen 1987 för att främja miljövetenskaplig forskning i Umeå. 

Centret ska initiera och stödja samverkan mellan Umeå universitet, Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) och SLU. Fram till 2007 har totalt fler än 90 projekt erhållit stöd 

från CMF med totalt cirka 100 miljoner kronor. Projekt stödda av CMF har resulterat i fler än 

30 doktorsavhandlingar och ett mindre antal licentiathandlingar. År 2007 ligger CMS anslag 

på cirka 8 miljoner kronor. För närvarande erhåller 19 doktorander stöd från CMF. Ett par 

doktorander ska avsluta sina projekt under 2007  medan 5 doktorander nyligen har börjat.108  

 SMC står på engelska för Spatial Modelling Centre – rumsligt modelleringscentrum. 

SMC hör till Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet. Forskningen vid 

institutionen har en tyngdpunkt mot flyttning, bosättningsmönster, regional utveckling och 

globala utvecklingsfrågor. Ett stort intresse finns också för metodutveckling där SMC 

utvecklar datorbaserade geografiska modeller. SMC har sju anställda som forskar eller 

arbetar i projekt som anknyter till olika modeller.109  

 Vid SLU i Umeå har fakulteten för skogsvetenskap sin bas. Forskningen är inriktad mot 

naturvetenskap och har en stor bredd, med tyngdpunkter på skoghushållning, mark/miljö, 

biologi/ekologi samt ekonomi. Samverkan med det omgivande samhället, industri, 

myndigheter och organisationer samt information om forskningsresultat beskrivs som en 

viktig del av fakultetens verksamhet.110  

                                                        
105 Personligt meddelande, Hjalmar Laudon, 2007-10-31  
106 http://www.umu.se/umu/forskning/forskningsomraden/index.html 2007-11-08 

107 http://www.umu.se/umu/om_umu/organisation/centrumbildningar.html 2007-11-08 

108 http://www.umu.se/cmf/ 2007-11-08 

109 http://www3.umu.se/soc_econ_geography/smc/swe_index.asp 2007-11-08 

110 http://www.sfak.slu.se/?sve=1 2007-11-08 
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3.7.2 Forskarutbildning 

Forskarutbildningar bedrivs vid alla Umeå universitets fakulteter (humanistisk, medicinsk, 

samhällsvetenskaplig, teknisk och fakulteten för lärarutbildningar). Ett antal forskarskolor 

finns, dock ingen inom området hållbar utveckling.111  

 Samma sak gäller för SLU Umeå. Forskarutbildningar bedrivs vid de respektive 

avdelningarna. Vid fakulteten för skogsvetenskap utbildas forskarstuderande inom ämnena 

skogshushållning, biologi, markvetenskap, ekonom, teknologi, bildanalys och matematisk 

statistik.112 Någon tvärvetenskaplig forskarutbildning eller forskarskola som spänner över 

flera ämnesområden med relevans för hållbar utveckling tycks inte finnas.  

3.7.3 Utbildning på avancerad nivå 

På hemsidan för Miljöhögskolan görs en sammanställning av de utbildningar som finns inom 

miljöområdet eller med inslag av miljö vid Umeå universitet och SLU Umeå. Två utbildningar 

beskrivs som ”miljöutbildningar med tvärvetenskapliga inslag”. En av dessa är det 

naturvetenskapliga ”Miljöövervakningsprogrammet” som ges vid SLU. Den andra är det 

samhällsvetenskapliga ”Politices magisterprogrammet med miljöinriktning” som ges av 

Umeå universitet. Dessa två program har en första gemensam termin. Ett annat nystartat 

program som nämns är ”Master’s program in sustainable management” som ges av 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. För att vara berättigad att söka krävs en 

kandidatexamen samt minst två års yrkeserfarenhet. Vid Umeå universitet finns också ett 

”Masterprogram i hållbar utveckling”. I Tabell 13 visas hur programmen beskrivs på sina 

respektive hemsidor.   

 

Tabell 13 Program på avancerad nivå vid Umeå universitet och SLU på temat miljö 

och hållbar utveckling  

Programnamn och 
antal sökande  

(i förstahand, inom parentes totalt 
antal) 

 
Programbeskrivning 

Politices magister-programmet  
med miljöinriktning 

Sökande HT 2007:  
Statistik finns ej.  

”Politices magister-programmet med miljöinriktning ges 
av Umeå Miljöhögskola. Pol.mag.-programmet med 
miljöinriktning ger dig stor valfrihet och djup förståelse 
för samspelet mellan ekonomi och politik. Utbildningen 
förbereder dig för kvalificerat miljöinriktat arbete inom 
administration, ekonomi, planering och utredning, såväl 
i Sverige som internationellt. Utbildningen omfattar nio 
terminer och inleds med ett basblock där du läser 
miljövetenskap, statsvetenskap, nationalekonomi, 

                                                        
111 http://www.umu.se/rektorsstab/doktorandfragor/forskarutbildningshemsida.html 2007-11-08 

112 http://www.sfak.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=5554 2007-11-08 
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rättsvetenskap, miljörätt, geografiska informations-
system (GIS) och utredningsmetodik. Därefter kan du 
välja att fördjupa dig i ett av ämnena nationalekonomi, 
statsvetenskap, statistik eller kulturgeografi. För att 
erhålla magisterexamen är kravet 80 poäng i ditt 
huvudämne. Du får djupa kunskaper i ditt huvudämne 
och blir efter examen behörig att söka forskarutbildning i 
detta ämne. Du har platsgaranti till de valbara kurser 
som rekommenderas inom programmet. ”113 

Miljöövervakningsprogrammet - 
skog, mark och vatten 

Sökande HT 2007: 
Statistik finns ej. 

 
 
 

”Miljöövervakning är en del av fortlöpande miljöanalys, 
som SLU har stor del av det nationella ansvaret för vad 
gäller forskning, utveckling och genomförande. Detta 
program är vidareutvecklat från vårt tidigare Mark- och 
miljöprogram. Dagens komplexa miljöproblem kräver 
människor med kompetenser som spänner över olika 
ämnes- och intressesfärer. Därför är programmet i ännu 
högre grad än tidigare en naturvetenskaplig utbildning, 
som kombinerar gedigen ekologisk kunskap med mer 
tvärvetenskaplig kunskap. Dessutom är utbildningen nu 
den som ger mest användbar kunskap kring 
miljöövervakning och fortlöpande miljöanalys. 
Programmet leder till en filosofie magisterexamen med 
antingen biologi eller markvetenskap som huvudämne. 
Huvudansvarig för programmet är fakulteten för 
skogsvetenskap vid SLU i Umeå i samarbete med Umeå 
miljöhögskola.”114 

Master’s program in sustainable 
management 

Sökande HT 2007:  
1 (7) 

 

“The overarching goal of the program is to provide 
students with the knowledge, capacities, and skills to 
lead private, public, or not-for-profit organizations 
towards ecological, economic, and social sustainability. 
After completing this program, graduates are well 
prepared to assume leadership or management roles or 
to act as change agents within organizations that are 
responsible for, or are beginning to assume responsibility 
for sustainability. The courses in the Master's Program in 
Sustainable Management are interdisciplinary in nature 
and during these two years students participate in both 
separate and integrated courses.”115  

Masterprogram i hållbar 
utveckling 

Sökande HT 2007:  
5 (13) 

 

”Frågorna kring miljö och hållbar utveckling är kanske 
vår tids största och mest komplexa. I dagligt tal tenderar 
begreppet hållbar utveckling att likställas med frågor 
kopplade till miljö och natur. Det är inte helt lyckat, även 
om de mångtydiga begreppen miljö och natur på flera 
sätt utgör fundamentet för hållbar utveckling. Med 
denna utbildning vill vi anlägga ett bredare perspektiv 
genom att i begreppet hållbar utveckling också inkludera 
de sociala och kulturella frågorna. Eftersom hållbar 
utveckling griper in i så pass många delar av ekonomi 
och samhälle är komplexiteten i sig en utmaning i 
samhällsplaneringen. Arbetsmarknadsbehovet av 

                                                                                                                                                                             
113 http://www.info.umu.se/utbkat0607/program.asp?programkod=SPOMK 2007-11-08 

114 http://www.slu.se/?id=362&programkod=SMVMP 2007-11-08 

115 http://www.usbe.umu.se/master/sustainable/?Objectives och 

http://www.usbe.umu.se/master/sustainable/?Courses 2007-11-08 
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utredare med bred samhällsvetenskaplig kompetens 
inom området är därför ökande. Exempel på framtida 
arbetsplatser kan vara statliga myndigheter och 
förvaltningar, länsstyrelser, kommuner, forsknings- och 
utredningsinstitut och större företag.”116 

 

Förutom dessa program ges ett flertal naturvetenskapliga program med miljöinriktningar, 

olika ingenjörsutbildningar med inslag av miljö samt ”skogliga” utbildningar med 

miljöinslag. Någon genomgång av dessa utbildningar har jag inte gjort.  

3.8 Slutsatser 

I detta avslutande kapitel summeras undersökningen av de sju lärosätenas satsningar inom 

området Hållbar utveckling. Detta görs utifrån de fyra frågeställningar som har legat till 

grund för analysen i detta kapitel.  

 

Göteborgs miljövetenskapliga centrum 

Miljö och hållbar utveckling är betydelsefulla profilområden för både Chalmers och 

Göteborgs universitet. De problemområden som forskningen vid GMV fokuserar på är 

mestadels globala miljö- och resursproblem. GMV administrerar och/eller stöttar fyra olika 

forskarskolor med tyngdpunkt på miljö och hållbar utveckling: Forskarskolan i 

Miljövetenskap, Företagsforskarskolan i Naturliga material med inriktning mot miljö- och 

kulturvård, Forskarskolan Atmosfär och Miljö, samt Forskarskolan Klimat och Mobilitet. 

Tyngdpunkten är inom olika naturvetenskapliga ämnen, men Forskarskolan Klimat och 

Mobilitet sammanför forskarstuderande från fem olika fakulteter. GMV bedriver ingen egen 

undervisning på avancerad nivå. Vid Chalmers finns 5 masterprogram inom området miljö 

och hållbar utveckling. Dessa har en teknisk och/eller naturvetenskaplig profil. Vid 

Göteborgs universitet ges fyra masterprogram på temat miljö och hållbar utveckling. 

Tonvikten på dessa program är naturvetenskap. Antalet förstahandssökande till 

masterprogrammen vid de båda universiteten höstterminen 2007 är inte särskilt stort; det 

varierar mellan 1 till 14 sökande. Inom GMV:s projekt finns ofta samarbete med lokala eller 

regionala aktörer. Se kanske särskilt projekten AGS, CPM och GAME. I GMV:s nätverk ingår 

även personer utanför akademin.  

 

Tema V och Program Energisystem 

Tema V har en tydlig tvärvetenskaplig profilering. Forskningen inriktas på samhällsrelevanta 

miljö- och resursproblem där naturvetare, samhällsvetare och humanister samarbetar. Vid 

                                                                                                                                                                             
116http://www.utbildningar.umu.se/pluto/portal/SelmaPortlet/_pid/SelmaPortlet_row1_col1_p1/_rp_SelmaPor

tlet_row1_col1_p1_action/1_masterProgram klicka på ”Masterprogram i hållbar utveckling” 2007-11-08 
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Tema V finns en forskarutbildning där ett antal baskurser ligger som grund. Kopplat till 

Tema V finns också ett masterprogram: ”Science for Sustainable Development”. Programmet 

är tvärvetenskapligt och har tydligt fokus på globala problemställningar. Program 

Energisystem har som mål att utveckla ny kunskap som möjliggör långsiktig utveckling mot 

hållbara och resurshållande energisystem. Energisystem studeras med tre olika inriktningar: 

industrier, kommuner och regioner samt byggnader. En forskarskola finns kopplad till 

Program Energisystem och till den antas civilingenjörer, civilekonomer, samhällsvetare och 

beteendevetare. Forskarutbildningen har ett nära samarbete med industri, kommuner och 

andra sektorer.  

