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Sammandrag 
 
Rubrik Att inspirera ett engagemang – en kvantitativ studie om hållbar utveckling i 

undervisningen 
 
Problem Har arbetet för hållbar utveckling inletts och i vilken grad främjas den i 

kommunikationen mellan lärare och student på Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet? 

 
Syfte Syftet med denna uppsats är att övergripande avbilda hur implementeringen av 
 hållbar utveckling i undervisningen på Handelshögskolan vid Umeå 
 Universitet.  För att avbilda studieobjektets verklighet så väl som möjligt 
 kommer vi undersöka ett antal delsyften; om vad som kommuniceras, hur det 
 kommuniceras och hur relevant kommunikationen uppfattas i undervisningen. 
 Detta kommer undersökas genom att titta på lärares uppfattning för att jämföras 
 med hur studenterna uppfattar implementeringen av vår problemformulering.
  
Teori  Teorikapitlet har sin grund från vetenskapliga arbeten och är baserad på tre 

teorier. En teori handlar om hur man strukturerar arbete för hållbar utveckling i 
en universitets kontext. Vi har även valt två teorier om kommunikation som 
huvudsak behandlar hur man förmedlar ett engagemang för hållbar utveckling.  

  
Metod  Vi valde att använda oss av den kvantitativa metoden där två 
 enkätundersökningar tillämpades, en för lärare och en för studenterna, för att på 
 detta sätt kunna mäta faktisk implementering av hållbar utveckling i 
 undervisningen. Undersökningarna genomfördes genom direkt besöksutskick då 
 vi ansåg detta vara mest lämpligt eftersom övriga arbetsfokuseringar hos lärarna 
 och studenter kunnat orsaka större bortfall. Detta med bakgrunden av vår
 urvalsram som var Handelshögskolans lärare och studenter. 
 
Resultat Vi kan i studien se ett samband mellan att belysa hållbar utveckling i 

undervisningen och en ökad medvetenhet hos studenten relativt än hos dem som 
inte haft det integrerat i undervisningen. Arbetet för hållbar utveckling på 
institutionen har inletts men resultatet är långt ifrån tillfredställande då 
hållbarhetens tre dimensioner ska vara integrerat på alla nivåer.  
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______________Kapitel 1______________ 

1 . En värld i framtiden 
I detta kapitel ska vi introducera de hinder och svårigheter som världen står inför för 
att nå hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett av samtidens mest heta begrepp men 
även en av de mest svårdefinierade. Vi kommer att presentera arbetes utgångspunkter 
att högre utbildning och stramare direktiv är två nödvändiga verktyg i strävan efter 
hållbar utveckling.  För att förstå bakgrunden till det här arbetet är det dock viktigt att 
sätta in det i den kontext varifrån idéerna, tankegångarna och inspirationen kommer 
ifrån och därför börjar vi med en motivering till varför vi valt detta ämne.  
 

1.1 Ämnesval 
Inför ämnesvalet av vår kandidatuppsats var hållbar utveckling ett givet tema.  Den 
växande uppmärksamheten och oron över bland annat det fossila bränslets långsiktiga 
påverkan på klimatet, sociala orättvisor och kortsiktiga vinsterna på grund av bristande 
moral är i ständigt fokus. Vi lever alla under samma himmel och enligt teorin om 
fjärilseffekten, som innebär att även vingslaget av den minsta av fjärilar kan komma att 
total förändra vädret på andra sidan jordklotet (ne.se), så tror vi på styrkan hos individen 
att kunna påverka. Detta ämne fascinerar oss på grund av dess komplexitet samtidigt 
som det i grund och botten är sunt förnuft. Hållbarhet är ett ämne som vi tror kommer 
allt mer och mer att dyka upp på agendor runt om i världen därför företag börjar inse de 
komparativa fördelarna med ett hållbart agerande (Crane, 2007, s. 26). Därmed är det 
viktigt att förse dagens generation med kunskap och som Albert Einstein uttryckte; ”det 
krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet 
att tänka.  
 

1.2 Problembakgrund- hållbarhetens utmaning 
För första gången i mänsklighetens historia pratar forskare, män av vetenskap om 
jordens undergång. Det är inte kyrkan eller andra religiösa anhängare som pratar om 
domedagen eller ragnarök, utan vetenskapen och detta har gett upphov till begrepp som 
hållbar utveckling. Begreppet ”hållbar utveckling” kan definieras på fler än ett sätt.  
Den populariserade definitionen i offentliga sammanhang är den som 
Brundtlandkommissionen 1987 beskrev som - en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov. Den bärande principen är att ekonomiska, sociala och ekologiska processer är 
beroende av varandra och hållbar utveckling är det universella verktyg som binder och 
håller allt samman (perspektiv på hållbar utv. S 8)  

Utbildning har pekats ut till ett viktigt redskap på alla utbildnings nivåer i samhället, 
men framför allt i ett universitets kontext. Enligt internationella program såsom Agenda 
211, och Copernicus dokumentet2 är det på universitetet som framtiden formas då det är 
där framtidens ledare och lärare utbildas (ne.se, Oelreich 2004, s 136).  

                                                      
1 Agenda 21 är ett handlingsprogram för att nå hållbar utveckling med fokus på miljö och 
utvecklingsfrågor som stiftades under Riokonferensen 1992 i regi av FN. 
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1.3 Problemformulering 
Om hållbar utveckling ska ingå i undervisningen enligt Umeå universitets tre års 
handlingsplan och enligt Högskolelagen lagen 1992:1 434, frågar vi oss: 

 
Har arbetet för hållbar utveckling inletts och i vilken grad främjas den i 
kommunikationen mellan lärare och student i undervisningen på Handelshögskolan vid 
Umeå Universitet.  
 

1.4 Syfte 
Vårt syfte och ändamål var att ge en övergripande bild hur implementeringen av hållbar 
utveckling främjades i linje med policy och lagen på handelshögskolan vid Umeå 
Universitet.   

För att avbilda verkligheten och se om detta hade skett valde vi att göra en 
undersökning där vi ville mäta: 

‐ i vilken grad som lärare implementerade hållbar utveckling i undervisningen, 
och för att ta reda på detta undersökte vi;  

o vad som kommunicerades i undervisningen 
o hur det kommunicerades i undervisningen 
o relevansen av det som kommunicerades i undervisningen  

 
Vi mätte både lärare och studenters syn på dessa delsyften för att se vad som förenade 
eller skiljde deras svar för att besvara vår problemställning. 

 

1.5 Ämnets avgränsningar 
Vår studies syfte är att avbilda implementeringen på handelshögskolan vid Umeå 
Universitet. Vi har valt att avgränsa undersökningen gällande studenterna då vi kommer 
belysa sjätte termins studenter med inriktningarna; redovisning & finansiering, 
organisation, ledarskap & entreprenörskap och marknadsföring.  
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1.6 Begreppsförklaringar 
För studiens tydlighet och enkelhet har vi valt att framställ de ord och begrepp som 
ansetts viktiga i tre typer av redovisning. De ord och begrepp som angått facktermer 
valde vi att redovisa och klargöra i fotnotsystem längst ned på sidan. Ord och begrepp 
som ansetts viktiga i ett specifikt sammanhang uppmärksammades genom kursivering 
och de val av ord som huvudsakligen är av vikt för läsarens redovisas här; 

 

Undervisning –   Med undervisning menar vi de föreläsningar och seminarium 
   läraren eller studenten gett eller gått. 

Kommunikation –   Med kommunikation aves alla de medier och informations 
   källor läraren använts sig av för att kommunicera hållbar 
   utveckling till studenterna i undervisningen. 

Undervisning –  Med undervisning menar vi föreläsningar och seminarier och 
all den kommunikation som där innefattar. 

Handelshögskolan –  Med Handelhögskola kommer vi avse Handelshögskolan vid 
   Umeå Universitet 
 
Policy –  Med policy ingriper Umeå Universitets uppsatta program för 

arbetet för hållbar utveckling såsom miljöpolicy och 
handlingsplan. 

 
Miljöledningssystem –  Ett miljöledningssystem innebär en frivillig handlingsplan 
   för systematiska miljöarbeten som ett företag eller 
    organisation åtar sig att ruinmässigt följa. (ne.se) 

Hållbar utveckling –   Med begreppet hållbar utveckling menar vi ”En utveckling 
som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att illfredställa sina behov”. 
(naturvardsverket.se). Definition omfattar social, 
ekonomiska och ekologiska aspekter (sfn.se) 
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______________Kapitel 2______________ 

2. Studiens utgångspunkter  
I detta kapitel motiverar och redovisa vi våra utgångspunkter inför denna studie. Vidare 
ska vi beskriva vår ontologiska kunskapssyn och de vetenskapliga verktyg som vi 
förhållit oss efter.  

 

2.1 Förförståelsen 
Samtidens influenser från regerande teoretiska paradigm kommer alltid att ha en 
påverkan på en forskare och dennes sätt att uppfatta världen. Enligt Holme och Solvang 
har en forskare olika förutsättningar för att problematisera verkligheten beroende på 
förförståelse och personlig erfarenhet. Utbildning och ackumulerad erfarenhet ökar vår 
kunskap men även våra förutfattade meningar. (Holme & Solvang, 1996, s.151) Därmed 
är det viktigt att forskare kritiskt kan analysera relevant information och förhålla sig 
objektiv. För att möjliggöra en extern granskning av denna studie ska vi redogöra för 
vår förförståelse och därmed öka läsarens insikt i vår problematisering av verkligheten.  