 

Lunds universitets center för studier av uthållig samhällsutveckling 

En ”Globalt hållbar samhällsutveckling” är ett av Lunds universitets profilområden. Ett 

nätverk finns för samhällsvetenskaplig och humanvetenskaplig forskning inom hållbar 

utveckling och global rättvisa. Inom LUCSUS finns tvärvetenskapliga studiegrupper för 

doktorander, och den övervägande delen av dessa studenter har samhälls- eller 

humanvetenskaplig bakgrund. Två internationella masterprogram ges av LUCSUS: ”Lund 

University International Master’s Programme in Environmental Studies and Sustainability 

Science” samt ”Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling 

and Management”. Det förstnämnda av dessa två program ligger väl inom området hållbar 

utveckling. En del av LUCSUS roll är att fungera som en portal mellan universitetet och 

samhället, dvs. industri, offentliga organisationer, frivilligorganisationer och andra 

akademiska institutioner. Dessutom är personer utanför akademin är välkomna till LUCSUS 

nätverk.  

 

Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning 

Från januari 2008 kommer CTM att vara helt integrerat med Stockholm Resilience Center, 

som planerar att knyta ett hundratal forskare till sig inom naturvetenskap, 

samhällsvetenskap och humaniora. Forskningen ska baseras på nio teman som alla 

adresserar frågor om resilens, anpassning, sårbarhet och förändring. En doktorandgrupp på 

15 personer är knuten till CTM. CTM driver två program på avancerad nivå; ”Ecosystems, 

Governance and Globalisation” samt ”Miljö och hållbart företagande”. CTM samarbetar med 

ett antal andra forskningsinstitut och centrumbildningar, utöver detta kunde jag inte hitta 

något samarbete med andra externa aktörer.  

 

Centrum för hållbar utveckling 

CSD består av de tre enheterna BUP som fokuserar på frågor om hållbar utveckling, 

naturskydd och demokrati i östersjöregionen, Cemus som fokuserar på miljö- och 
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utvecklingsstudier (globala frågor och regionala frågor för Östersjöregionen) samt Kollegiet 

som fokuserar på utvecklings- och biståndsfrågor. Vid Cemus finns Cefo, ett 

tvärvetenskapligt doktorandforum med fokus på miljö- och utvecklingsstudier. Cefo är öppet 

för alla studenter vid Uppsala universitet och SLU. Ett masterprogram i hållbar utveckling 

ges. Programmet är öppet för studenter med en bakgrund inom teknik/naturvetenskap eller 

samhällsvetenskap. Till höstterminen 2007 sökte 7 personer programmet i förstahand. Inom 

alla enheterna försöker man främja dialog och samarbete med aktörer utanför akademin. 

BUP medverkar i projekt i samarbete med myndigheter, kommuner m.m. Cemus samarbetar 

med aktörer utanför akademin. Kollegiet främjar dialog, bl.a. med SIDA, enskilda 

organisationer, företag och andra aktörer inom internationellt utvecklingsarbete.  

 

Skolan för energi- och miljöteknik 

Institutionen för Energiteknik fokuserar på energifrågor. Vid Avdelningen för Industriell 

Ekologi ligger fokus på att utveckla mer hållbara samhällssystem (detta görs genom 

tvärvetenskapliga projekt med utgångspunkt i teknik). Forskargrupper vid EMT fokuserar på 

att finna sociala och ekonomiskt fullvärdiga eko-effektiva tekniska lösningar till problem som 

rör energi- och miljö. Doktorandutbildning sker vid respektive institution. Nyligen 

lanserades programmet ”Global Energy and Climate Studies” som en utbildning på 

doktorandnivå. EMT ger två internationella masterprogram: ”Sustainable Energy 

Engineering” och ”Sustainable Technology”.  Vid Institutionen för Energiteknik har jag inte 

funnit några samarbeten med externa aktörer. Däremot vid avdelningen för Industriell 

Ekologi finns ett nära samarbete med företag, städer och kommuner.  

 

Umeå universitet och SLU Umeå 

Vid Umeå universitet finns två relevanta centrumbildningar för hållbar utveckling: Centrum 

för Miljövetenskaplig Forskning som har en tonvikt mot naturvetenskap samt 

Samhällsgeografiskt miljöcentrum som har en tyngdpunkt inom kulturgeografi. Vid SLU i 

Umeå finns Fakulteten för skogsvetenskap vilket betyder att de har en inriktning mot 

skogshushållning, mark/miljö, biologi/ekologi samt ekonomi. Forskarutbildning bedrivs vid 

respektive institution och fakultet. Det finns ingen forskarutbildning eller forskarskola med 

fokus på hållbar utveckling.  På avancerad nivå ges ”Politices magister-programmet med 

miljöinriktning”, ”Miljöövervakningsprogrammet – skog, mark och vatten”, Master’s 

programme in sustainable management” och ”Masterprogram i hållbar utveckling”. Statistik 

från de två sista programmen visar ett lågt söktryck; 1 respektive 5 sökande i förstahand till 

höstterminen 2007. Gällande samarbete med externa aktörer så är just syftet med 

miljöhögskolan är att vara en länk mellan universiteten och allmänheten.  
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4 Referenser 

4.1 Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) 

GMV http://www.chalmers.se/gmv/SV/  

Chalmers tekniska högskola http://www.chalmers.se/  

Göteborgs universitet http://www.gu.se/  

 

Satsningar vid GMV 

AGS http://www.ags.chalmers.se/ 

CEI https://www.chalmers.se/gmv/EN/projects/chalmers-environment  

CPM www.cpm.chalmers.se  

EPSD http://www.chalmers.se/gmv/EN/projects/epsd 

GAC http://www.gmv.chalmers.se/gac/index.html 

GAME http://www.gamenetwork.se/ 

LigniMatch http://www.nordicinnovation.net/prosjekt.cfm?Id=1-4415-202  

 

Forskarskolor vid GMV 

Forskarskolan i Miljövetenskap 

http://www.chalmers.se/sections/utbildning/forskarutbildning/forskarskolor/miljovetenska

p 

Företagsforskarskolan Naturliga material med inriktning mot Miljö- och kulturvård (NMK) 

http://www.nmk.miljo.gu.se/index.htm 

Forskarskolan Atmosfär och Miljö 

http://www.gmv.chalmers.se/fug/atmos_grad_school/index.htm 

Forskarskolan Klimat och Mobilitet http://www.gmv.gu.se/klimob/index.htm 

 

Masterprogram vid Chalmers:  

Design for sustainable development 

http://www.chalmers.se/en/sections/education/masterprogrammes/programme-

descriptions/design-for-sustainable 

Environmental Measurements and Assessments 

http://www.chalmers.se/en/sections/education/masterprogrammes/programme-

descriptions/environmental 

Industrial ecology – for a sustainable society 

http://www.chalmers.se/en/sections/education/masterprogrammes/programme-

descriptions/industrial-ecology 

Innovative and Sustainable Chemical engineering 
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http://www.chalmers.se/en/sections/education/masterprogrammes/programme-

descriptions/innovative-sustainable 

Sustainable Energy Systems 

http://www.chalmers.se/en/sections/education/masterprogrammes/programme-

descriptions/sustainable-energy  

 

Masterprogram vid Göteborgs universitet:  

Atmosfärvetenskapligt masterprogram 

http://www.envsci.org.gu.se/masterprogram/atmosfarsvetenskap/ 

Ekotoxikologiskt masterprogram 

http://www.envsci.org.gu.se/masterprogram/ekotoxikologi/ 

Miljö- och hälsoskydd masterprogram 

http://www.envsci.org.gu.se/masterprogram/miljo_halsa/ 

Masterprogrammet i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning 

http://www.envsci.org.gu.se/masterprogram/miljovetenskap/  

4.2 Linköpings universitet  

Linköpings universitet http://www.liu.se/  

Tema Vatten i natur och samhälle http://www.tema.liu.se/tema-v  

Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR ) 

http://www.cspr.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=269&a=1972  

Program Energisystem http://www.liu.se/energi/  

4.3 Stockholms universitet 

Stockholms universitet http://www.su.se/  

Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning 

http://ctmsu.sytes.net/index.php?group_ID=162,owner_ID=161  

Stockholm Resilience Center http://www.stockholmresilience.su.se/  

4.4 Kungliga tekniska högskolan  

Skolan för energi- och miljöteknik (EMT)  

http://www.emt.kth.se/home/index.asp?sid=3285&mid=1  

Avdelningen för Industriell Ekologi 

http://www.webforum.com/forskoutv/home/index.asp?sid=5677&mid=1  

Institutionen för Energiteknik http://www.energy.kth.se/index.asp?pnr=4&ID=4&lang=0  

 

Masterprogram vid EMT:  

Sustainable Energy Engineering 
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http://www.energy.kth.se/index.asp?pnr=15&ID=222&lang=0#Objective  

Sustainable Technology http://www.ima.kth.se/ms/st/index.html  

 

Lunds universitet  

Lunds universitets center för studier av uthållig samhällsutveckling (LUCSUS) 

http://www.lucsus.lu.se/index.aspx   

 

Masterprogram vid LUCSUS:  

Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and 

Management (GEM) http://www.gem-msc.org/  

Lund University International Master’s Programme in Environmental Studies and 

Sustainability (LUMES) http://www.lumes.lu.se/  

4.5 Uppsala universitet 

Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD) http://www.uu.se/Adresser/X203.html  

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) http://www.cemus.uu.se/index.html  

The Baltic University Programme (Östersjöuniversitetet) 

http://www.balticuniv.uu.se/info/index_sv.html  

Kollegiet för utvecklingsstudier http://www.kus.uu.se/sv/default.shtml  

 

Program på avancerad nivå vid Uppsala universitet 

Masterprogram i hållbar utveckling 

http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0300&funktion=utbildn&prog=THU2M&lasar=0

7/08  

4.6 Umeå universitet och SLU Umeå 

Miljöhögskolan http://www.mhu.umu.se/  

Umeå universitet http://www.umu.se/  

SLU Umeå http://www.slu.se/?id=11  

 

Utbildningar på avancerad nivå 

Politices magister-programmet med miljöinriktning http://www.econ.umu.se/polmag/  

Miljöövervakningsprogrammet - skog, mark och vatten 

http://www.slu.se/?id=362&programkod=SMVMP  

Master’s program in sustainable management http://www.usbe.umu.se/master/sustainable/  

Masterprogram i hållbar utveckling 

http://www.utbildningar.umu.se/pluto/portal/SelmaPortlet/_pid/SelmaPortlet_row1_col1_
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p1/_rp_SelmaPortlet_row1_col1_p1_action/1_masterProgram klicka på ”Masterprogram i 

hållbar utveckling”  

4.7 Övriga satsningar vid svenska lärosäten 

Arena jordens resurser  

Luleå Tekniska Universitet 

http://www.bothnian.net/FoskJR/index.php 

 

CBM: Swedish Biodiversity Center 

Statens Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala Universitet 

http://www.cbm.slu.se/eng/index.htm 

 