Vår förförståelse om hållbar utveckling i undervisningen är av den natur att vi deltagit i 
undervisning sedan hösten 2005 då vi författare påbörjade vår ekonomiutbildning vid 
Umeå universitet.  Då vi som forskare av denna studies sammansättning själva är 
studenter från gemensam programinriktning med ömsesidigt intresse av det studerade 
problemområdet ser vi både för och nackdelar med detta projekt. Vi har vår bakgrund i 
åtanke då det enligt Holme & Solvang antyds att tidigare socialiseringar och arbeten kan 
komma skapa ömsesidigt grundade förutfattade meningar och påverka vårt sätt att 
angripa och se. Antydan medför dock en medvetenhet om brister som möjliggör 
förutsättningar i ett forskningsarbete om egen identitet och egna tolkningar. (Holme & 
Solvang, 1996, s.151-152) 

Vi författare har sedan länge haft ett intresse för klimatförändringar och socialt ansvar 
men det var under en kurs i marknadsföring där vi läste om etiska dilemman som en 
tanke om denna uppsats väcktes. I vår research inför valet av ämne till uppsatsen läste vi 
en del rapporter och vetenskapliga artiklar skrivna av svenska forskare som vidhöll att 
lärare var en viktig nyckel för att nå en hållbarare framtid (Oelreich 2004, Arvidsson 
2004, m.fl.). Vi ansåg att detta var ett intressant ämne där vi ville testa om utbildning 
har den starka effekt som hävdats trots att vi lever i ett informationssamhälle. Vi ställde 
oss frågan, är lärare nyckelmedier i dagens moderna samhälle trots 
informationsteknikens otroliga framsteg?  

Detta är bakgrunden till vår förförståelse inför detta specifika problem. Rent praktiskt 
anser vi som forskare att vår utbildning har ökat vår förmåga att kritiskt granska 
information som sedan resulterade i den teoretiska referensram som vi kommer att 
presentera senare i arbetet.  Baserat på ovan nämnda erfarenheter och förvärvad 
kunskap inser vi vikten av att vi forskare håller oss objektiva inför denna uppsats. Vi 
förstår att det till viss del är oundvikligt att hålla sig helt objektiv men vi hoppas att 
genom att åskådliggöra denna förförståelse får läsaren en möjlighet att ta detta i 
beaktande.  



9 
 

2.2 Kunskapssyn 
Vårt syfte med denna studie är att kartlägga hur implementeringen av universitetets 
hanslingsplan gällande hållbar utveckling främjas i undervisningen. För att strukturerat 
och vetenskapligt bearbeta data måste en forskare ta ställning till vilken kunskapssyn 
denne sluter sig an till. Inom den samhällsvetenskapliga läran finns två huvudsakliga 
metoder att se på kunskap, hermeneutik och positivism. (Johnsson-Lindfors, 1993, s. 
10) 

Inom hermeneutiskt ställningstagandet menar bland annat Wilhelm Dilthey att genom 
sätta företeelser i en yttre kontext kan en forskare skapa förståelse för att kunna tolka 
sammanhang. En hermeneutiker söker inte finna en absolut sanning då det enligt denna 
endast finns tolkningar av verkligheten. Att kunna förstå kontexten bakom en 
människas resonerande och agerande är målet för en hermeneutiker (ne.se, Bryman 
m.fl., 2005, s.36)  

Tillskillnad från hermeneutiken utgår det positivistiska synsättet enligt Bryman m.fl., 
från allmängiltiga naturvetenskapliga lagar vid studier av den sociala verkligheten. 
Kunskapsteorin är grundad på empiriska studier av sinneserfarenhet och återger ett 
förklaringsmönster. Genom att identifiera olika skeenden och kartlägga mönster kan 
man förutse och därmed ingripa i de olika händelseförloppen. Synsättet kan beskrivas 
som linjärt där skeenden är regelbundet återkommande och därmed kan generaliseras.  
Karakteristiska för det positivistiska synsättet är även betoningen av objektivitet, 
mätbarhet och orsak-verkan samband.  (Bryman m.fl., 2005, s.25-29, ne.se)  

Då vårt syfte är att skapa kunskap om implementering av hållbar utveckling i 
undervisningen anser vi den positivistiska kunskapssynen väl vald då vi vill skapa en 
vetskap genom att avbilda och förklara problemet. Ett kvantitativt tillvägagångssätt 
utgår från en positivistisk kunskapssyn där man med statistiska metoder sammanställer 
data för att sedan analysera och genaralisera resultatet och är därmed den styrande 
kunskapssynen i detta arbete. (Bryman m.fl., 2005, s.25-29 ) 

 

2.3 Angreppsätt 
När en forskare inleder en studie måste denne ta ställning till relationen mellan teori och 
empiri. I den samhällsvetenskapliga forskningen finns två huvudsakliga angreppssätt, 
nämligen deduktiv och induktiv teori. Skillnaden mellan dessa är hur forskaren väljer att 
se den verklighet som är föremål för studien. Valet kommer att vara avgörande för hur 
forskaren samlar in och bearbetar data. (Bryman m.fl., 2005, s 23) 

Det deduktiva angreppssättet utgår från befintliga teorier där man logiskt och objektivt 
försöker härleda observationer utifrån allmänna principer. Ett induktivt angreppssätt 
däremot försöker forskaren genom slutsatser skapa förståelse och generera nya teorier 
om den empiriska verkligheten som studerats. Då vår studie har utgångspunkt i 
befintliga teorier följer vi det deduktiva angreppssättet som för övrigt är starkt kopplat 
till den positivistiska kunskapssynen. Detta innebär att vi metodiskt använt oss av 
teorierna som utgångspunkt i upprättandet av vår undersökning. (Bryman m.fl., 2005, s 
23) 

Studien kommer därmed att te sig i en beskrivande och förklarande form av empirin.  
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2.4 Perspektiv 
I valet av perspektiv fastslås ur vems verklighet man valt att beskåda studien. I den 
positivistiska kunskapssynen grundar man fakta baserat på sinnets upplevelser av det 
studerade objektet. Enligt vår problemformulering vill vi avbilda verkligheten gällande 
hållbar utveckling i undervisningen ur respondenternas synvinkel det vill säga ur lärarna 
och studenternas perspektiv. Perspektivet kommer därmed att bli avgörande för hur vi 
som forskare kommer att studera problemet och hur informationen kommer redovisas.  

Vi har valt att inte se det ur ett organisatoriskt perspektiv då vi anser att den faktiska 
implementeringen lämpligast återges av lärarna och studenterna som individer och inte 
av universitet.  

 

2.5 Val av teori  
Utifrån vår problemformulering och syfte kartlade vi olika ämnes områden som var 
aktuella för studien. Utifrån detta valde vi ut tre teorier som kom att lägga grunden för 
vår undersökning. Dels valde vi ut tre kommunikations modeller samt en modell för att 
implementera miljöledningssystem i ett universitets kontext.  

Den första teorin i teorikapitlet beskriver ett strukturerat sätt att arbeta för hållbar 
utveckling i universitet. Denna modell är framtagen av Kaisu Sammalisto och kändes 
som ett givet val i denna studie. Sammalisto har i denna modell fångat de regler och 
ramar som universitet och högskolor ska förhålla sig till för att nå ett mer hållbart 
samhälle.  

Vi valde kommunikations modeller i vår studie därför vi ville analysera 
kommunikationen i undervisningen ur befintliga teoriers perspektiv. Varför vi valde tre 
kommunikations modeller baseras på deras olika budskap och kompletterande 
egenskaper.  

  

2.6 Sekundärdata 
Sekundärdata åsyftar tidigare forskningsstudier som forskaren inte tidigare haft kunskap 
om. (Olsson, 2001, s 34) För att studien skall hålla en hög nivå gällande reliabilitet och 
validitet ska källorna vara relevanta och hålla en lika hög kvalitet . (Befring, 1994, s 65) 

Inför denna studie har Umeå Universitetets bibliotek och databas varit den huvudsakliga 
källan till all sekundärdata såsom vetenskapliga artiklar (peer reviewed), böcker, 
avhandlingar, rapporter etc. Sökorden som vi använde oss av var bland annat hållbar 
utveckling, miljökommunikation, environmental management, sustainable development, 
higher education, environmental communication, universities, environmental 
management systems och implementation. Innan vi valde ut litteratur för vår studie 
studerades och analyserades informationen grundligt för att säkerställa dess relevans. 
Sekundärkällor i form av böcker har varit begränsad på grund av en hög utlånings grad.  
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2.6.1 Källkritik till sekundärdata  
Det finns olika sätt att kritiskt granska källor men vi har utgått ifrån tre källkritiska 
kriterierna; samtidskravet, tendenskritik, och beroendekritik. Dessa utgör tillsammans 
en mall som tillåter en granskning gällande validitet, reliabilitet och källans relevans för 
frågeställningen. (Gustavsson, 2004, s 85) 

Samtidskravet används för att bedöma informationens aktualitet och att källan ger en 
korrekt redogörelse av verkligheten utifrån tidsaspekten vid inträffad observation. 
(Gustavsson, 2004, s 85) Detta är dock svårt för oss i efterhand avgöra i samband med 
sekundärdata. Vi anser oss dock delvis ha uppfyllt det första kriteriet då våra källor är 
aktuella, bygger på vetenskapliga grunder och beskriver en närhet i både tid och rum 
utifrån rådande paradigm.  

Det andra kriteriet handlar om att avgöra huruvida det finns ett bakomliggande motiv 
eller tendenser att förvränga den givna informationen utifrån egna intressen. 
(Gustavsson, 2004, s 85) Vi kan inte bortse ifrån att det alltid finns en risk att en författare 
bakom en artikel eller rapport inte är helt objektiv. Litteraturen som vi ser det har dock 
stöd i vetenskapliga grunder och relevant forskning och därmed anser vi att även detta 
kriterium är uppfyllt.  

Beroendekriteriet ska avgöra om det finns en beroendeställning sinsemellan de olika 
källorna. (Gustavsson, 2004, s 85) Vi finner inte något inbördes beroende mellan 
sekundärkällorna och kan därmed heller inte ge någon beroendekritik.  

 

2.6.2  Kritiska ställningstagande till val av sekundärdata 
Vårt kritiska ställningstagande till insamling av våra sekundärdata är begränsningen till 
nationell forskning. Vi anser dock att detta val ger oss en generaliserbarhet då 
modellerna är framtagna ur ett svenskt perspektiv och vi behöver därmed inte ta hänsyn 
till kulturella skillnader emellan länder. Vidare kommer vi löpande i teorikapitlet att 
diskutera för och nackdelar med våra sekundärdata i arbetet.  
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______________Kapitel 3______________ 

3. Teori – trippande steg mot hållbar utveckling  
I detta avsnitt kommer vi att presentera val av teorier som ligger till grund för studien.  
Arbetes utgångspunkter är frågeställningen; har arbetet för hållbar utveckling inletts 
och i vilken grad främjas den i kommunikationen mellan lärare och student i 
undervisningen på Handelshögskolan vid Umeå Universitet.  
De tre teorierna valda för detta arbete, det vill säga Sammalistos (2007) 
implementeringsmodell, Larssons (2001) klassiska basmodell för kommunikation, 
Parknäs (1990) modell för handling samt en modell av Nitsch (2000) för att 
kommunicera, föregås var för sig av ett introducerande avsnitt. Efter varje teoriavsnitt 
följer en diskussion kring den teorins möjligheter och hinder. I slutet av hela kapitlet 
sammanfattar vi teorierna och beskriver hur vi kommer att använda dem vidare i 
arbetet för analys, diskussion och slutsats .   
 