Centre for Sustainable Communications 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

http://www.csc.kth.se/sustain/ 

 

CHU: Centrum för Hållbar Utveckling 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) 

http://www.ima.kth.se/im/cmv/cmv/default.html 

 

CUL: Centrum för uthålligt lantbruk 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

http://www.cul.slu.se/ 

 

DURS: Division of Urban and Regional Studies 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

http://www.infra.kth.se/sb/sp/0php/About%20Us/about%20us.htm 

 

Doktorandforum för hållbarhetsdriven teknik- och samhällsutveckling 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Mälardalens Högskola, Högskolan i 

Kalmar och Svenska Miljöinstitutet (IVL) 

http://www.ima.kth.se/im/forskarhem/ 

 

ESDGS: Environmental Sciences and Development Graduate School 

Södertörns högskola 

http://webappl.web.sh.se/C1257290004B5AA4/tmt.view/FBC9DBBA3E8703D3C12572BA0

02F74B4?open&ref=/c1256cc9004abb02/nepns-site-content-

link/1f7fce17ca8a9df7c12572a300541a0e;/c1256c93006bd8e9/nepns-site-content-
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link/7730494b4974e01bc1256d490030db0b;/c1256c8a0066623d/nepns-site-content-

link/d581b522f1aefe72c1256c8b0015384f 

 

Institutionen för Energi och miljö 

Chalmers 

http://www.chalmers.se/sections/forskning/forskningsprofiler/energi_och_miljo7580/fold

er_contents 

 

Industriell Ekologi 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

http://www.webforum.com/forskoutv/home/index.asp?sid=5677&mid=1 

 

Institutionen Ingenjörshögskolan 

Högskolan i Borås 

http://www.hb.se/ih/forskning/EnergiMaterial/default.asp 

 

Miljöstrategisk analys - fms 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

http://www.infra.kth.se/fms/index.htm 

 

MiSt: Miljöstrategiska verktyg 

Blekinge tekniska högskola 

http://www.sea-

mist.se/tks/mist.nsf/pages/273c7bbb699ba91cc1256bf80044ef09!OpenDocument 

 

Ekoteknik och hållbar utveckling 

Mittuniversitetet 

http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____22184.aspx 

 

SERC: Centrum för Solenergiforskning 

Högskolan Dalarna 

http://www3.du.se/templates/CorePage____3154.aspx 

 

SuRe: Sustainability Research Group 

Handelshögskolan i Stockholm 

http://www.hhs.se/dsection/research/sustainability 
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4.8 Satsningar vid hollänska lärosäten 

CERES: Research School for Resource Studies for Development 

En nationell forskarskola med följande medverkande lärosäten: Utrecht University 

(administrerande), University of Amsterdam, Wageningen University, Radboud University 

Nijmegen, Institute of Social Studies – Hague och Vrije University. Nederländerna 

http://ceres.fss.uu.nl/ 

 

CERES-Wageningen: Research School for Resource Studies for Development 

Wageningen University, Nederländerna 

http://www.ceres.wur.nl/index2.htm 

 

 

CML: The Institute of Environmental Sciences 

Leiden University, Nederländerna 

http://www.leidenuniv.nl/interfac/cml/index.html 

 

CSTM: Center for Clean Technology and Environmental Policy 

University of Twente, Nederländerna 

http://www.utwente.nl/cstm/ 

 

ICIS: Internationel Centre for Integrated assessment & Sustainable 

development 

Maastricht University, Nederländerna 

http://www.icis.unimaas.nl/ 

 

IVEM: Center for Energy and Environmental Studies 

University of Groningen, Nederländerna 

http://www.rug.nl/ees/onderzoek/ivem/index 

 

IVM: Institute for Environmental Studies 

Vrije University Amsterdam, Nederländerna 

http://www.ivm.falw.vu.nl/home/index.cfm 

 

PE&RC: The C.T. de Wit Graduate School for Production Ecology and Resource 

Conservation 

Wageningen University, Nederländerna 

http://www.dpw.wageningen-ur.nl/peenrc/index.php 
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SENSE Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the 

Environment 

Ett samarbete mellan miljövetenskapliga forskningsinstitut på nio Nederländska universitet. 

http://www.sense.nl/docs/7 

 

The Copernicus Institute: Research Institute for Sustainable Development and 

Innovation 

Utrecht University, Nederländerna 

http://www.geo.uu.nl/20419main.html 

4.9 Satsningar vid lärosäten i Storbritannien 

BRASS: The ESRC Centre for Business Relationships, Accountability, 

Sustainability and Society 

Cardiff University, Storbritannien 

http://www.brass.cf.ac.uk/ 

 

CES: Centre for Environmental Strategy 

University of Surrey, Storbritannien 

http://portal.surrey.ac.uk/portal/page?_pageid=822,349414&_dad=portal&_schema=POR

TAL 

 

CREE: Centre for Research in Education and the Environment 

Department of Education, University of Bath, Storbritannien 

http://www.bath.ac.uk/cree/ 

 

 

CSEC: The Centre for the Study of Environmental Change 

Department of Sociology, Lancaster University, Storbritanninen 

http://csec.lancs.ac.uk/ 

 

ICE: International Centre for the Environment 

University of Bath, Storbritanninen 

http://www.bath.ac.uk/ice/ 

 

Organisations and sustainable development: “Sustainability” reporting and 

communication 

University of Canterbury, Storbritanninen 
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http://www.afis.canterbury.ac.nz/information/PhD%20and%20Research%20Masters%20in

%20Social%20and%20Environmental%20Accounting%20and%20Communication.pdf 

 

SBE: School of the built environment 

The University of Nottingham, Storbritanninen 

http://www.nottingham.ac.uk/sbe/research/programmes/index.htm 

 

SED: School of Environment and Development 

The University of Manchester, Storbritannien 

http://www.sed.manchester.ac.uk/postgraduate/taught/ 

 

The Institute for Sustainability, Energy and Environmental Management 

Cardiff School of Engineering, Cardiff University, Storbritannien 

http://engin.cf.ac.uk/research/institute.asp?InstNo=4 

 

The International Centre for Responsible Tourism 

The Leeds Metropolitan University, Storbritannien 

http://www.icrtourism.org/phd.asp 

 

The Lancaster Environment Center 

The university of Lancaster, Storbritannien 

http://www.lec.lancs.ac.uk/organisation.htm 

4.10 Satsningar vid lärosäten i övriga Europa 

Analysis and Governance of Sustainable Development 

School for advanced studies, Venice, Italien 

http://www.isav.it/english/governance/index.htm 

 

NCCR North-South 

Swiss National Science Foundation, Schweiz 

http://www.north-south.unibe.ch/content.php/ 

 

PSIE: Postgraduate School of Industrial Ecology 

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norge 

http://www.ntnu.no/indecol/psie 

 

SISE: Sustainable Infrastructure Engineering 

Ruhr-University, Tyskland 
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http://www.research-school.rub.de/cms/sustainable_infrastructure_engin.html 

SUM: Centre for Development and the Environment 

University of Oslo, Norge 

http://www.sum.uio.no/about_sum/research_school/index.html 

 

Urban Institute Ireland 

University College Dublin (UCD), Irland 

http://www.ucd.ie/uii/8_0.htm 

4.11 Satsningar vid lärosäten i länder utanför Europa 

CEEP: Center for Energy and Environmental Policy 

University of Delaware, USA 

http://ceep.udel.edu/ceep.html  

 

International Rural (and sustainable community) Development 

Lincoln University, Christchurch, New Zealand 

http://www.lincoln.ac.nz/story20627.html  

 

ISTP: Institute for Sustainability and Technology Policy 

Murdoch University, Perth, Western Australia  

http://www.sustainability.murdoch.edu.au/  

 

Natural Resources and Environment 

University of Michigan 

http://www.snre.umich.edu/degree_programs 

 

RCSD: Regional Center for Social Science and Sustainable Development 

Chiang Mai University, Thailand 

http://rcsd.soc.cmu.ac.th/ 

 

SIPA: School of International and Public Affairs 

Columbia University, New York, USA 

http://www.sipa.columbia.edu/academics/degree_programs/phd/index.html  

 

SPEA: School of Public and Environmental Affairs 

University of Indiana, USA 

http://www.iu.edu/~speaweb/academics/phd_es.php  
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UNU-IAS: The United Nations University Institute of Advanced Studies  

Japan 

http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=150335  

4.12 Övriga källor 

Verket för högskoleservice (VHS) antagningsstatistik 

http://www.vhs.se/templates/Statistik.aspx?id=1009  

 

Plan för samverkan mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet på temat Hållbar 

utveckling (2007). 
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5 Bilaga 1 Genomgång av Sveriges lärosäten 
En genomgång av samtliga lärosäten med undantag för lärosäten med tydlig profilering mot 

exempelvis konst, musik eller vård samt de två egna lärosätena: Mälardalens högskola och 

Örebro universitet.  

 

Lärosäte Forskningsinriktning/ 
Centrumbildningar 

(uttryckta profilområden för 
forskningen samt 

centrumbildningar och andra 
typer av organiserade 

nätverk) 

Forskarutbildning 
(företrädesvis då de är 

organiserade i 
forskarskolor eller på 

annat sätt mer 
strukturerade) 

Utbildning på 
avancerad nivå  

(master och magister) 

Blekinge 
Tekniska 
Högskola 

Generell profilering mot 
tillämpad IT med ett 
hållbarhetsperspektiv på allt 
de gör. Tvärvetenskapligt 
forskningsprogram: 
Miljöstrategiska verktyg 
(MiSt) 

Forskarskola kopplat till 
MiSt 

Strategic leadership 
towards sustainability 
 
Master programme in 
European Spatial 
Planning and Regional 
Development 

Göteborgs 
universitet 

Göteborgs 
miljövetenskapliga centrum 
(GMV), ett samarbete med 
Chalmers. 
 
Forskning om miljö och 
hållbar utveckling bedrivs vid 
de flesta av universitets 
fakulteter. 

Fyra forskarskolor inom 
GMV:  
Miljövetenskap 
Företagsforskarskolan 
NMK Forskarskolan 
atmosfär och miljö  
Forskarskolan klimat-
mobilitet 

Atmosfärvetenskapligt 
masterprogram 
 
Ekotoxikologiskt 
masterprogram 
 
Miljö- och hälsoskydd 
masterprogram 
 
Masterprogrammet i 
miljövetenskap med 
naturvetenskaplig 
inriktning 

Högskolan i 
Kalmar 

Kalmar har 
vetenskapsområde 
naturvetenskap. Vid den 
naturvetenskapliga 
institutionen bedrivs 
forskning inom 
miljövetenskap där 
tyngdpunkten ligger inom 
naturvetenskapliga ämnen. 

Ingen forskarskola med 
relevans för HU.  
13 doktorander inom 
miljövetenskap och 4 nya 
är under antagning.  
 

Masterprogram i akvatisk 
ekologi och 
miljöriskanalys. 

Karlstads 
universitet 

Sex prioriterade områden i 
forskningen varav Skog, 
miljö och material är ett. 
Forskning bedrivs i olika 
forskargrupperingar, t.ex. 
miljö (15 personer) och 
miljö- och energisystem (19 
personer) 

 Masterprogram i Energi- 
och miljöteknik 
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KTH Centrum för Hållbar 
Utveckling  
Centre for Sustainable 
Communications 
Skolan för Energi- och 
Miljöteknik (EMT) 
Division for urban and 
regional studies (DURS) 
Industriell Ekologi  

Doktorandutbildning i 
huvudsak vid respektive 
avdelning eller 
institution.  
Nytt program vid EMT 
från 20007: ”Global 
Energy and Climate 
Studies”. 