3.1 Organisera hållbar utveckling 

3.1.1 Utbildning för hållbar utveckling 
Att utbildning och forskning med fokus på hållbar utveckling är ett måste för att nå 
hållbar utveckling i Sverige likväl som globalt är något som den svenska regeringen har 
tagit till sig. Klimatförändringar, fattigdom och epidemier är världsomfattande 
problemen som måste diskuteras på alla nivåer från lokalt till globalt för att kunna lösas. 
Roten till problemen är dock komplexa och innefattar ekonomiska, sociala såväl som 
ekologiska aspekterna. Botmedlet förutsätter därför även det en helhetssyn för att kunna 
läka ut, och där de olika aspekterna kan stötta varandra för optimal effekt (Sundqvist, 
2004). Då framtiden inte längre är något vi kan skjuta på krävs det omedelbara och 
kraftfulla åtgärder, men Carter (2001, s 1) menar att gå från teori till praktik har visat sig 
vara en tröstlös och tungrodd process trots lagstiftning. 

 
Miljöledningssystem är ett frivilligt verktyg för att etablera rutiner och organisera 
miljöarbetet i ett företag, en myndighet eller organisation. Det är en hjälp att fördela 
ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre 
miljö (ne.se). Här går dock meningarna isär mellan olika forskare. Aaron Wildavsky 
(Lidskog 1998) var emot styrmedel då han ansåg att detta skulle bromsa teknologins 
framväxt, och därmed i hans mening missgynna den hållbara utvecklingen. Motsatsen 
till detta kan säga företrädas av Ulrich Beck (Lidskog 1998) som menade att 
teknologins framsteg var en risk för samhället och hotade vår välfärd och miljö och att 
styrmedel därmed var något positivt. Detta mottogs inte med öppna armar i 
affärsvärlden. Därför enligt Barrow (2005, s 8) blev Brundtlands hållbara utveckling 
snabbt det dominerande populariserade synsätten efter dess publicering och styr 
agendan i många multinationella institutioner och företag idag.  
 
Detta har även staten anammat och den första februari 2006 trädde den nya 
högskolelagen (1992:1 434) ikraft, nu med tillägg om att högskolorna skall främja 
hållbar utveckling i sin verksamhet (se bilaga 4) (hsv.se). 
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Högskoleverket förhåll sig dock skeptiska till att införa lagkrav på utbildning för hållbar 
utveckling även fast de anser att det är viktigt att främja i undervisningen 
(Högskoleverket, rapport 2005:47R, s. 7). Ett skäl var att de ansåg det vara för svårt att 
följa upp ett sådant lagkrav. Crowther et al (2003,s s157) menar att det finns en viss risk 
i att regeringen, institut och lärare ska förutbestämma vilka kunskaper som är viktiga för 
studenten att lära sig. Det kan tänkas att ett sådant krav delvis kan hindra det kritiska 
tänkandet då det ramar in sättet att se på hållbar utveckling.  

Även fast en förändring med miljöledningssystem inte är något radikalt menar Sharp 
(2002, i Sammalisto 2007,s 13) att det nya systemet kommer att stöta på komplikationer 
i form av ett visst motstånd. Arvidsson (2004, s 95) skriver att det några av de hinder 
som svenska universitet uppger för implementeringen av miljöledningssystem är brist 
på resurser såsom tid och pengar, organisationsstrukturen och förändringar inom 
organisationen etc. Ett universitet i Arvidssons undersökning uppgav att det var oklart 
om vad miljöarbetet skulle gå ut på. Merparten av personalen ansåg att främjandet av 
hållbar utveckling i verksamheten var källsortering och inte undervisningen i sig. Enligt 
Arvidson (2004) kan det bero på oklara signaler från beslutsfattare och staten. 

 

3.1.2 Ett strukturerat arbete för hållbar utveckling på universitet 
Sammalisto och Vedung (Sammalisto 2007) har arbetet fram en modell hur 
implementering och integrering av hållbar utveckling i en universitetets kontext via 
miljöledningssystem är konstruerat. Modellen är baserad på statens direktiv och 
lagstadgning för att uppnå hållbar utveckling i samhället via utbildning på högre nivå. 
Staten har förkunnat ett behov om ökad kunskap om hållbar utveckling på högre 
utbildningsnivåer då detta anses vara ett effektivt sätt att bekämpa problem av 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Direktiven indikerar att hållbar 
utveckling ska ingå på alla nivåer av utbildning. Universiteten kommer därmed att 
främja nuvarande och kommande generationer en rättvis framtid som karaktäriseras av 
en frisk miljö, en social och ekonomisk välfärd. Miljöledningssystem används i detta 
sammanhang som ett sätt att arbeta strukturerat för hållbar utveckling. Modellen förser 
med en översikt om hur den tilltänkta implementeringens ska genomföras: 
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3.1.3 Modellens möjligheter och hinder 
Modellen förser oss med en struktur så att vi kan skiktröntga processen på universitetet 
för implementeringen av det nya tillägget i Högskolelegen om hållbar utveckling. Detta 
för att enklare utvärdera hur miljöledningssystemet och lagen uppföljs och underlättar 
därmed vår insyn i organisationens tänkta upplägg för handlande. Fördelen med 
modellen är att den är framtagen med hänsyn till att kunna strukturerat studera hur 
implementeringen av miljöledningssystem på universitet fortgår och ger en 
översiktsbild över hur integreringen sker.  

Dock är processen minst sagt komplex och är inte så enkel som den framstås i 
modellen. Det finns olika hinder som kan uppkomma på vägen mot den hållbara 
utvecklingen och dessa är inte alltid lätta att kanta. Kommunikationen i modellen är 
enkelriktad och fokuserar mer på själva processen än slutmålet. Fokus är på avsändarens 
avsikter snarare än hur mottagaren (studenten i detta fall) uppfattar budskapet för att 
sedan omsätta det i handling. Därför behövs det en kompletterande modell för att bistå 
med förståelsen av implementeringen för hållbar utveckling på en mera fokuserad nivå. 
Vi vill se hur slutmålet det vill säga hur utbildning främjas i sanningens ögonblick. Med 
hjälp av kommunikationsmodeller gräver vi djupare in i processen och ger oss därmed 
en möjlighet att åskadliggöra de fragment av kommunikationen mellan respondenterna 
för att kunna mäta graden av implementering av hållbar utveckling i undervisningen.   

 

3.2 Kommunicera hållbar utveckling i ett universitets kontext 

3.2.1 Vad är kommunikation? 
Kommunikation är ett grundläggande primärt behov hos människan och är en 
förutsättning för en sund psykisk, kulturell och social utveckling hos en människa 
(ne.se). Att kommunicera innebär en överföring av information mellan människor, djur 
eller massmedier. Det är dock inte så enkelt som det låter och alla har någon gång blivit 
missförstådd eller att olika människor har tolkat det som sagts annorlunda. 
Kommunikation kan därmed vara både homogen och heterogen, och med det menar 
Vargo & Lusch (2004, 328-329) att när en lärare håller en föreläsning för 200 studenter 
är föreläsningen standardiserad, det vill säga homogen. Alla studenter kommer att höra 
samma sak men hur varje enskild student väljer att tolka informationen är högst 
heterogen och detta skulle framgå tydligt om vi granskade kursutvärderingen på slutet 
av en kurs eller termin skulle åsikterna variera.  

Kommunikation är med andra ord ganska komplex, men trots detta så har flera forskare 
försökt att fånga dess fragment och satt ihop dessa till olika modeller med olika form. 
En klassisk basmodell för kommunikation beskriver en enkel linjär process där ett 
budskap går från en avsändare till en mottagare. Men världen är inte enkel eller linjär, 
utan ett budskap kan utsättas för olika störningsmoment eller brus. Brus kan bestå av 
individuella, sociala eller organisatoriska omständigheter och kan påverka både 
avsändaren och mottagaren i den kontext som meddelandet levereras (Larsson, 2001, s 
32). Nedan presenteras en kommunikationsmodell som illustrerar förloppet med brus 
som en konstant i kommunikationen.   
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de resurser de har till förfogande, vad ens egen plats, uppgift, och mening är. I den sista 
fasen är studenten mogen för handling och ens kunskaper kan omsättas till agerande. 
(Parknäs 1990) 

 

3.2.2.3 Modellens möjligheter och hinder 
Utbildning är ett redskap som kan stimulera ett aktivt deltagande och som kan hjälpa 
oss att göra medvetna val som konsumenter och medborgare av samhället. Vad 
människor lär sig och sedan omsätter i handing är avgörande för om en hållbar 
utveckling ska bli möjlig (SOU 104:104, s 141). Forskarsamhället kan dock inte lösa de 
politiska problemen men kan utrusta studenter med teoretiska verktyg och förmågan att 
självständigt och kritiskt hitta nya handlingsvägar till hållbar utveckling (Wallin, m.fl. 
2003, s 6).  Avancerad tvärvetenskapligs kunskaper som rör sig mellan de ekonomiska, 
sociala och ekologiska dimensionerna behövs för att fatta beslut som ska resulterar i 
olika handlingsstrategier.   

Parknäs (1990) modell om stimulering till handling förser oss med en insikt i hur ett 
budskap kan förmedlas utan att kännas övermäktigt och utan att våra instinktiva 
försvarsmekanismer utlöses. Modellen fungerar som ett underlag för att implementera 
hållbar utveckling i undervisningen och för att lärare ska få studenter engagerade i olika 
problemställningar samt sporras till aktivt handlande.  

Enligt Parknäs själv har modellen visat sig användbar i studier om hållbar utveckling 
där man försökt öka medvetenheten hos olika grupper i en akademisk kontext. Den är 
även väldigt lättförståelig och beskriver hur läraren kan stimulera individer till agerande 
men vi anser dock att den har vissa begränsningar. När läraren ska främja hållbar 
utveckling i en akademisk kontext behöver de även ta hänsyn till de olika 
förutsättningar som respektive fakultet och program erbjuder. Informationen och 
medierna måste utformas specifikt beroende på vem som är mottagaren för att uppfattas 
som relevant och få den avsedda effekten i samhället (Lundholm, 2005, s 248). 
Modellen förser med ett bra verktyg men tar inte hänsyn till målgruppens kontext där 
kommunikationen kommer att ske. Hur adresseras målgruppen och vilka aspekter väljs 
att belysa ska anpassas efter vilket problem man kommer att ta upp, vilka intressenter 
som kommer att påverkas och vad målet med kommunikationen är.  

Vi måste fråga oss hur vi mest effektivt kan förmedla hållbar utveckling, och till vem vi 
vill förmedla det? Vilken information är väsentlig, hur ska den presenteras och på vilket 
sätt? Detta är något som Ulrich Nitsch (2000)  har forskat i och resulterat i en modell för 
effektiv miljökommunikation som vi presenterar härnäst.  

 

3.2.3 Effektiv miljökommunikation 

3.2.3.1 Förmedla hållbar utveckling 
Enligt regeringens skrivelse (2005/06:126) är utbildning, forskning samt 
kompetensutveckling präglar av perspektivet hållbar utveckling en nödvändighet för att 
en hållbar utveckling såväl i Sverige som internationellt ska bli verklighet. Men vad är 
det då som undervisningen på universitet bör innehålla. Enligt Sammalisto (2007) för att 
samhället ska nå hållbar utveckling måste samhällets medlemmar uppfylla tre kriterier: 
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‐ anskaffa sig grundläggande kunskaper om varför det är viktigt att ändra 
produktion och konsumtionsmönster; 

‐ förstå den enskildes roll i att förändra och hur denne kan bidra, och; 
‐ lära sig att bruka ett mera hållbart beteende i olika situationer 

 
Detta är något som måste speglas i undervisningen. Högskolelagens intentioner är att 
genom praktisk förankring i undervisningen få studenterna att med ett problembaserat 
arbetssätt att söka, sammanställa och analysera information från olika källor. Detta 
kommer sedan att resultera i självständiga och kritisk bedömningar där man kan 
urskilja, formulera och lösa problem (red Wallin, 2003, s 7). Cecilia Lundholm (red. 
Wallin m.fl., 2003, s 15) jobbar på pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet 
och anser att undervisningen måste ha en koppling till studenternas kommande arbetsliv 
och arbetsuppgifter. Om undervisningen inte är direkt relaterad studentens kommande 
dilemman i arbetslivet kommer det leda till en intressekonflikt och påverka inlärningen 
(Lundholm, 2005, s 251).  
 
Nitsch modell för att planera miljökommunikation börjar och utgår från målgruppens 
preferenser för att skräddarsy utformningen av kommunikationen. Modellen förser med 
en bild över hur kommunikationen om hållbar utveckling i undervisningen kan ske på 
ett lämpligt sätt. Den förser med en bild om hur implementeringen i interaktionen 
mellan lärare och student effektivt kan genomföras. Den tjänar därmed syfte att för vår 
studie fungera som en mall för att se om implementeringen av hållbar utveckling 
fungerar enligt Handelshögskolans policy och Högskolelagen.   
 
 

3.2.3.2 Att planera miljökommunikation – Nitsch 
Ulrich Nitsch är professor i informationslära och har riktat in sig på 
miljökommunikation och lantbruks rådgivning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
i Uppsala (ctmsu.sytes.net). Han anser att grunden för ett framgångsrikt miljöarbete är 
förmågan att kommunicera. Nitsch menar att miljökommunikation är en aktivitet som 
måste planeras då syftet är att bidra till en förbättrad insikt om att problem existerar och 
att vi därmed kan bli motiverade att ändra vårt beteende i hållbarriktning. När vi skriver 
miljökommunikation är detta endast ett symboliskt värde och innefattar för oss i 
modellen samtliga tre perspektiven av hållbar utveckling.  

Modellen har i sin ursprungliga funktion en stark fokusering på miljöförmedling, men i 
detta arbete framhäver vi relevansen av att de tre dimensioner är beroende av varandra 
för att nå hållbar utveckling. Enligt Oelreich är arbetet i Sverige för hållbar utveckling 
fokuserat på miljöaspekterna snarare än de sociala och ekonomiska (Oelreich 2004). 
Oelreich förklarar att det kan bero på att Sverige alltid haft en stark fokusering på 
ekonomiska och sociala aspekter i samhället och därför sitter det tänket mera i 
ryggmärgen. Miljöaspekten är något som kommit starkare på senare tid och som vi 
därför selektivt fått en högre fokusering på. Oavsett detta är modellen modifierad för att 
passa vår studies syfte då vi identifierat inom vilket område vi vill att den skall 
appliceras på. Förklaringarna till varje rubrik i processen är satt i vårt perspektiv 
gällande implementeringen av ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i 
undervisningen.  
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och analyseras av den/de som sätter kursplanen. Vilket problem är det som ska belysas 
och hur uppfattas det omkringliggande aspekterna? Vilka faktorer är det som antingen 
motiverar eller hindrar studenten att vilja engagera sig? I kursplanen ska det framgå vad 
som ska belysas i undervisningen och innehållet ska vara anpassat för studentgruppen.  

 

3. Val av media och metod  
Valet av media måste tas i beaktande av studenterna och omständigheterna om hållbar 
utveckling. Det är svårt att välja ett medium som är den rätta utan läraren måste 
kombinera olika medier och metoder när man belyser det komplexa begreppet om 
hållbar utveckling gentemot studenterna. Några förslag på medier i undervisningen är 
seminarier, dokumentärfilmer, grupparbeten, kurslitteratur, projektarbeten, att 
studenterna själva praktiskt ska få söka information och själva bidraga med deras 
kunskaper för att sprida kunskaper och kritiskt tänkande. 

 

4. Implementering 
Implementeringen är själva interaktionen där studenterna kommer i kontakt med de 
olika medierna och metoderna som läraren använder sig av för att förmedla information. 
Detta är det ögonblick där allt faller på plats och helheten av undervisningen skapas. För 
att uppnå goda relationer måste implementeringen utgå från studentens programval och 
personliga förutsättningar för att vara ett relevant moment i undervisningen. En viktig 
faktor i detta ögonblick är ett genuint intresse från läraren för att skapa ett förtroende 
gentemot studenten.  

 

5. Analys av resultatet 
Detta steg refererar till uppföljningsprocessen av kommunikationen. Några frågor man 
kan ställa sig i denna fas är; 

- I vilken grad har vi uppnått de mål som vi satt? 

- Har studenternas förståelse för hållbar utveckling förändrats? 

- Har den här processen gett upphov till alternativa kostnader? 

 

6. Utvärdering   
Analysen av resultatet är en del utav utvärderingsprocessen. Det är dock viktigt att 
förstå att utvärderingen sker i samtliga steg och inte bara slutsteget. Frågor som 
ansvariga kan ställa sig är; 

- Har vi adresserat rätt studentgrupp med rätt aspekter i förhållande till 
utbildningen?  

- Hur väl var målet och innehållet anpassat för studenternas omständigheter? 
- Passade valet av media och metoder de problem vi valt att belysa? 
- Var det väl implementerat? 
- Vilka resultat har vi uppnått? 
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- Blev resultatet bra eller dåligt, hände det något oförväntat? 
 
Utvärdering och återkoppling är ett viktigt moment då undervisningen ständigt ska 
sträva efter förbättring. Detta är ett löpande arbete som kan kopplas in vart och när som 
helst i processen under samtliga delprocesser.   

 
 
 

7. Hantering med institutionella ramverk 
Det kommer att finnas faktorer som möjliggör och fördröjer läraren val av agerande. 
Dessa typer av begränsningar kan vara tid och pengar, kompetens, statliga direktiv, 
sociala normer och universitets kultur och andra externa faktorer som är utom lärarens 
direkta kontroll. Lärarna måste även ta i beaktning vad olika intressenter såsom staten 
eller universitetet vill att undervisningen ska fokusera på. Det är dock viktigt att läraren 
följer sin personliga övertygelse att göra vad som är rätt och inte anpassa sig efter 
snabba lösningar som kommer att bli meningslösa.  

 

3.2.3.3 Modellens möjligheter och hinder 
Nitsch modell förser med en mental bild över implementeringen men det krävs mer än 
bara kunskap om en modell för att hållbar utveckling ska främjas i undervisningen. 
Nitsch menar själv att följa modellen inte är svårt utan konsten i sig ligger i att hitta det 
rätta budskapet att förmedla till den utvalda målgruppen för att fånga engagemanget och 
viljan att förändra. Modellens styrka är att den inte är linjär utan de förberedande 
momenten, själva implementeringen och resultatet kretsar kring utvärderingen vilket gör 
modellen mer flexibel och mindre stelbent. Den belyser även relevansen av att inte 
kontrollera människor och styra dem i en riktning, snarare att ge dem tillgång till 
kunskap och uppmuntra dem att ta ansvar för miljön, kommande generationer och social 
rättvisa. 

Att skapa en medvetenhet om miljö och utvecklingsfrågor för våra framtida ledare och 
mentorer är kärnan i all utbildningen, (Oelreich, 2004, s 136). Dock anser Crowther 
(2004, s 151) att det finns en risk i att regeringar, institut och läraren ska förutbestämma 
vilka kunskaper som är viktiga för studenten att lära sig. Alvarsson och Deetz menar att 
språket är ett lingvistiskt politiskt ramverk och skapar sociala konstruktioner där våra 
erfarenheter och uppfattningar kommer att påverkas (Crowther, 2004 s 151). Crowther 
(2004, s 159) tolkar detta vidare att om inlärningen skulle kunna ses som något socialt 
och politiskt konstruerat kommer sanning som förmedlas inte vara objektiv utan 
subjektiv. 
 