Vid EMT finns två 
internationella 
masterprogram:  
 
Sustainable Energy 
Engineering 
 
Sustainable Technology 

Linköpings 
universitet 

Tema Vatten i natur och 
samhälle 
Program Energisystem: 
nationellt forskningsprogram 
Industriell Miljöteknik 

Forskarskola vid Tema V 
och Program 
Energisystem, även 
doktorander och kurser 
vid Industriell 
Miljöteknik 

Masterprogram vid Tema 
V: Science for Sustainable 
development 
 
Masterprogram vid 
Industriell Miljöteknik: 
Energy and 
Environmental 
Engineering 

Luleå 
Tekniska 
Universitet 

Ett av forskningens 
fokusområden är Hållbar 
resursanvändning 

Forskarskolan Arena 
jordens resurser 
(mångvetenskaplig, 27 
ämnen) 

Masterprogram:  
Hållbar energiteknik: 
specialisering i 
vattenkraft och bioenergi 
 
Miljö- och 
naturresursförvaltning 
 
Teknisk Miljövård 

Lunds 
universitet 

Satsningar inom tre 
profilområden varav ett är 
globalt hållbar 
samhällsutveckling.  
 
Lunds universitets centrum 
för studier av uthållig 
samhällsutveckling 
(LUCSUS) 
 
Arena for Global Equity and 
Sustainability Issues (AGESI) 

Inom LUCSUS:  
 
Tvärvetenskapliga 
studiegrupper för 
doktorander 

Två masterprogram vid 
LUCSUS: 
 
LUMES: Lund Univeristy 
International Master’s 
Programme in 
Environmental Studies 
and Sustainability 
Science. 
 
GEM: Geo-information 
Science and Earth 
Observation for 
Environmental Modelling 
and Management. 

Malmö 
högskola 

Ingen forskningsmiljö inom 
området hållbar utveckling.  

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling.  

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling.  

Mitt-
universitete
t 

Ingen forskningsmiljö inom 
området hållbar utveckling. 
 
Forskning inom 
miljövetenskap och 
ekoteknik. 

Forskarutbildning inom 
miljövetenskap och 
ekoteknik. 6 doktorander. 
 

Internationellt 
masterprogram i 
ekoteknik och hållbar 
utveckling: 
tvärvetenskapligt utifrån 
ämnena miljövetenskap 
och miljöteknik 

Stockholms 
universitet 

Stockholm Resilience Centre  
 

Doktorandgrupp vid 
CTM, 15 doktorander 

Två program vid CTM: 
Ecosystems, Governance 
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Centrum för tvärvetenskaplig 
miljöforskning (CTM)  

and Globalisation 
 
Miljö och hållbart 
företagande 

SLU Centrum för miljö och 
utvecklingsstudier (Cemus, 
SLU och Uppsala universitet) 
 
Centrum för uthålligt 
lantbruk (CUL) 
 
Swedish Biodiversity Center 
(CBM) 
 
Uppsala vattencentrum 
(UWC, SLU och Uppsala 
universitet) 
 
Uppsala centrum för hållbar 
utveckling (CSD) 

SwOFF: the Swedish 
Research School in 
Organic Farming and 
Food Systems 
 
Cefo (tvärvetenskapligt 
dokutandforum vid 
Cemus) 
 

Masterprogram för 
hållbar utveckling 
(sustainable 
development) 
 
Flera masterprogram 
inom områden som 
spänner över miljö, 
ekonomi, natur m.m. 

Umeå 
universitet 

Umeå Miljöhögskola 
 
Centrum för 
miljövetenskaplig forskning 
(CMF) 
 
Samhällsgeografiskt 
miljöcentrum (SMC) 

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling, forskning 
bedrivs vid respektive 
institution. 

Flera tvärvetenskapliga 
masterprogram inom 
hållbar utveckling, 
särskilt:  
 
Politices magister-
programmet  
med miljöinriktning 
 
Master’s program in 
sustainable management 

Uppsala 
universitet 

Uppsala centrum för hållbar 
utveckling (CSD) 
 
Centrum för miljö och 
utvecklingsstudier (Cemus, 
SLU och Uppsala universitet) 
 
Uppsala vattencentrum 
(UWC, SLU och Uppsala 
universitet) 

Cefo (tvärvetenskapligt 
dokutandforum vid 
Cemus) 
 

Samarbete med SLU i 
Masterprogrammet 
Sustainable development 

Växjö 
universitet 

Ingen forskningsmiljö inom 
området hållbar utveckling.  

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling.  

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling. 

Chalmers Göteborgs 
miljövetenskapliga centrum 
(GMV), ett samarbete med 
Göteborgs universitet. 
 
Forskning om miljö och 
hållbar utveckling bedrivs vid 
de flesta av Chalmers 
institutioner 
 
Alliance for Global 

Fyra forskarskolor inom 
GMV:  
Miljövetenskap 
Företagsforskarskolan 
NMK Forskarskolan 
atmosfär och miljö  
Forskarskolan klimat-
mobilitet 
 
Två forskarskolor vid 
Institutionen för Energi 

Masterprogram: 
 
Design for sustainable 
development 
 
Environmental 
Measurements and 
Assessments 
 
Industrial ecology – for a 
sustainable society 
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Sustainability (AGS) 
 
Centrum för 
produktrelaterad miljöanalys 
(CPM) 
 
Chalmers energicentrum 
(CEC) 
 
Chalmers  
Enviromental Initiative (CEI) 
 
European Panel on 
Sustainable Development 
(EPSD) 
 
Institutionen för bygg- och 
miljöteknik 
 
Institutionen för Energi och 
Miljö 

och Miljö:  
 
Energi och miljö 
 
Komplexa system 

 
Innovative and 
Sustainable Chemical 
engineering 
 
Sustainable Energy 
Systems 

Handels-
högskolan i 
Stockholm 

Sustainability Research 
Group (SuRe), ett fåtal 
personer 

Fyra 
forskarutbildningsprogra
m, inget inom området 
hållbar utveckling. 
 
Några doktorander inom 
SuRe 

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling. 

Högskolan i 
Jönköping 

Ingen forskningsmiljö inom 
området hållbar utveckling.  

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling.  

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling. 

Södertörns 
högskola 

Centre for Baltic and East 
European Studies (CBEES) 

Två forskarskolor: 
 
Environmental Sciences 
and Development 
Graduate School 
(ESDGS) 
 
The Baltic and East 
European Graduate 
School (BEEGS) 

Masterprogram: 
Environmental Science, 
Communication and 
Decision Making  

Högskolan 
på Gotland 

Ingen forskningsmiljö inom 
området hållbar utveckling.  

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling.  

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling. 

Högskolan i 
Skövde 

Ingen forskningsmiljö inom 
området hållbar utveckling.  

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling.  

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling. 

Högskolan i 
Halmstad 

Ingen forskningsmiljö inom 
området hållbar utveckling.  

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling.  

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling. 

Högskolan i 
Gävle 

Ett profilområde är 
samhällsbyggnad där målet 
är att bidra till ett hållbart 

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling.  

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling. 
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samhälle.  

Högskolan i 
Borås 

Ingen forskningsmiljö inom 
området hållbar utveckling.  

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling. 

Magisterutbildning i 
industriell ekonomi – 
kvalitet och miljö 
 
Masterutbildning i 
resursåtervinning – 
hållbara tekniska system 

Högskolan 
Väst 

Ingen forskningsmiljö inom 
området hållbar utveckling.  

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling.  

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling. 

Högskolan 
Kristianstad 

Ingen forskningsmiljö inom 
området hållbar utveckling.  

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling.  

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling. 

Högskolan 
Dalarna 

Forskningsområdet 
Bärkraftigt samhälle. I 
grunden tvärvetenskapligt 
med inriktning mot att 
utveckla försörjningssystem 
för ett bärkraftigt samhälle.  
Centrum för 
Solenergiforskning. 

Ingen forskarskola inom 
området hållbar 
utveckling. 

Inga program inom 
området hållbar 
utveckling. 
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6 Bilaga 2: Sammanställning av satsningar vid svenska lärosäten  
 

Information om satsningar vid svenska lärosäten som ej togs med i den mer detaljerade 

analysen. Texten är sammanställd av material från deras respektive hemsidor. 

 

Arena jordens resurser  

Luleå Tekniska Universitet 

http://www.bothnian.net/FoskJR/index.php 

En forskarskola som har som övergripande syfte att bidra till en hållbar utveckling genom en 

effektiv utbildning, forskning och samarbete. Forskningen inom de ingående 27 

avdelningarna (forskningsämnen) är grunden för verksamheten medan forskarskolan till sitt 

väsen är mångvetenskaplig. Doktorander och handledare representerar skilda ämnen men 

arbetar alla inom följande teman:  

 Uthålliga energisystem och tillämpningar   

 Uthållig användning av mark, vatten och naturresurser    

 Uthållig restprodukthantering 

 Uthålliga transportsystem 

De avdelningarna som deltar representerar både den tekniska och den filosofiska fakulteten 

på universitetet. 

 

CBM: Swedish Biodiversity Center 

Statens Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala Universitet 

http://www.cbm.slu.se/eng/index.htm 

Nationellt center för att utföra, samordna och initiera forskning om att bevaring, hållbar 

användning och återskapande av mångfald i Sverige. CBM har ett masterprogram som med 

ett tvärvetenskapligt (interdisciplinary) perspektiv studerar dessa frågor. ”In addition to life 

and agricultural sciences the programme will emphasize the social, legal and olitical aspects 

of sustainable use, conservation and equitable sharing of benefits from the use of biological 

diversity”. CMB bedrev förut en forskarskola. 

 

Centre for Sustainable Communications 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

http://www.csc.kth.se/sustain/ 

Centret är ett samarbete mellan Skolan för Datavetenskap och Kommunikation (KTH-CSC) 

och Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (KTH-ABE) och skapar en interdisciplinär 

forskningsmiljö mellan forskare inom medieteknik, telekommunikation, datavetenskap, 
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transportsystem, miljö- och hållbarhetsstrategisk forskning, samhälls- och kulturvetenskap, 

arkitektur, design och planering.  

 Centret ska utveckla innovativa tillämpningar av medie- och kommunikationsteknik som 

direkt eller indirekt bidrar till hållbar utveckling. Nya användarbaserade tjänster, produkter, 

miljöer, affärsmodeller, metoder och verktyg ska underlätta och möjliggöra samarbete mellan 

människor som befinner sig på olika platser men som trots fysiska avstånd skall kunna 

kommunicera på olika sätt.  

 Centre for Sustainable Communications är ett av 15 excellenscentra som etableras i 

Sverige med delad finansiering från industri, samhälle och VINNOVA under en tioårsperiod. 

VINNOVAs program VINN Excellence Center för starka forskningsmiljöer kännetecknas av 

multidisciplinär forskning i nära samarbete mellan industri, samhälle och akademi för att 

uppnå innovativa lösningar på komplexa problem. VINN Excellence Center är en form för 

samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet samt universitet och högskolor, 

forskningsinstitut och andra forskningsutförande organisationer. Excellenscentra fokuseras 

mot såväl grundforskning som tillämpad forskning och ska verka för att ny kunskap och ny 

teknik leder till nya produkter, processer och tjänster. 