Utbildningens kursplan och läraren kommer med stor sannolikhet att avgöra vad 
studenten uppfattar som epistemologisk giltighet (Linstead 2001- Crowther s 158). 
Faran i detta enligt Crowther (s. 158) är den hierarkiska kunskaps position som läraren 
förutsätts besitta. Istället för ett kritiskt självständigt tänkande så underkastar sig 
studenten det läraren kommunicerar som den sanna kunskapen istället för att skapa sin 
egen sanning.  Motsatsen kan även inträffa om budskapet är för diffust kommunicerat 
och lämnar alltför bredd tolkningsbas åt studenten att det bara uppfattas som flummigt 
och opåtagligt (Oelreich, 2004, s 146).  
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______________Kapitel 4______________ 

4 Praktisk metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt tillvägagångssätt när vi undersökt och 
prövat våra teorier. Kapitlet innefattar även en beskrivning över studiens reliabilitet 
och validitet samt även en kritik över vald metod. 

 

4.1 Metodval  
Beroende på vad studien syftar till att undersöka så kommer krav riktas mot den metod 
som lämpligen bör användas för att undersökningen skall kunna rekonstrueras i 
framtiden (Backman, 1985, s. 27). Problemformuleringen som ställts i detta arbete har 
till uppgift att beskriva kausala samband och därför valde vi en kvantitativ metod då 
denna är bäst lämpat i sammanhanget. Vid en kvantitativ studie vill man kategorisera 
och organisera olika iakttagelser i en population.  Genom att mäta en beroende och en 
oberoende variabel kan dessa ge upphov till förklaringar av olika sociala verkligheter. 
(Bryman m.fl.2005 s 89) 

Vårt syfte med denna studie är att övergripande undersöka hur implementering av 
hållbar utveckling sker i undervisningen på Umeå Universitet. Vi kommer därmed att 
undersöka de kausala samband som föreligger i kommunikationen mellan lärare och 
student i undervisningen och försöka uppskatta hur undervisningen influerar 
studenternas medvetenhet gällande en hållbar framtid (Bryman m.fl., 2005, s 99-100). 
Med detta som utgångspunkt gör att vi i denna studie använt oss av en kvantitativ 
metod. 

 

4.2 Urval 
Oavsett vilken metod man valt till undersökning måste vi som forskare ta ställning till 
vilken urvalsram eller population som ska undersökas och därefter göra ett 
representativt urval det vill säga ett stickprov av den enheten eller populationen. Detta 
tillvägagångssätt kommer att resultera i en mindre mängd tillfrågade respondenter och 
mindre insamlad data än om man skulle undersöka hela urvalsramen. Resultatet kan 
ändå vara generaliserbart så länge stickprovet är representativt för hela urvalsramen. 
(Bryman m.fl., 2005, s 110-111) För denna studie är urvalsramen samtliga lärare som är 
verksamma vid Handelshögskolan och studenter som är inskrivna på institutionen och 
urvalet kommer att baseras på dessa.  

Vid en kvantitativ undersökning bör forskaren lämpligen använda sig av ett 
sannolikhetsurval eller även kallat obundet slumpmässigt urval. Via ett 
sannolikhetsurval minimerar man felmätningar i urvalsgruppen och resultatet kan 
generaliseras på samma sätt som en totalundersökning skulle ge. Vid ett icke-
sannolikhetsurval där forskaren haft ett större inflytande över vilka som ska vara med i 
undersökningen kan validiteten komma att bli lägre än vid ett sannolikhetsurval. 
(Bryman m.fl. 2005 s 111)  Vår access var begränsad till att fråga samtliga respondenter 
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som var tillgängliga under utsatt undersökningsperiod (se avsnitt 4.3.2 Genomförande 
av undersökningen).   

Vår studie utfördes genom att besöka Handelshögskolan och ge respondenten en 
möjlighet att besvara vår enkät. Vi har därmed ett icke-slumpmässigturval. 
Sannolikheten för vissa lärare och studenter att ta del i undersökningen var lika med 
noll då samtliga inte skulle komma att befinna sig på Handelshögskolan under vårt 
genomförande.  

Vårt urval skulle därmed styras av en viss subjektivitet då respondenter som fanns på 
Universitetet under aktuellt tidpunkt för enkätundersökningen kom att styra våra val. Vi 
tillfrågade samtliga närvarande lärare på institutionen och tillgängliga studenter som 
gick sjätte terminen på Handelshögskolan.  

. 

4.3 Enkät design 
Enkäten är uppbyggd och baserad på den samlade teoretiska modellen som vi 
operationaliserat och överfört till mätbara variabler i enkäten. Dessa variabler är basen 
till vår analys för att besvara vår problemformulering. 

 

4.3.1 Enkätkonstruktion 
Enkäten utformades utifrån en tratt-teknik där vi började ställa enklare frågor såsom 
inom vilken inriktning man hade sin huvudsakliga undervisning, kön och ålder 
(Jonsson-Lindfors, 1993, s. 112). Dessa använde vi som bakgrundsvariabler för att 
försäkra oss om att vi hade ett korrekt urval av vår valda population. Variabeln gällande 
huvudsaklig inriktning användes i den empiriska presentationen för att korstabulera med 
andra variabler. I empirin valde vi att inte använda kön och ålder för att urskilja 
eventuella skillnader då ålder och genusaspekter inte var vårt huvudsakliga syfte. Dessa 
variabler användes endast för att få en jämn urvalsfördelning.  

Vi blandade slutna frågor och färdiga alternativ med öppna frågor där respondenten 
ombads att kort skriva en motivering. Enkäten konstruerades på detta sätt för att få 
respondenten att fördjupa sitt svar. Detta är inte alltid något som rekommenderas vid 
enkät undersökningar då risken för partiellt bortfall ökar. (Bryman m.fl. 2005, s 163, 
177) Detta kom dock inte att bli ett problem i undersökningen. Samtliga frågor i enkäten 
är skapta för att kunna besvara vårt syfte och kan appliceras på teorierna.  

Fråga fyra kan ses som en test fråga för att se vad de olika respondenterna associera 
med begreppet hållbar utveckling. Fråga fem är konstruerad för att mäta respondentens 
åsikt om hållbar utvecklings relevans i undervisningen. Fråga sex är konstruerad för att 
mäta antal tillfällen som hållbar utveckling diskuteras i undervisningen. Fråga sju och 
åtta är för att respondenten ska ange vad och hur hållbar utveckling kommuniceras i 
undervisningen. De tillfrågade fick även på fråga nio möjligheter att ange hur de ansåg 
att kurser hade påverkat synen på hållbar utveckling. Lärarna fick även möjlighet att 
beskriva hur de ansåg att arbetet för hållbar utveckling bedrivits på hela institutionen. 
För att se enkäten i mer detaljerad form se bilaga 1 och 2. 
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4.3.2 Genomförande 
För att minimera riskerna för bortfall valde vi att på en undersökningsperiod under tre 
dagar dela ut besöksenkäten på utvalda platser vid olika tillfällen (Dahmström, 1996, s. 
57). Platsen för insamling av lärarnas enkäter var huvudsakligen i lärarkorridoren. 
Gällande studenterna fokuserade vi mest på biblioteket, vid undervisnings tillfällen, 
korridorer samt grupprum i samhällsvetarhuset och Universum.  

Undersökningen genomfördes under tre dagar vecka 19 och 20 där tillfällen var 
fredagen den 9 maj, måndagen den 12 maj och tisdagen den 13 maj. Vi gick runt hela 
dagen bortsett från lunch. Vid samtliga tillfällen var respondenter positivt inställda till 
att medverka i undersökningen. Enkäten besvarades på plats men i avskildhet då vi 
lämnade respondenten att enskilt fylla i formuläret.  

Vi försökte styra undersökningen till lektionstillfällen då många studenter var samlade 
på ett och samma ställe. Vi frågade studenterna innan lektionstillfället och såg till att 
tiden var väl tilltagen för att de tillfrågade studenter skulle få tid till att fylla i 
frågeformuläret. Trots att denna form av urval kan ge konsekvenser på validiteten 
bedömer vi ändock att vi med våra förutsättningar var detta den bästa urvalsmetoden för 
att samla in empirisk data för att besvara vår problemformulering. 

 

4.3.3 Bortfall 
En undersökning kan av olika anledningar få bortfall. Ett bortfall kan beskrivas vara att 
en enkät lämnas obesvarad eller delvis obesvarad. Om vissa delar av undersökningen 
inte blivit besvarade kallas det partiellt bortfall eller internt bortfall (Bryman m.fl. 2005, 
s. 254). Orsaken till ett partiellt bortfall är okänt men är av liten omfattning i denna 
undersökning att det inte påverkar i en direkt negativ mening. Det partiella bortfallet 
kommer att redovisas i det empiriska avsnittet i samband med redovisningen av 
frågorna.  

Det externa bortfallet i denna undersökning, det vill säga de enkäter som lämnats helt 
obesvarade motsvarar 26 procent av vårt totala urval av lärarna respektive 36 procent av 
totala antalet studenterna. (Se bilaga 5) 

Majoriteten av bortfallet i denna undersökning tillfälls de öppna motiverings frågorna. 
Enligt Bryman m.fl. (2005, s. 165) skulle detta bero på att frågor där man ska lämna 
egna kommentarer ökar risken för bortfall då respondenten dras sig från att svara och 
motivera. För att minska bortfallet skulle vi forskare kunna stå bredvid då respondenten 
fyllde i enkäten för att se till att den blev rätt ifylld. Dock för att respektera individens 
integritet fick respondenten fylla i enkäten och sedan anonymt stoppa i formuläret i ett 
kuvert utan att vi kontrollerade enkäten innan. Vi som författare anser dock inte att 
bortfallet i studien vare sig påverkar resultatet och studiens generaliserbarhet negativt. 

 

4.4 Metodkritik 
Vid en kvantitativ studie föreligger alltid olika risker i operationaliseringen av studien 
genom enkäten. Då vi som författare har ringa erfarenheter av att konstruera en enkät 
gör detta att utformningen av enkäten sker ur vår synvinkel på problemet. En 
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enkätstudie ger även mindre utrymmer för tolkning och förståelse av enkätsvaren. Vi 
har dock försökt väga upp detta genom öppna motiveringar och därmed fått en djupare 
insikt i respondentens resonemang. Vi har även använt referenslitteratur för att 
framställa en så bra enkät som möjligt. 

Även om vi har en perfekt utformad enkät är vi inte garanterad en korrekt avbildning 
från respondentens uppfattning av problemet. Det kan alltså uppstå ett mätfel mellan 
vad som är angett i enkäten relativt verkligheten. Ett mätfel kan ge effekt på studien då 
det påverkar hur pålitlig undersökningen är. Desto högre tillförlitlighet leder även att 
reliabiliteten blir högre vilket skulle synas om man gjorde undersökningen en gång till. 
För att få en hög validitet så måste frågorna följa den utformningen att den mäter det 
som studien har för avsikt att mäta. Genom att tillägga följdfrågor kontrolleras svaren i 
större utsträckning vilket minimerar risken för mätfel då det fungerar som en inblicks 
variabel i respondentens resonemang. (Bryman m.fl., 2005, s 89, 110-111) 
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_____________Kapitel 5______________ 

5. Empiri- resultat av undersökningen  
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av vår undersökning där vi ville ta reda 
på hur implementeringen av det nya tillägget i Högskolelagen gällande hållbar 
utveckling implementeras i undervisningen. Umeå Universitet har i deras tre åriga 
handlingsplan arbetat fram en struktur där hållbar utveckling ska ingå i alla nivåer 
oavsett program. Varpå vi ville se hur detta arbete fortgick.  Respondenternas svar på 
respektive fråga kommer att redovisas löpa efter varandra och lärarna svar redovisas 
först. Vi kommer inte att redovisa frågorna enligt den ordningen i enkäten utan de är 
uppställda enligt Nitsch teori om miljökommunikation.  

 

5.1 Målgrupp  
Vi har i vårt urval försökt att göra det representativt och det är något vi anser oss ha 
uppnått i relativa termer. Vi har valt att inte redovisa köns, ålder eller program 
tillhörigheten under denna rubrik utan valt att lägga den som bilaga då dessa frågor 
endast för oss fyllde en funktion som kontrollfråga (se bilaga 5) och som kommer att 
bemötas under sanningskriterierna.  

 

På de ställen det står bortfall är på grund av att respondenten helt enkelt inte gett ett svar 
eller motivering eller gett flera svar vilket vi ej kunnat tolka. På vissa lärarlag och 
student inriktningar som vi nedan redovisar så kommer det att fattas svar. Detta beror på 
som vi kommer att redovisa under rubrik 5:4, att en viss procent av respektive 
respondent grupp har angivit att de aldrig undervisat eller tagit del av hållbar utveckling 
i undervisningen. Dessa respondenter kommer ej att redovisas i texten och detta 
omfattar rubrikerna 5.2, 5.3, 5.5, 5.7.  
 

5.2 Identifiering av mål och innehåll 

5.2.1 Lärarna: huvudsakliga aspekter i undervisningen  
Denna fråga behandlar de huvudsakliga aspekterna som läraren angav att denne belyst i 
undervisningen gällande hållbar utveckling. Svarsfrekvensen på denna fråga var 90 
procent. Detta är vad undersökningen fann: 

Lärarlag A: 
*Jag kopplar olika case till det tema som vi pratar om, t.ex. kaffeproduktion och 
varumärken. Olika case och diskussionspunkter togs upp under föreläsningarna, snarare 
än att det var hela föreläsningar. Alltid kopplat till ett tema i ordinarie kurs = MFA + 
Serv. Mark & marketing Ethics 
* MF kopplat till långsiktig tillväxt 
* Entreprenöriella aktiviteter för hållbar utveckling  
* Social, etisk, miljömässighållbarhet relaterat till konsumtion och marknadsföring 
* Miljöaspekter (tyvärr – det är mest konkret), men även social rättvisa och framtid. 
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* Hållbar konsumtion, hållbara val. 
* Marknadsföringens etiska dimensioner, ekonomi & moral 
 
Lärarlag B 
*Social hållbarhet, hållbarhet m.a.p. organisering och organisation ledn. Av hållbarhets 
förändring och förändringsprocesser. 
* CSR  
* Entreprenöriella aktiviteter för hållbar utveckling  
* Bortfall 
* Hållbar utveckling i termer av en fungerande organisation som inte utarmar individer 
* Bortfall 
* Miljödimensionerna och relationen ekonomi – miljö 
* Systemtänkande, helhetssyn, entreprenöriella möjligheter, strukturell förändring. 
* Mindre och mer ansvarsfull konsumtion, företag måste ändra sina processer – vi i I-
världen måste agera – och det snabbt 
* Moral på marknaden; frågan om ansvar. 
 
Lärarlag C 
* Återskallande kostnader förstörd mark/natur, värde aspekter på anläggningstillgångar, 
kostnadskomponenter 
* Företagen i ett system av växer och djur, där företaget har sina positiva och negativa 
konsekvenser på miljö och människa. 
* T.ex. I balance scorecard  
 
 

5.2.2 Studenterna: huvudsakliga aspekter i undervisningen  
Denna fråga behandlade de huvudsakliga aspekter som studenten angav att läraren 
belyste i undervisningen gällande hållbar utveckling. Svarsfrekvensen på denna fråga 
var 96,5 procent. Detta är vad undersökningen fann: 

Inriktning A 
*Globala uppvärmningen 
* Miljö, social (ej ekonomiskt, kulturell) 
* Bortfall 
* Miljöförstöring 
* Företagsetik, hur miljön påverkas 
* Miljö, sociala och ekonomiska aspekter 
* ”miljömässigt tänk” 
* miljö 
* miljö, huruvida man kan ha en ekonomisk tillväxt men ändå en hållbar utveckling osv. 
* miljöpåverkanfaktorer (utsläpp etc.) + konsumtion. 
* miljöpåverkan 
* sustainability, green-marketing 
* miljöpåverkan + etik  
* Miljötänk => olja/bensin (fossila bränslen). 
* Miljö – och etiskt tänkande. 
*tyvärr, miljöaspekter enkom 
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Inriktning B 
* Service Marketing Ethics men endast ur miljö synvinkel 
* Miljö hänsyn 
* Kommer ej på något, kan bero på att det är för lite 
* Marketing Ethics FEK C endast 
* Kan inte uttala mig. 
 
Inriktning A & B  
* Global uppvärmning, utsläpp och miljöförstöring 
* Miljöaspekten 
 
Inriktning C: 
* Problem i utlandet (till största del). Förvånansvärt lite om inhemsk hållbar utveckling 
* Vet faktiskt inte… antar bara att det borde ha nämnt det i förbigående. 
* Ekonomiska resultat som ger avkastning även på längre sikt. 
* Kommer inte ihåg. 
* Har nog mest varit något i samband med föreläsning integrerat. 
* Spara på resurserna, utnyttja dem effektivt men inte överanvända dem viket skulle 
leda till nedgång av ekonomin (Solow-modell etc.). 
 

5.3  Val av media och metod  

5.3.1 Lärarna: beskrivning av använda media och metoder  
Denna fråga gällde lärarens beskrivning av de media och metoder som används för att 
kommunicera hållbar utveckling i undervisningen Svarsfrekvensen på denna fråga var 
70 procent. Detta är vad undersökningen fann: 

 
Lärarlag A 
*Jag har använt mig av trad. Föreläsningar + case diskussioner  
* Föreläsning/seminarier 
* Case och diskussioner relaterade till aktuell debatt 
* Föreläsningar/diskussioner, seminarier, även kritisk självreflektion hos/mellan 
studenter 
* Bortfall. 
* Minicase, artiklar i dagspress, huvudbok; ekonomi & moral 
*Bortfall 
 
Lärarlag B 
*Litteratur diskussioner (artiklar och kurslitteratur), case uppgifter, 
seminariediskussionsfrågor. 
* Föreläsning – koppla till Al Gores film (sekvens) 
* Det är studenterna som föreläser på temat 
* Bortfall 
* Diskussioner – oftast spontana sådana 
* Bortfall 
* Bortfall 
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* Hållbar utveckling används genomgående som exemplifiering på föreläsningar. Ibland 
som teman som studenterna ska skriva om. 
* Jag har skrivit en bok (ekonomi och moral): tar hjälp av forskning förstås samt 
dagsaktuella nyheter. Pedagogiskt är det föreläsningar och arbetar med fall. 
* Beror på ämne; precis som många andra viktiga aspekter är det en fråga om att skapa 
kritiskt reflekterande studenter 
 
Lärarlag C 
*Bortfall 
* Det gäller att sprida förståelse och kunskap om hållbarhetens betydelse. 
* Seminariebehandling & diskussion och PM skrivande 
 

5.3.2 Studenterna: beskrivning av media och metoder  
Denna fråga som ställdes behandlade studentens beskrivning av de media och metoder som 
används för att kommunicera hållbar utveckling i undervisningen Svarsfrekvensen på fråga 8 
var 93,1 procent. Detta är vad undersökningen fann: 

 

Inriktning A 
* Mest filmer och Power Point  
* Film/föreläsning => Vill ha seminarium, workshops 
* Bortfall 
* Power Points 
* Miljöpartiets partiprogram 
* OH-bilder, föreläsningar, seminarier, filmer 
* Bortfall 
* Föreläsningar, dokumentärer som är vinklade. 
* Varierande: ex. dokumentärer, undersökningar. 
* Dokumentärfilmer, artiklar, power point. 
* Vanliga föreläsningar, artiklar, dokumentärer 
* Mycket filmer och diagram. 
* Otroligt tråkiga föreläsningar kombinerat med bättre filmer. 
* Dålig koppling till resterande undervisning/ämnen. 
* Ofta för dåligt integrerade i kärnämnet. 
* Grundad på miljöaspekter 
 
Inriktning B 
* Film, Power Point, föreläsningar 
* Informativt 
* Power Point 
* Det finns ingen eller väldigt lite, dock finns ideella org. På campus (RKUF) 
* Oj, vet inte. 
 