 

CHU: Centrum för Hållbar Utveckling 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) 

http://www.ima.kth.se/im/cmv/cmv/default.html 

Från 2006 ersatte CHU högskolans Centrum för Miljövetenskap. Organisatoriskt är CHU 

placerat vid Skolan för Energi- och miljöteknik (EMT). CHU kommer att ha i huvudsak 

externt riktade uppgifter av gemensamt intresse för KTH och IVL. De centrala, internt 

riktade uppgifter som förut ålåg Centrum för Miljövetenskap (CMV) förs över till Fakultetens 

kansli på Universitetsförvaltningen. Dessa inkluderar skolövergripande arbete för hållbar 

utveckling vad avser forskning, utbildning och samverkan (policy, handlingsplan, årlig 

redovisning, remisser, utredningar etc) liksom arbete för hållbar utveckling som en del i 

KTHs kvalitetsarbete. Återstående kurser inom doktorandforum för hållbar utveckling drivs 

genom Skolan för Energi- och miljöteknik (EMT). 

 

CUL: Centrum för uthålligt lantbruk 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

http://www.cul.slu.se/ 

CUL är ett samarbetsforum för forskare och andra aktörer med intresse för forskning inom 

ekologiskt lantbruk och lantbrukets uthållighetsfrågor. CUL samordnar forskning och 

utbildning, initierar utvecklingsprojekt och bedriver ett omfattande informationsarbete inom 

området. CUL bedriver ingen egen forskning men vissa forskare sitter placerade där eftersom 
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de anser att det finns bra möjligheter att verka tvärdisciplinärt, samarbeta, utbyta kunskap 

och information. Inom ekologiskt och uthålligt lantbruk finns i Norden forskarskolor i 

Sverige (SwOFF) och i Danmark (SOAR). Inom forskarskolorna ges kurser på nationell nivå 

eller i nordiskt samarbete. 

 Forskarskolan SwOFF (Swedish Research School in Organic Farming and Food 

Systems) finansieras av Formas inom ramen för speciella satsningar på ekologisk produktion. 

SwOFF arrangerar doktorandkurser inom ekologiskt lantbruk och agroekologi. Kurserna är 

öppna för alla svenska och internationella doktorander. Skolan lägger stor vikt på 

tvärvetenskap och har bl.a. till syfte att stimulera doktoranderna att publicera sina 

forskningsresultat. Forskarskolan är en del av Formas program för ekologisk produktion. 

 Den danska forskarskolan SOAR är knuten till det danska forskningsprogrammet för 

ekologisk produktion DARCOF.SOAR är placerad på the Royal Veterinary and Agricultural 

University (KVL) och erbjuder forskarutbildningskurser, seminarier och ett nätverk för 

forskarstuderande med ett intresse i ekologiskt lantbruk och matsystem. 

 

DURS: Division of Urban and Regional Studies 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

http://www.infra.kth.se/sb/sp/0php/About%20Us/about%20us.htm 

Sociala, ekonomiska, ekologiska och politiska processer formar vårt samhälle. Eftersom dessa 

faktorer är komplexa och sammanbundna behöver planering och hantering av dessa 

mulidisciplinära angreppssätt. Därför har DURS sammanfört forskare från tekniska till 

samhällsvetenskaperna för att studera konkreta planeringsfrågor i teori och praktik, från 

lokala till regionala perspektiv. Fokus ligger bl.a. på aktörer, processer och strategier. 

Undervisning bedrivs på avancerad och forskarutbildningsnivå. Aktiviteterna koncentreras 

för närvarande inom följande områden:  

 Planning for urban and regional infrastructure  

 Planning and decision making processes  

 Housing, social conditions and economic development 

 Governance and institutional capacity  

 Culture, heritage management and city marketing  

 Urban design, retail and services 

DURS har ett masterprogram: The Environmental Engineering and Sustainable 

Infrastructure Programme. Programmet är tvärvetenskapligt och gör det möjligt att 

integrera ingenjörskunskap med miljö och hållbarhet. 

 

Doktorandforum för hållbarhetsdriven teknik- och samhällsutveckling 
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Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Mälardalens Högskola, 

Högskolan i Kalmar och Svenska Miljöinstitutet (IVL) 

http://www.ima.kth.se/im/forskarhem/ 

Doktorandforum för hållbarhetsdriven teknik- och samhällsutveckling består av flera 

sammankopplade nätverk av doktorander, seniora forskare och personer utanför högskolan 

med ett starkt professionellt intresse för hållbarhetsfrågor. Dess yttersta syfte är att stödja 

kompetensutveckling för att närma sig målen om ett hållbart samhälle. Det sker genom 

kurser och andra aktiviteter riktade till doktorander för att bredda deras perspektiv och öka 

deras medvetenhet om kvalitetsfrågor i tvärvetenskaplig, uthållighetsdriven forskning. Det 

sker också genom att verksamheterna i nätverken ökar relevansen i forskning för ett 

hållbarare samhälle, dvs forskningen belyser, föregriper eller löser problem som uppfattas 

som viktiga i olika samhällssektorer. 

 Doktorandforumet i sin nuvarande form är inne i slutskedet och den sista kursen går 

hösten 2007. Det är nu inte klart hur det kommer att se ut i framtiden men återstående 

doktorandkurser drivs under Skolan för Energi- och Miljöteknik (EMT). (telefonkontakt med 

Björn Frostell, akademisk koordinator) 

 

ESDGS: Environmental Sciences and Development Graduate School 

Södertörns högskola 

http://webappl.web.sh.se/C1257290004B5AA4/tmt.view/FBC9DBBA3E8703D3C12572BA0

02F74B4?open&ref=/c1256cc9004abb02/nepns-site-content-

link/1f7fce17ca8a9df7c12572a300541a0e;/c1256c93006bd8e9/nepns-site-content-

link/7730494b4974e01bc1256d490030db0b;/c1256c8a0066623d/nepns-site-content-

link/d581b522f1aefe72c1256c8b0015384f 

En forskarskola som inrättades 2004. Den svarar under Utbildnings- och 

forskningsnämnden för naturvetenskap. Doktoranderna doktorerar inom ämnena: 

Zoomorfologi, Växtekologi, Zoologi, Geografi, Kulturgeografi, Zoologisk ekologi, Biologi, 

Ekologisk botanik, Marin ekotoxikologi och Infrastruktur. Fokus tycks ligga på 

naturvetenskapliga och tekniska aspekter av hållbar utveckling. 

 

Institutionen för Energi och miljö 

Chalmers 

http://www.chalmers.se/sections/forskning/forskningsprofiler/energi_och_miljo7580/fold

er_contents 

Forskningen inom Institutionen för Energi och miljö täcker ett brett fält inom energi och 

miljö/hållbar utveckling - från global skala till industri-, byggnads- och produktskala. 



 

68 (86) 

Institutionen bedriver forskarutbildning inom två olika forskarskolor: Energi och miljö och 

Komplexa system.  

 Institutionen har fr.o.m. hösten 2007 fyra mastersprogram: Electric Power Engineering, 

Enviromental Measurements and Assessments, Industrial Ecology - for a sustainable society 

och Sustainable Energy Systems. 

 

Industriell Ekologi 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

http://www.webforum.com/forskoutv/home/index.asp?sid=5677&mid=1 

Industriell Ekologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som är inriktat på att utveckla 

mer hållbara samhällssystem. Vi försöker utveckla kunskap om hur man skall kunna 

balansera ekonomisk och social utveckling mot de gränser som ekosystemens stabilitet 

ställer. Avdelningen för Industriell Ekologi arbetar i nära samarbete med företag, städer och 

kommuner. Vi har också ett väl utvecklat internationellt samarbete. 

 Avdelningen erbjuder forskarutbildning som kopplas till deras pågående 

forskningsprojekt. I forskningsstrategin för 2006-2009 skriver de att ett av de viktigaste 

strategiska målen är etablerandet av en forskarskola inom ramen för EMT. Forskarskolan 

kommer att involvera doktorander inom hela KTH och även utanför KTH. De vill också 

utveckla en metodkurs för doktorander inom området Industriell Ekologi och Hållbar 

utveckling. 

 

Institutionen Ingenjörshögskolan 

Högskolan i Borås 

http://www.hb.se/ih/forskning/EnergiMaterial/default.asp 

Under den gemensamma plattformen Energi och material för hållbar utveckling bedriver 

Ingenjörshögskolan huvudsakligen forskning inom följande områden; Polymerteknik, 

Bioteknik, Beräkningsteknik och datormodellering och Energi. Ingenjörshögskolan 

samarbetar nationellt och internationellt i form av samordnade aktiviteter på institutionsnivå 

och genom direkt samarbete mellan enskilda forskare. De har även en nära samverkan med 

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Chalmers och Göteborgs universitet. Ett viktigt 

samarbetsprojekt utgör CEM, centrum för energi och materialåtervinning med säte på 

Statens Provnings- och forskningsinstitut. Man deltar även i den nationella forskarskolan om 

materialvetenskap med huvudsäte vid Chalmers. Institutionens doktorander är i allmänhet 

knutna till Chalmers. Inom sötvattensforskningen pågår samarbetsprojekt med Sveriges 

Lantbruksuniversitet och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, dessutom 

uppdragsforskning. 
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Miljöstrategisk analys - FMS 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

http://www.infra.kth.se/fms/index.htm 

Avdelningen för miljöstrategisk analys är placerad vid Institutionen för Samhällsplanering 

och miljö och har ett nära samarbete med andra enheter på KTH. FMS målsättning är att 

bidra till långsiktiga lösningar, kunskapsuppbyggnad och debatt kring strategiska 

miljöproblem. Detta görs i huvudsak genom tvärvetenskapliga studier. Gruppens 

verksamhetsområde är skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och 

teknikutveckling. Med ”strategiskt viktiga miljöproblem” menar vi miljöproblem som 

allvarliga och kräver långsiktiga lösningar. Traditionellt ligger FMS forskning på 

miljöproblem som är strategiskt viktiga globalt och/eller för Sverige, men det kan också 

handla om miljöproblem som är strategiskt viktiga för en bransch, ett företag eller en 

myndighet. Idag verkar FMS i huvudsak inom tre områden: Framtidsstudier, Verktyg för 

miljöbedömning och management samt Förändringsprocesser:  

 FMS har ett nära samarbete med avdelningen för Försvarsanalys vid FOI. De 

tillhandahåller kurser på grundnivå och doktorandnivå. På doktorandnivå har de en 

seminarieserie om hållbar stadsutveckling och en kurs i miljöstrategiska metoder. Det 

erbjuder även en exjobbskurs i miljöstrategisk analys. 

 

MiSt: Miljöstrategiska verktyg 

Blekinge tekniska högskola 

http://www.sea-

mist.se/tks/mist.nsf/pages/273c7bbb699ba91cc1256bf80044ef09!OpenDocument 

MiSt är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som är finansierat av Naturvårdsverket. 

Programmet leds från Fysisk Planering vid Blekinge tekniska högskola. I programmet 

studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande på olika 

nivåer, från nationell till lokal. Programmet löper från 2004 – 2008. Programmet genomförs 

i nätverksform genom samarbete mellan ledande institutioner. Samarbete med myndigheter 

och organisationer är en viktig del både i enskilda projekt och i programmets referensgrupp. 

MiSt består av de enskilda nu pågående projekten, gemensamma aktiviteter inklusive en 

forskarskola som är öppen även för andra doktorander inom området, pilotprojekt som skall 

leda till ytterligare projekt inom programmen samt mot programperiodens slut arbete med 

syntes och rekommendationer. 