Inriktning A & B 
* Effektiv, med filmer, dokumentärer och diskussioner 
* Föreläser utifrån deras egna intressen, känns subjektivt 
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Inriktning C 
* Ofta exempel från tidningar och företag 
* Antagligen endast prat, inga böcker. 
* Enbart kurslitteratur fick i bokföring/redovising 
* Det var väl som vid vanliga föreläsningar. 
* Integrerat i föreläsning  
* Bortfall 
 

5.4  Implementering 

5.4.1 Lärarna: uppfattning av relevansen  
Denna fråga tog upp hur läraren uppfattade relevansen om hållbar utveckling i 
undervisningen. Nästan 70 procent av lärarna på institutionen ansåg att hållbar 
utveckling i hög grad eller i allra högsta grad var ett relevant moment i undervisningen 
kopplat till de kurser som de var ansvariga för eller gav.  16 procent ansåg att det till 
viss del var vikigt och 16 procent ansåg att det i liten grad eller i väldigt liten grad var 
relevant, kopplat till de kurser som de var ansvariga för eller gav. Ingen av lärarna 
angav alternativet att de inte visste om hållbar utveckling var ett relevant moment i 

undervisningen. Samtliga respondenter svarade på frågan.  

 

5.4.2 Lärarna: motivering av relevansen  
Vi bad läraren att motivera svaret om hållbar utveckling var ett relevant moment i 
undervisningen. Svarsfrekvensen på denna fråga låg på 92 procent. Detta är vad vi fann: 

 
Lärarlag A 
* I allra högsta grad; Ekonomi, ekonomiskt tänkande och agerande styr idag väldigt 
mycket hur vår jord kommer att må i framtiden 
* I allra högsta grad; MF handlar om tillväxt mm. Men detta kan inte ske till vilket pris 
som helst. 
* I allra högsta grad; inom marknadsföring handlar det om att sätt konsumtion och 
försäljning i ett större sammanhang – därför blir hållbar utveckling ytterst relevant. 
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Hög grad
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* I allra högsta grad; dagens studenter ger => farmtidens ledare, konsumenter och 
medborgare kommer inte kunna blunda för de utmaningar som vi står inför. 
* I allra högsta grad; gäller om allt. 
* I allra högsta grad; marknadsföringens tvåsidor – att sälja så mycket som möjligt/till 
vilket pris? 
* Hög grad; i praktiken på studenternas framtida arbetsplatser betonas oftast kortsiktiga 
lösningar 
* Till viss del; Studenter måste hålla sig uppdaterade med ”aktuella begrepp” 
 
Lärarlag B 
* I allra högsta grad; håller just nu en kurs inom sustainable management programmet 
med inriktning på HRM och social hållbarhet – hand i handske med andra ord. 
* I allra högsta grad; Företagen allt viktigare aktörer i denna utveckling 
* I allra högsta grad; ekonomer och ekonomi: har central samhällsroll och stort ansvar 
för miljöproblemens uppkomst 
* I allra högsta grad; hm: det borde vara ”i allra högsta grad” men det är inte alltid så i 
praktiken. Ekologi = fattigdom är den för stora utmaningen som vi står för. 
* Hög grad; En helhetssyn borde innebära att alla kurser utgår från ett hållbarhets 
perspektiv (men vi är inte där än) 
* Hög grad; Entreprenörskap behöver problematiseras – är inte alltid positivt (men 
framställs oftast så). Entreprenörskapet bör således kopplas till hållbar utveckling! [vida 
det. Se Bruntland] 
* Hög grad; i kurser som handlar om entreprenörskap är det ständigt relevant. Både som 
exempel på ett innovativt område, som uttryck för behovet av institutionellt 
entreprenörskap (förändring av samhälleliga strukturer) och som kontrast till betoning 
av tillväxt. 
* Till viss del; begreppet kan ha många betydelser; i management är det kanske en fråga 
om att personalen skall överleva. 
* Till viss del; Viktig framtidsfråga i samhället 
* I väldigt liten grad; Min huvudsakliga undervisning berör inte resurser på det sättet. 
* I väldigt liten grad; det kan komma in i ytterst liten grad i vissa delar av momentet, 
men ligger utanför vad kursen fokuserar på. 
  
Lärarlag C 
* I allra högsta grad; vi kan inte ha följande syn: ”fokus idag är på nutiden, vad som 
sker sedan får vi ta hand om senare”. 
* Till viss del; redovisningsinfo ska ge en allsidig bild av ett företags ekonomi. Där 
ingår sådana bedömningar. Jämför begreppet going concern. 
* I liten grad; inom min undervisning berörs inte HU desto mer men inom ämnet som 
sådant är det möjligt att belysa frågan ur fler vinklar. Miljöredovisning mm. Är viktiga 
frågor för företagen. 
* Bortfall 
* Bortfall 
* I allra högsta grad; undervisningen måste alltid utvecklas och fungera på sikt 
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5.4.3 Studenterna: uppfattning av relevans  
Vi frågade studenten om hållbar utveckling var ett relevant moment i undervisningen. 
Nästan hälften av studenterna (47 procent) ansåg att hållbar utveckling var ett relevant 
moment i allra högsta grad eller i hög grad. 43 procent ansåg att till viss del eller i liten 
grad var relevant. Var tionde student ansåg att det i liten grad var relevant eller visste 
inte vad de skulle svara.  

 

5.4.4 Studenterna: motivering av relevansen  
Vi bad studenten att motivera om hållbar utveckling är ett relevant moment i 
undervisningen. Svarsfrekvensen på denna fråga låg på 78,8 procent. Detta är 
motiveringarna från studenterna: 

 
Inriktning A 
* I allra högsta grad; jag anser att kunskap inom området är allt för låg (generellt). 
* I allra högsta grad; utan stark ekonomi kan utveckling ej ske över huvudtaget. 
* I allra högsta grad; det är vi som studerar nu som styr framtiden. 
* I allra högsta grad; därför att långsiktigt tänkande är viktigt. 
* I allra högsta grad; som framtida medarbetare med ekonomi på företag eller 
organisationer ser jag det som viktigt. 
* Hög grad; Vi har inte obegränsat med resurser. 
* Hög grad; Annars dör vi 
*Hög grad; aktuellt o relevant gällande såväl företagsetik som företags övriga    
  miljöpåverkan. 
* Hög grad; genom kursen business ethics. 
* Till viss del; det är aktuellt. 
* Till viss del; vi måste vara medvetna om de problem som finns. 
* Till viss del; för att det hör till en del företagens ansvar, och således företagsekonomi. 
* Till viss del; för att det hör till en del företagens ansvar, och således företagsekonomi. 
* I liten grad; vi studerar snarare historia än framtiden. 
* I liten grad; kan vara bra med en ”gnutta” av det i ekonomiundervisningen, men inte 
mer än lite. 
* I väldigt liten grad; Ointressant ämne 
* Bortfall 
* Bortfall 
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* Bortfall 
 
Inriktning B 
* I allra högsta grad; för att motverka rovdrift på kapital och mänskliga resurser. 
* I allra högsta grad; för att medvetenheten bör/måste öka i företagandet 
* I allra högsta grad; en del av undervisningen riktar in sig på ekonomisk utveckling och 
det blir även viktigt att ha i åtanke att det även ska vara hållbart. 
* Till viss del; Det är för lite vi borde ha mer. Sjukt viktigt med hållbar utveckling. 
* Till viss del; jag tror att det kan vara en bra kurs att gå oavsett program eller 
inriktning. Kursen lär människor att värna om miljön, vilket alla borde tänka på. 
* I liten grad; för mig kommer vinsten före den hållbara utvecklingen. När det finns 
marginaler kan vi börja tänka på miljön. 
* I väldigt liten grad; Har näst in till aldrig stött på det under dessa år. 
* Bortfall 
 
Inriktning A & B  
* I allra högsta grad; i allt vi gör: privat och på jobbet så påverkar vi utvecklingen. Vi 
behöver mer kunskap om hållbar utveckling 
* Vet ej; beror på utifrån vilken definition och vilket perspektiv 
 
Inriktning C 
* I allra högsta grad; av allt att döma så måste vi människor lägga om våra livsstilar – så 
naturens resurser räcker 
* I allra högsta grad; det är något man borde lära sig att sträva efter 
* I allra högsta grad; tycker det är ett viktigt moment i alla undervisning. 
* I allra högsta grad; långsiktigt tänkande ger förhoppningsvis bättre resultat för 
framtiden. För företag => ”kongruensprincipen” antagande att företaget skall finnas för 
evigt. 
* I allra högsta grad; det är aktuellt. 
* Hög grad; det är något som berör alla 
* Hög grad; det kan vara bra att få mer info för att utveckla detta i framtiden 
* Hög grad; man måste se hela bilden. 
* Till viss del; kommer bli större och större 
* Till viss del; har ej reflekterat mycket över frågan. Känns så! 
* Till viss del; kan ej motivera. 
*Till viss del; kan vara bra att sätta in i undervisningen. 
* Till viss del; ekonomi ska ha en hållbar utveckling och et är därför bra att informera 
om detta. 
* I liten grad; för just redovisning känns detta inte lika relevant som i t.ex. 
Marknadsföring och organisation och ledarskap. 
* I liten grad; har svårt att komma på konkreta exempel där detta uppmärksammas 
* I liten grad; koppling mellan redovisning och miljö är inte direkt självklar. 
* I liten grad; finns annat som är viktigare. 
* Bortfall. 
* Bortfall 
* Bortfall 
* Bortfall 
* Bortfall. 
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* Bortfall 
* Bortfall 
* Bortfall 
* I allra högsta grad; tror vi kan vinna komparativa fördelar genom detta i framtiden, 
mot andra delar i världen (studenter) 
* Hög grad; eftersom det är ett långsiktigt mer djupgående begrepp 
* Hög grad; Viktigt att utbildningen utvecklas i takt med omgivningen. 
* Hög grad; klart att hållbar utveckling är viktigt annars finns det risk att saker går snett. 
* Hög grad; aktuellt och viktigt ämne när et gäller alla områden, t.ex. Miljöaspekterna 
och ekonomisk tillväxt. 
* Hög grad; relevant moment i samhället borde vara ett relevant moment i utbildningen 
* Till viss del; ta in den synvinkeln i undervisningen men inte överdriva det 
* Till viss del; för att få in det tänket. 
* I liten grad; svårt att säga, kanske i så stor utsträckning är förknippat med finansiering 
* I liten grad; tycker inte att hållbar utveckling berörs så mycket inom finansiering. Men 
givetvis ska investering och planeringar kunna ses på långsikt. 
* I liten grad; finansierings inriktningen är av dålig kvalité, dock är det första året 
kurserna ges. Oidentifierat mål alltför generellt. 
* Bortfall. 
 