 

Ekoteknik och hållbar utveckling 

Mittuniversitetet 

http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____22184.aspx 
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Ekoteknik och Miljövetenskap behandlar det tvärvetenskapliga studiet av mänskliga 

samhällen i samspel med naturen. Särskild tonvikt läggs på utvecklandet av nya system för 

ett långsiktigt hållbart användande av naturresurser. Forskning bedrivs inom detta och de 

har även 6 doktorander. De bedriver också ett Internationellt masterprogram i ekoteknik och 

hållbar utveckling. Programmet ska ge kunskap om globala, regionala och lokala miljö- och 

naturresursfrågor i ett internationellt hållbarhetsperspektiv.   

 

SERC: Centrum för Solenergiforskning 

Högskolan Dalarna 

http://www3.du.se/templates/CorePage____3154.aspx 

Ett forskningsområde är Bärkraftigt samhälle och inom detta är forskningen i grunden 

tvärvetenskaplig med inriktning mot:  

 Att utveckla försörjningssystem för det socialt och ekologiskt bärkraftiga samhället; 

 Att utveckla implementeringsvillkoren för dessa system.  

SERC är en del av Högskolan i Dalarna och tillhör ämnet Energi och Miljöteknik. 15 

medarbetare (doktorander, forskare och tekniker) från ett flertal discipliner. FoU-

verksamheten är framförallt inriktad på småskalig energiproduktion och 

energianvändning. För närvarande satsas speciellt på tre forskningsteman: 

 Solvärme- och bioenergisystem 

 Energiomställning och samhällsprocesser 

Solvärmesystem med hög täckningsgrad 

 

SuRe: Sustainability Research Group 

Handelshögskolan i Stockholm 

http://www.hhs.se/dsection/research/sustainability 

SuRe är ett nätverk av 17 forskare som bedriver forskning med fokus på 

marknadsförändringar relaterade till hållbarhet och företags sociala ansvar, CSR. SuRe håller 

även föreläsningar samt erbjuder kursen Sustainable Management. 

 



 

71 (86) 

7 Bilaga 3: Sammanställning av satsningar/utbildningar vid Europeiska 
lärosäten 
Sammanställningen bygger på information från deras respektive hemsidor. Först följer 

satsningar vid Nederländska lärosäten, därefter satsningar vid lärosäten i Storbritannien och 

sist följer satsningar vid lärosäten i övriga Europa.  

Holländska lärosäten 

 

CERES: Research School for Resource Studies for Development 

En nationell forskarskola med följande medverkande lärosäten: Utrecht 

University (administrerande), University of Amsterdam, Wageningen University, Radboud 

University Nijmegen, Institute of Social Studies – Hague och Vrije University. Nederländerna 

http://ceres.fss.uu.nl/ 

Koordinerande organ för forskning med fokus på utveckling i Holland. Koordinerar både 

forskare och doktorander. Fokus ligger på resursproblematik och med resurser menas inte 

bara naturens resurser utan även mänskliga vilket inkluderar kapital och kunskap. Den 

huvudsakliga frågeställningen fokuserar på de bakomliggande processerna och principerna 

för hur resurser uppfattas, för tillgång till resurser, och kontroll och hantering av resurser i 

utvecklingsländer, samt vilken betydelse resurser har för utveckling. Angreppssättet 

benämns som multidisciplinärt och jämförande, de använder en uppsättning olika paradigm 

och ett flertal olika metoder – från fallstudier till globala översiktsstudier. 

 

CERES-Wageningen: Research School for Resource Studies for Development 

Wageningen University, Nederländerna 

http://www.ceres.wur.nl/index2.htm 

Forskarskolan stämmer överens med CERES nationella fokus, med hänsyn på ”governance”, 

demokrati, hållbarhet och rättvisa. Wagening University fokuserar på mat, plats (space), 

mångfald och bevaring av naturresurser.  

 

“Research subjects range across social forestry, farming systems, livelihoods, genetic 

resource conservation, agribusiness, food chains, land tenure, biodiversity, social and 

institutional change, social security, dynamics of governance, lawmaking, water 

management, coastal resources; in the context of wider societal and political processes, 

wars, and natural disasters.” 

 

Forskningen utgår från någon eller flera av tre domäner:  

1. Stat, risk och samhälle,  



 

72 (86) 

2. Kunskap, teknik och social förändring 

3. Processer för distribution och hantering av naturliga resurser 

 

CERES Wageningen är en internationell grupp som enar forskare från ett stort antal länder. 

Deltagande och perspektiv ”underifrån” betonas. Av särskild vikt är tonvikten på effektiv och 

”scientifically sound” forskning som kopplar samman samhällsvetenskaplig och biologisk 

vetenskap. 

 

CML: The Institute of Environmental Sciences 

Leiden University, Nederländerna 

http://www.leidenuniv.nl/interfac/cml/index.html 

CML bedriver forskning och utbildning inom miljövetenskap. De anställda kommer från ett 

flertal olika bakgrunder: ekologer, kemister, antropologer och sociologer (sociologists). 

Forskningsprojekten innehåller bidrag från både natur- och samhällsvetenskap. Fältarbeten 

utförs tillsammans med studenter, både i industrialiserade och icke industrialiserade länder. 

CML:s utbildningsprogram syftar till att ge kunskap som krävs i tvärvetenskapliga 

ansträngningar för att analysera miljöproblem och för att bidra till deras lösningar. Därför 

sammanför CML studenter med bakgrund i olika discipliner. CML har Masterprogram i 

”Environment, Culture and Social Change”. CML har också doktorander varav de flesta 

organiseras inom ramverket för internationella forskarskolor; SENSE, och PSIE, samt i 

samarbete med CNWS (School of Asian, African and Amerindian Studies) och CERES. 

  

CML har tre forskningsavdelningar:  

1) Environmental biology (EB): 

EB undersöker interaktionen mellan mänskliga aktiviteter och den naturliga miljön. 

Analysen görs över tid, på olika rumsliga skalnivåer och även på olika organisatoriska nivåer 

(ekosystem, arter och populationer). EB är först och främst naturvetenskaplig men även 

socioekonomiska konsekvenser undersöks. Fokus ligger på utvecklingen i städer och på 

landsbygd i industrialiserade länder.  

2) Industrial Ecology (IE):  

Inkluderar ämnet industriell ekologi i sin vidaste definition; täcker miljösystemanalyser och 

inkluderar sociala och ekonomiska aspekter som de menar krävs för hållbarhet och modeller. 

Forskningen handlar om globala och regionala ekologiska och socioekonomiska relationer på 

makronivå för miljöstrategisk utveckling, och på meso och mikro nivå för att främja hållbart 

beslutsfattande i policys och tekniker för produktion och konsumtion.  

3) Environment and Development (ED):  
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En tvärvetenskaplig enhet med forskning och utbildning särskilt inriktad på 

utvecklingsländer. Programmet fokuserar på förbrukning, skydd och återställande av 

naturresurser. 

 

CSTM: Center for Clean Technology and Environmental Policy 

University of Twente, Nederländerna 

http://www.utwente.nl/cstm/ 

Forskning och utbildning, specialiserad på “governance, emphasising sustainable 

development, environmental quality, and technological innovation. We offer courses that 

combine policy, management, and technology.” CSTM har tre divisioner:  

 Sustainability Policy Studies, som fokuserar på ”governance” strategier för hållbar 

utveckling vilka studeras i en teknisk, socioekonomisk och ekologisk kontext.  

 Technology and Sustainable Development in a North-South Perspective som 

fokuserar på hållbar utveckling i Asien, Afrika och Latinamerika genom att studera 

socioekonmiska, miljömässiga, kulturella och institutionella influenser.  

 CSTM Fryslan, som utför forskning och utbildar i hållbar innovation.  

 

CSTM har en doktorandutbildning; Ph.D. in Governance and Sustainable Development som 

fokuserar på samspelet mellan sociala, tekniska och ekologiska system, ofta i ett Nord-Syd-

perspektiv. Dessutom har de en ettårig masterutbildning; Master of Environmental and 

Energy management programme (MEEM, som fokuserar på tre teman; ”Governance, 

Management and Technology”. 

 

ICIS: Internationel Centre for Integrated assessment & Sustainable 

development 

Maastricht University, Nederländerna 

http://www.icis.unimaas.nl/ 

ICIS syftar till att bedriva forskning och utbildning i området ”integrated assessments” och 

hållbar utveckling. ICIS forskare med bakgrund i naturvetenskap och samhällsvetenskap 

arbetar tillsammans med frågor för att hitta lösningar till problem. Studierna involverar 

analyserar av orsak, effekter och de ömsesidiga sammankopplingarna mellan ekonomi, miljö, 

institutioner och socio-kulturella processer för specifika miljöer eller komplexa frågor (t.ex. 

turism, hälsa, vatten, mobilitet).  

 

ICIS om forskning: ”ICIS’ research is best described as scientific research on sustainable 

development”. Ett centralt syfte är att förbättra nuvarande metoder och att utveckla nya 

metoder och redskap för Integrerad bedömning (Integrated Assessment). I Integrerade 
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Bedömningar deltar forskare från olika discipliner samt andra intressenter och samhälleliga 

aktörer. Några av de teman som forskarna intresserar sig för är hälsa, vatten, turism, 

mobilitet, globalisering, klimatförändringarna, oceaner och regional utveckling.  

 

Inom Maastricht Graduate School of Governance har de ett Mastersprogram I “Public Policy 

and Human Development”, och inom programmet finns ett valbart spar att välja; 

”Sustainable Development”. Tillsammans med MUNDO, IVM (Free University Amsterdam) 

och Centre for Development Studies (CDS, Ghana), utvecklar ICIS ett MA-program 

”Governance and Sustainable Development” i Ghana.  

 

Genom programmet Sustainability Science, Policy and Practice (ICIS-SSPP) bedriver ICIS 

utbildning för doktorander. Programmet är tvärvetenskapligt och är utformat för att utbilda 

forskare, universitetslärare, och ledare i samhället i de sociala, ekonomiska och 

naturvetenskapliga disciplinerna som stödjer en hållbar utveckling. Doktorandernas 

avhandlingarna baserar sig på integrerad, tvärvetenskaplig forskning. Fokus ligger på 

nationellt, Europeiskt och internationellt plan. Resurser hämtas genom SENSE i 

Nederländerna, STAR network i Europa och genom Science and Innovation for Sustainable 

Development network.  

 

ICIS är involverad i forskarskolan SENSE och EU:s Marie-Curie-program. 

 

IVEM: Center for Energy and Environmental Studies 

University of Groningen, Nederländerna 

http://www.rug.nl/ees/onderzoek/ivem/index 

Det generella målet för IVEM är att utföra forskning och utbildning för att stödja övergången 

från vårt nuvarande ohållbara produktions- och konsumtionssystem till ett system 

karakteriserat av hållbarhet och miljömässig kvalitet. IVEM:s M.Sc.-program och 

forskarutbildningsprogram är starkt länkat till IVEM:s forskning. Forskningen inom IVEM är 

starkt metodologiskt orienterad. Några nyckelord är systemanalyser, modelleringen, 

scenario-analyser och Beta-Gamma. Metoderna appliceras på fem forskningsteman:  

 Energy systems and scenarios  

 Resource use related to (Sustainable) production and consumption  

 Land-related issues related to the production and the consumption of food and 

renewables  

 Environmental and health consequemces of production and consumption  

 Environment, Perception and Behaviour.  
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Förutom den naturvetenskapliga och tekniska forskningen som tycks dominera bedrivs även 

”multidisciplinär” forskning inom IVEM, t.ex. inom transporter, mat och rekreation. Studier 

genomförs även för att studera människors beteende inom ramen för en samhällsförändring. 

IVM: Institute for Environmental Studies 

Vrije University Amsterdam, Nederländerna 

http://www.ivm.falw.vu.nl/home/index.cfm 

Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och återhämtning och bevarande av miljön genom 

akademisk forskning och utbildning. IVM består av 100 forskare och assisterande personal. 

IVM är en del av Faculty of Earth and Life Sciences på Vrije University. Institutet har fyra 

avdelningar: Biology and Chemistry, Economics and Technology, Environmental Policy 

Analysis och Spatial Analysis and Decision Support. Angreppssättet är multidisciplinärt och 

de flesta project inkluderar forskare från mer än en avdelning. Forskningen är organiserad i 

olika kluster.  

 

På IVM finns det ettåriga MSc Programme Environment and Resource Management. 

Programmet fokuserar på de vetenskapliga koncept och metoder som krävs för att förstå 

orsakerna till miljöförändringar, och för att medverka till att hitta lösningar för 

miljöproblemen. Studenter välkomnas från olika discipliner (ingenjörer, naturvetenskap, 

ekonomi, rättsvetenskap och relevanta samhällsvetenskapliga inriktningar).  

 

IVM har också ett forskarutbildningsprogram i samma inriktning och där fokus ligger på 

multidisciplinär forskning för främjandet av en hållbar utveckling och till att lösa 

miljöproblem. IVM samarbetar med forskarskolan SENSE och håller två av kurserna som 

erbjuds där. 

 

PE&RC: The C.T. de Wit Graduate School for Production Ecology and Resource 

Conservation 

Wageningen University, Nederländerna 

http://www.dpw.wageningen-ur.nl/peenrc/index.php 

Målet med PE&RC är att förstå (agro)ekosystem för att möjliggöra utvecklingen av hållbara 

och multifunktionella produktionssystem och system för markanvändning. Grunden för 

forskningen är naturvetenskap. Kommunikation och samarbete sker även med 

samhällsvetenskapliga forskare eftersom det krävs för att justera ett konceptuellt ramverk på 

hållbara och multifunktionella markanvändningssystem. PE&RC finns 80 anställda och 

omkring 250 doktorander och 30 post-doktorander. Forskarutbildningsprogrammet består 

av en uppsats och en liten del (15 %) kurser. 
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SENSE Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the 

Environment 

Ett samarbete mellan miljövetenskapliga forskningsinstitut på nio 

Nederländska universitet. 

http://www.sense.nl/docs/7 

SENSE:s forskningsprogram och utbildning syftar till att utveckla och förbättra vetenskapliga 

koncept och metoder som krävs för en effektiv och disciplinär och multidisciplinär förståelse 

av miljöförändringarna. Skolan inkluderar en rad olika discipliner, från naturvetenskapen 

(kemi, biologi, markvetenskap, miljöteknik) till samhällsvetenskapen (ekonomi, sociologi, 

politik). Den involverar monodisciplinära projekt liksom integrerad forskning i 

multidisciplinära forskarlag, där de olika medverkande universiteten komplimenterar 

varandra.  Detta görs eftersom SENSE menar att en förståelse av miljöproblemen kräver 

medverkan av både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen. Dessutom menar de att det 

krävs input och utveckling av ett flertal monodisciplinära vetenskaper, vilka kan ses inom 

ramen för multidisciplinära samarbeten. 

 

The Copernicus Institute: Research Institute for Sustainable Development and 

Innovation 

Utrecht University, Nederländerna 

http://www.geo.uu.nl/20419main.html 

Institutet verkar för en hållbar utveckling och innovationer genom utveckling av kunskap, 

metoder och instrument. Institutet innefattar en rad olika discipliner med forskare både från 

naturvetenskapen och från samhällsvetenskapen (fysik, kemi, biologi, teknik, ekonomi, 

ekologi, hydrologi, jordvetenskap, geografi, miljövetenskap, innovationsvetenskap, sociologi, 

politisk vetenskap och företagsekonomi). Medverkande i Institutet är fyra avdelningar: 

Environmental Science, Environmental Studies and Policy, Innovation Studies och 

Technology & Society. Forskningen delas in i fyra underprogram:  

 Energy for Sustainable Development 

 Land Use, Biodiversity and Ecosystem Functioning 

 Dynamics and Governance of Innovation Systems 

 Governance for Sustainable Development 

 

Forskningen ska vara sammankopplad med motsvarande utbildningsprogram på kandidat- 

master- och doktorandnivå. De bedriver ett Master Programme in Sustainable 

Development. På programmet består den första delen av en kombination mellan 

naturvetenskap och samhälssvetenskap, där hållbar utveckling diskuteras utifrån ett flertal 

olika synsätt. Efter det får studenten möjlighet att själv välja en av fyra inriktningar. 
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Lärosäten i Storbritannien 

BRASS: The ESRC Centre for Business Relationships, Accountability, 

Sustainability and Society 

Cardiff University, Storbritannien 

http://www.brass.cf.ac.uk/ 

Centret har en interdisciplinär profil och kombinerar kunskap från Business School, the Law 

School och the School of City and Regional Planning. Den ämnesmässiga sammansättningen 

består därför att samhällsvetenskap. Syftet är att “and promote the vital issues of 

sustainability, accountability and social responsibility, through research into key business 

relationships”. Vid centret finns 16 doktorander. 

 

CES: Centre for Environmental Strategy 

University of Surrey, Storbritannien 

http://portal.surrey.ac.uk/portal/page?_pageid=822,349414&_dad=portal&_schema=POR

TAL 

Ett multidisciplinärt forsknings- och utbildningscentrum som fokuserar på relationen mellan 

människors aktiviteter och miljön. Arbetet ses som en del i hållbar utveckling. Forskningen 

spänner över ett brett antal discipliner. Även om ingenjörsprofilen är stark, finns också 

medlemmar med bakgrund i miljövetenskap, fysik, matematik, ekonomi, sociologi, policy 

analys och filosofi. Forskningen riktas in på strategiska miljöproblem men har ett problem-

lösar-perspektiv. Forskningen fokuseras huvudsakligen kring de två temana; Environmental 

Systems Analysis och Environmental Policy and Risk Management. Inom dessa områden 

delas forskningen in i 5 specifika teman;  

 Ecological economics and etics 

 Environmental management and policy-making 

 Environmental systems analysis 

 Sustainable energy 

 Development of educational software. 

 

CES ger flera masterprogram; Corporate Environmental Management, Environmental Life 

Cycle Management, Environmental Strategy och Sustainable Development. De har också 

doktorander: Dessa fokuserar på en rad multidisciplinära forskningsämnen och de använder 

bade samhällsvetenskapliga och ingenjörsbaserade redskap för att förstå både lokala och 

internationella miljöproblem. Engineering Doctorates är av större betydelse 

utbildningsmässigt, eftersom det anses att de som kommer att göra någon skillnad i 

framtiden kommer att vara ingenjörer med en bred förståelse av både den 

samhällsvetenskapliga och filosofiska delen som de kommer att arbeta i. 
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CREE: Centre for Research in Education and the Environment 

Department of Education, University of Bath, Storbritannien 

http://www.bath.ac.uk/cree/ 

Fokuserar på hur utbildning i sin vidaste mening kan fokuseras på miljö- och 

hållbarhetsfrågor. Forskare och studenter med bakgrund i ekonomi, management, vetenskap 

(science), geografi, filosofi och litteratur m.m. 

 

CSEC: The Centre for the Study of Environmental Change 

Department of Sociology, Lancaster University, Storbritanninen 

http://csec.lancs.ac.uk/ 

Ett tvärvetenskapligt center baserat vid Lancasters avdelning för Sociologi. CSEC “exists to 

develop a fuller understanding of the social, political and cultural dimensions of debates 

around environment and new technologies, and of their implications for public policy and 

society.” Masterprogram finns. Teoretiska perspektiv som används är “science and 

technology studies, cultural sociology, anthropology, social theory and philosophy”. 

Dessutom samarbetar man med andra discipliner inom samhällsvetenskap, naturvetenskap 

och “applied” vetenskap, konst och humaniora.   

 

ICE: International Centre for the Environment 

University of Bath, Storbritanninen 

http://www.bath.ac.uk/ice/ 

Ett disciplinövergripande center som fungerar som ett nätverk inom universitet och med 

andra center i Storbritannien och i världen. Forskning bedrivs inom två områden: 

Sustainable Energy Research Team och Environmental Economics. Det första fokuserar på 

energifrågor att det andra fokuserar på fem olika områden: Green accounting, Valuation of 

environmental and health damages, Natural Resources, Sustainable agriculture och Climate 

Change. Masterprogram finns men inga tydliga forskarutbildningar. 

 

Organisations and sustainable development: “Sustainability” reporting and 

communication 

University of Canterbury, Storbritanninen 

http://www.afis.canterbury.ac.nz/information/PhD%20and%20Research%20Masters%20in

%20Social%20and%20Environmental%20Accounting%20and%20Communication.pdf 

Master- och forskarprogram. Satsning för studenter med bakgrund i olika 

samhällsvetenskapliga discipliner; förutom studenter med bakgrund i budgetering 
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välkomnas även studenter med bakgrund i humangeografi, miljöpolitik, miljösociologi, 

socialpsykologi, organisationsteori och kommunikation, public relations. 

 

SBE: School of the built environment 

The University of Nottingham, Storbritanninen 

http://www.nottingham.ac.uk/sbe/research/programmes/index.htm 

Forskning och utbildning i arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering och hållbar design. 

Forskningsintressena inkluderar förnybar energi, hållbar teknik, konstruktionsteknik, 

”architectural humanities”, arkitekturhistoria och teori. Tyngdpunkt: naturvetenskap, teknik. 

 

SED: School of Environment and Development 

The University of Manchester, Storbritannien 

http://www.sed.manchester.ac.uk/postgraduate/taught/ 

Ett interdisciplinärt center som kombinerar the Institute for Development Policy and 

Management (IDPM) med disciplinerna arkitektur, geografi, och planering och landskap. ”It 

is our goal that the School of Environment and Development will be internationally 

recognized as an interdisciplinary centre of excellence for research and teaching 

for those seeking to understand, theorize and tackle the problems created by the uneven 

relationships between society, economy, and environment.”  

IDPM är det i Storbritanniens största universitetsbaserade centret som studerar 

Internationel Utveckling. Numera inkluderar det även Brooks World Poverty Institute.  

SED har över 20 Masterprogram och mer än 400 masterstuderande. De har dessutom över 

100 forskarstuderande som specialiserar sig i något av ämnena; arkitektur, geografi, 

utvecklingspolicy och management samt planering och landskap. 

 

The Institute for Sustainability, Energy and Environmental Management 

Cardiff School of Engineering, Cardiff University, Storbritannien 

http://engin.cf.ac.uk/research/institute.asp?InstNo=4 

100 personer varav 64 forskarstuderande, plus internationella besöksforskare. Institutet 

beskrivs som en multidisciplinär forskargrupp som består va tre integrerade 

forskningsenheter; The Geoenvironmental Research Centre, The Hydro-environmental 

Research Center och the Centre for Research in Energy, Waste and the Environment. 

Forskarna är en blandning av civilingenjörer, process-, miljö- och mekanikingenjörer, dvs. 

tonvikten ligger på naturvetenskap och teknik. 

 

The International Centre for Responsible Tourism 

The Leeds Metropolitan University, Storbritannien 
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http://www.icrtourism.org/phd.asp 

The PhD Responsible Tourism Management programme inkluderar för närvarande 10 

doktorander. Fokus ligger på olika aspekter av hållbar turism både på stora och små företag, 

skyddade områden och beslutsfattare i utvecklingsländer och utvecklade länder. Finns även 

masterprogram. 

 

The Lancaster Environment Center 

The university of Lancaster, Storbritannien 

http://www.lec.lancs.ac.uk/organisation.htm 

Forskningen vid Lancaster delas in i fyra olika teman:  

 Environmental Change and Pollution  

 Environment and Society  

 Cathement and Aquatic Processes 

 Organism and the Environment 

Inom Lancaster Environment Center finns The Centre for Ecology & Hydrology (CEH). CEH 

hanterar sin forskning under fem program. Programmen arbetar med och får fram sina 

resultat genom sina tvärvetenskapliga kunskaper. Det finns element i alla dessa program som 

kan sammanlänkas med hela universitetets forskningsteman. Programmen är:  

 Biodiversity 

 Water 

 Biogeochemistry 

 Environmental Informatics 

Två teman är: 

 Climate Change 

 Sustainable Economies 

 

The Lancaster Environment Centre har också bildat fem integrerade forskningscenter för att 

adressera miljöfrågor av nationell och internationell vikt och integrera CEH och 

universitetets övriga forskning. ”The centres build on areas of current strength for both 

organisations and generate additional interdisciplinary research and training opportunities, 

with a particular focus on delivering sustainable solutions for environmental issues.” 

Centrumbildningarna är: 

 The Centre for Sustainable Chemical Management 

 The Centre for Environmental Informatics 

 The Centre for Sustainable Energy 

 The Centre for Sustainable Water Management 

 The Centre for Sustainable Agriculture 
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Lärosäten i övriga Europa 

Analysis and Governance of Sustainable Development 

School for advanced studies, Venice, Italien 

http://www.isav.it/english/governance/index.htm 

Skolan ger ett forskarutbildningsprogram: Analysis and Governance of Sustainable 

Development. Programmet utvecklas tvärvetenskapliga kunskaper som behövs för att ha 

hand om ekonomiska, miljömässiga och socio-kulturella frågor som karakteriserar hållbar 

utveckling. 

 

NCCR North-South 

Swiss National Science Foundation, Schweiz 

http://www.north-south.unibe.ch/content.php/ 

Forskningscenter med syftet att vara den institutionella strukturen för studier av hållbar 

utveckling i Schweiz. Centret är numera ett världsomspännande nätverk som inkluderar sju 

partnerinstitutioner i Schweiz och ungefär 130 forskningscenter, universitet och 

utvecklingsorganisationer i Afrika, Asien och Latinamerika och ca. 400 forskare. Fokus ligger 

i första hand på hållbar utveckling i utvecklingsländer, men även i Schweiz. Forskningen 

koordineras så att den möjliggör för policy-orienterad jämförande analys av vägar och 

potentialer för att lindra effekterna av globala förändringar som hindrar en hållbar 

utveckling. Fokus ligger alltså på en global nivå. Fyra teman:  

 Governance & Conflict 

 Livelihoods & Globalisation 

 Health & Sanitation 

 Resources & Sustainability 

 

Forskningen baseras på fallstudier inom ramverket för individuella master- och 

doktoranduppsatser, såväl som av seniora forskare. Projekten koordineras genom deltagande 

institutioner i nio partnerskapsregioner på fyra kontinenter. 

PSIE: Postgraduate School of Industrial Ecology 

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norge 

http://www.ntnu.no/indecol/psie 

Anordnar kurser för doktorander som vill ta upp hållbar produktion och konsumtion i sin 

forskning. PSIE består av sju kurser. Doktoranderna kan använda sin egen forskning som 

material i projekten. Kurserna ges av olika värduniversitet i Europa (Slovakien, Tjeckien, 

Storbritannien, Slovenien, Polen och Ungern). Kurser som ingår är Industrial Ecology, LCA, 

Value Chain Modelling, Ecological Design, Resource and Recycling Systems, Sustainable 

Production och Sustainable Consumtion. 
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SISE: Sustainable Infrastructure Engineering 

Ruhr-University, Tyskland 

http://www.research-school.rub.de/cms/sustainable_infrastructure_engin.html 

Forskarskola som syftar till “a significant improvement of the economical competitiveness of 

underground design and construction in comparison with infrastructure projects above 

ground”. Tvärvetenskap utifrån ämnena: Computational Engineering, Materials Science, 

Structural Engineering, Environmental Engineering, Energy Engineering, Geotechnical 

Engineering and Geosciences. Tydlig teknisk-naturvetenskaplig profil. 

 

SUM: Centre for Development and the Environment 

University of Oslo, Norge 

http://www.sum.uio.no/about_sum/research_school/index.html 

SUM har en forskarskola som ordnar seminarieserier för doktorander inom universitetet som 

är relaterade till ämnena utveckling och miljö. Seminarierna fokuserar på metodologiska 

frågor som uppstår vid tvärvetenskaplig forskning. Alla deltagarna arbetar både inom deras 

disciplin och till större eller mindre utsträckning i andra discipliner. Skolans expertområden 

är: 

 Environmental Values and Social Change  

 Global and Regional Governance for Sustainable Development  

 Local Dynamics of Change in Developing Countries  

 Program for Research and Documentation for a Sustainable Society (ProSus) 

 

Urban Institute Ireland 

University College Dublin (UCD), Irland 

http://www.ucd.ie/uii/8_0.htm 

Ett center för utvecklandet av nya teknologier, policys och idéer ämnade för att förbättra 

kvaliten av den byggda (working) och levande miljön. Studerar både lantlig utveckling och 

stadsutveckling. Inkluderar forskare i infrastruktur med forskare i policy, planering och 

design. Ger ett Forskarutbildningsprogram i hållbar utveckling (sustainable development). 

Programmet stödjs av de tre skolorna:  

 The UCD School of Architecture, Landscape and Civil Engineering  

 The UCD School of Geography , Planning and Environmental Policy  

 The UCD School of Biology and Environmental Science  

 

Efter programmet ska studenterna ha kunskaper om tekniker och policy-redskap från olika 

discipliner. Studenterna kan välja i programmets fyra undervisade teman:  
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 Biodiversity & Climate Change 

 Environmental Policy 

 Planning and Land Use 

 Transportation & Infrastructure 
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8 Bilaga 4: Sammanställning av satsningar vid lärosäten i länder utanför 
Europa 
CEEP: Center for Energy and Environmental Policy 

University of Delaware, USA 

http://ceep.udel.edu/ceep.html  

CEEP beskrivs som en ledande institution för tvärvetenskaplig utbildning, forskning och 

rådgivning i energi- och miljö-policys. Centret består av forskare med bakgrund i ett flertal 

discipliner inklusive: ekonomi, sociologi, geografi, statsvetenskap, filosofi, teknik, 

stadsplanering och miljövetenskap. Även studenterna har olika bakgrund och fokuserar på 

ett brett spektrum av frågor såsom: klimatförändringarna, energifrågor, miljörättvisa, 

ursprungsbefolkningars rättigheter, hållbar utveckling och vattenfrågor. CEEP har fyra 

program: “Master of Environmental and Energy Policy (MEEP), a Master of Arts, with a 

concentration in Energy, Environment and Equity (M.A.E3), a Ph.D. in Environmental and 

Energy Policy (Ph.D./ENEP), and a Ph.D., with a specialization in Technology, Environment 

and Society (Ph.D./TES)”.  

 

International Rural (and sustainable community) Development 

Lincoln University, Christchurch, New Zealand 

http://www.lincoln.ac.nz/story20627.html  

Fokus ligger på utvecklingsstudier, och i det inkluderas miljöaspekter, ekonomiska-, sociala 

och kulturella aspekter i ett hållbarhetsperspektiv. Detta studeras från lokal till global nivå. 

Utbildningen är öppen för studenter från ett flertal olika bakgrunder, både Master och 

forskarutbildningsprogram. Forskarutbildningsprogrammen utgår från olika 

forskningsteman såsom: Agricultural and Primary Production, Applied Computing  

(Information technology), Biological and Physical Sciences, Business and Economics, 

Environmental Design and Management, Food, Wine and Health, Māori Development samt 

Society and Culture. 

 

ISTP: Institute for Sustainability and Technology Policy 

Murdoch University, Perth, Western Australia  

Homepage: http://www.sustainability.murdoch.edu.au/  

Vid ISTP finns ett flertal olika program på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. 

Samarbete uppmuntras mellan ”Social Sciences, Computer Science, Economics, Commerce 

and the Sciences” is encouraged. 

  

Natural Resources and Environment 
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University of Michigan 

Homepage:  http://www.snre.umich.edu/degree_programs 

Vid skolan finns två masterprogram: “an M.S. in natural resources and environment” and “an 

M.L.A. in landscape architecture”. Båda är tvärvetenskapligt fokuserade. Skolan erbjuder 

också två forskarutbildningsprogram: “Natural Resources and Environment” and ”Landscape 

Architecture”. Forskningsfokus ligger på Globala förändringar och forskarna intresserad sig 

för miljöförändringar och deras relation till ett hållbart samhälle. Inom programmet kan 

studenterna fokusera inom områdena ”Human Population, Food Production, Land Use, 

Biodiversity and Natural Products”.   

 

RCSD: Regional Center for Social Science and Sustainable Development 

Chiang Mai University, Thailand 

Homepage: http://rcsd.soc.cmu.ac.th/ 

Master of Arts in Sustainable Development 

Vid skolan ges ett masterprogram i “Sustainable Development”. Syftet är att integrera olika 

vetenskapliga discipliner: samhällsvetenskap, geografi, sociologi, antropologi, 

statsvetenskap, ekonomi och rättsvetenskap samt naturvetenskap. Dessutom erbjuds 

doktorandstudier och kurser i olika samhällsvetenskapliga ämnen, bland annat i hållbar 

utveckling.  

 

SIPA: School of International and Public Affairs 

Columbia University, New York, USA 

Homepage: http://www.sipa.columbia.edu/academics/degree_programs/phd/index.html  

Vid skolan ges ett forskarutbildningsprogram i “Sustainable Development”. Syftet är att 

utbilda doktorander som har möjlighet att handskas med några av de viktigaste problemen i 

världen idag. Frågor som rör fattigdom, hälsa, klimatförändringar och globala demografiska 

förändringar. Programmet benämns som ”multidisciplinary”.  

 

SPEA: School of Public and Environmental Affairs 

University of Indiana, USA 

Homepage: http://www.iu.edu/~speaweb/academics/phd_es.php  

Vid SPEA ges ett forskarutbildningsprogram i miljövetenskap. Programmet beskrivs som 

”interdisciplinary”. Målen med programmet beskrivs som: (1) to clarify and improve 

understanding of environmental problems and to identify solutions to these problems; and 

(2) to foster collaborative, interdisciplinary research amongst scientists from various 

disciplines. 
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UNU-IAS: The United Nations University Institute of Advanced Studies  

Japan 

Homepage: http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=150335  

UNU-IAS ger ett doktorand program i “Sustainable Development”. ”Multi-thematic” och 

”interdisciplinary” används för att beskriva programmet.  
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