5.5 Belyses hållbar utveckling?  

5.5.1 Lärarna: exemplifiering i undervisningen 
Denna fråga behandlade lärarens uppfattning om hållbar utveckling belystes i 
undervisningen. Av lärarna angav 20 procent att de gav en eller flera 
föreläsningar/seminarier i veckan inom ramen för deras undervisning.  Nästan 30 
procent angav att de belyste hållbar utveckling en eller två till tre gånger i månaden på 
föreläsningar eller seminarier. Drygt 10 procent angav att de föreläste eller gav några 

seminarier varje läsår. Ingen av lärarna angav alternativet en föreläsning eller 
seminarium varje läsår, 20 procent angav alternativet aldrig och 20 procent valde att 
inte svara på frågan. Orsaken till varför de inte svarade på frågan var bland annat att det 
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ansåg att det inte gick att koppla till en enda separat föreläsning då det var ett 
återkommande tema, eller att läraren inte hade undervisning inom området. 
Svarsfrekvensen på denna fråga låg på 80 procent.  

 

5.5.2 Lärarnas motivering varför hållbar utveckling aldrig belysts i 
undervisningen  
Vi bad lärarna motivera deras synpunkt varför hållbar utveckling inte var ett relevant moment i 
undervisningen. Detta är vad undersökningen fann: 

Lärarlag A 

* Inte omedelbart relevant för klassen; HD kommer användas som ett exempel/bara i 
shortcase  

 
Lärarlag C 

*Ämnets natur. Hållbarhetsredovisning kunde dock behandlas – möjligt att vi gör et i 
framtiden 
*Inom min undervisning berörs inte HU. Desto mer men inom ämnet som sådant är det 
möjlig att belysa frågan ur fler vinklar. Miljöredovisning mm. Är viktiga frågor för 
företagen.  
 

5.5.3 Studenternas: exemplifiering i undervisningen  
Denna fråga behandlade studentens uppfattning om hållbar utveckling belyses i 
undervisningen. Lite drygt var tionde respondent (12,1 procent) angav att hållbar 
utveckling hade belysts en eller flera gånger i veckan. Ungefär 6 procent hade valt 
alternativet en, eller två till tre gånger i månaden då begreppet belysts på föreläsningar 
eller seminarier, 24,2 procent hade valt en eller några föreläsningar om läsåret.  Flertalet 
av respondenterna (56,1 procent) valde alternativet att hållbar utveckling aldrig hade 
belysts på föreläsningar eller seminarier under HT07 eller VT08. Svarsfrekvensen på 
denna fråga var 98,5 procent.  
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Värt att nämna är 6 procent av respondenterna hade först kryssat i ett annat alternativ 
där de angav att hållbar utveckling hade belysts, men sedan valt att kryssa i alternativet 
aldrig och därmed avslutat enkäten.  

 

5.5.4 Överblick  
Vi har sammanställt respektive respondent grupp på respektive inriktning för att se 
eventuella skillnader mellan lärarnas och studenternas uppfattning gällande 
exemplifiering av hållbar utveckling i undervisningen. Tabellen tar endast hänsyn till 
svarande och redovisar inte bortfall.  

 
Hållbar utveckling i undervisningen   

Programinriktni
ng 

Antalet 
lärare 

Aldri
g 
belys
t 
HU* 
i 
unde
rvisn
ing 
HT0
7/VT
08 

Har 
belyst 
någon 
gång 
HT07/
VT08 

 Antalet 
student 

Aldrig 
tagit del 
av HU i 
undervisn
ingen 
HT07/VT
08 

Har tagit 
del av HU 
någon 
gång 
HT07/VT
08 

Lärarlag/ 
Inriktning A 

8 st. (32 %) 1 st. 
(4 
%) 

5 st. 
(20 %) 

 19 st. 
(28,8%) 

4 st. (6,1 
%) 

14 st. 
(21,2%) 

Lärarlag/Inriktn
ing B  

11 st. (44 
%) 

1 st. 
(4 
%) 

8 st. 
(32 %) 

 8 st. 
(12,1%) 

3 st. (4,5 
%) 

5 st. (7,6 
%) 

Lärarlag, 
Inriktning C 

6 st. (24 %) 3 st. 
(12 
%) 

2 st. (8 
%) 

 37 st. 
(56,1%) 

31 st. (47 
%) 

6 st. (9,1 
%) 

Lärarlag, 
Inriktning A & 
B 

    2 st. (3 %) 0 2 st. (3 %)

Totalt antal = 25 
stycken 
(100 %)  

= 5 
st. 20 
% 

= 15 
st. 60 
%  

 = 66 
stycken 
(100 %) 

= 38 st. 
57,6% 

= 27 st. 
40,9% 

* (HU) Hållbar utveckling 
 
Denna sammanställning visar antalet tillfrågade respondenter som i absoluta och 
relativa tal haft hållbar utveckling i undervisningen. I lärarlag C ser vi att 33,3 procent 
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(2st/6st) av tillfrågade lärare belyst hållbar utveckling och att av samma grupp studenter 
svarade 16,2 procent (6st/37st) att de tagit del av hållbar utveckling under HT07 eller 
VT 08.  
 
Den inriktning där flest antal studenter angav att de tagit del av hållbar utveckling var 
inriktningen A´s studenter med 73,7 procent (14st/19st) av de tillfrågade studenterna 
med denna inriktning.  
 

5.5.5 Lärarna: effekt av undervisningen   
Denna fråga gällde i vilken grad läraren uppfattade att studenterna blivit påverkade av 
undervisningen gällande hållbar utveckling? Gällande hur lärarna ansåg att de hade 
påverkat sina studenters syn på hållbar utveckling svarade 0 procent i allra högsta 
grad och 8 procent svarade hög grad. 44 procent svarade att de ansåg att de till viss del 

påverkat sina studenter. 16 procent av lärarna angav att de påverkat sina studenter i liten 
grad eller i väldigt liten grad inom ramen för de kurser för de kurser som de gett eller är 
ansvarig för. Antalet lärare som inte svarat på frågan var 16 procent, och eftersom 20 
procent valde att inte svarade på fråga 6 så ingår de inte i denna statistik eftersom de 
ombads att avsluta enkäten. 15 % i bortfall. Svarsfrekvensen på denna fråga är 85 
procent.  

5.5.6  Lärarna: motivering av effekt  
Vi bad läraren motivera uppfattning om huruvida studenterna påverkats av 
undervisningen gällande hållbar utveckling. Detta är vad vi fann:   

Lärarlag A 
* Hög grad; Det märks att studenterna får upp ögonen för ”vardagliga” dilemman som 
konsumenter och företag ställs inför. En del uppsatser har nog också skrivits/skrivs i 
ämnet nu under våren. 
* I liten grad; Tror att studenterna redan är väldigt medvetna om problematiken. 
* Till viss del; större medvetenhet om konsumentbeteende, organisationernas ansvar för 
hållbar utveckling 
* Till viss del; några har nämnt att de tänker mer på miljö, några skriver uppsats 

0% 20% 40% 60%

I väldigt liten grad

I liten grad

Till viss del

Hög grad

I allra högsta grad I vilken grad tror 
lärarna att de 

kurser som de ger 
eller är ansvarig 
för, har påverkat 

sina studenters syn 
på hållbar 

utveckling?



40 
 

* Inget svar; går ej att svara på. 
* Bortfall. 
* Till viss del; det har varit mycket diskussioner, men om det påverkar =? 
 
Lärarlag B 

*Hög grad; Programmets natur- frågorna är intressefokus för hela programmets 
utgångspunkt 
* Bortfall 
* Till viss del; De inser att entreprenörskap också kan gynna en hållbar utveckling. 
* Bortfall 
* Bortfall 
* Bortfall 
* Bortfall 
* I väldigt liten grad; Några få studenter intresserade, det kan slå från om 
uppsatsämnena, resten bryr sig inte. 
* Till viss del; Ibland lyckas man nå fram – de studenter tycker att saker och ting är 
dåliga samtidigt som de inser – att de kan hjälpa till – de kan påverka. 
* Till viss del; Åter igen en fråga om var man lägger i begreppet 
 
Lärarlag C 
* Bör rimligen vidga synen på uthållig vinst 
* Till viss del; I många fall skiljer studenter mellan företag/företagande och andra delar 
av vår vardag då allt tillhör samma system – det är det jag förklarar. 
* Till viss del; i hög grad i de delar som behandlar hållbar utveckling 

 

5.5.7 Studenterna: effekt av undervisningen  
På frågan om i vilken grad som studenten ansåg att de blivit påverkade av de kurser som 
de gått, svarade 13,8 procent att de blivit påverkade i allra högsta grad, 24,1 procent 
svarade i hög grad, 37,9 procent svarade till viss del. På alternativet i liten grad angav 
13,8 procent och 10,3 procent angav i väldigt liten grad. Fråga 9:1 hade inga bortfall 
och därmed var svarsfrekvensen 100 % av respondenterna. 
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5.5.8  Studenterna: motivering av effekt      
Denna fråga behandlade studentens motivering varför denne trodde att de påverkats 
av undervisningen.  Svarsfrekvensen på fråga 9:2 var 89,7 procent. Detta var vad vi 
fann: 

Inriktning A 
*Till viss del; visste om det mest sen tidigare 
* Till viss del; Hållbarhet är en del av vardagen 
* Bortfall 
* Hög grad; Mera intresse 
* Till viss del; Är inte intressant 
* Hög grad; Ny kunskap om dagens situation 
* Till viss del; de påminner mig om att alltid göra ett aktivt, hållbart val i de fall det går. 
* Hög grad; har en allmänt större inblick i hur ekonomisk tillväxt spelar in i samhället. 
Nationalekonomin var särskilt intressant. 
* Hög grad; fått en uppfattning av begreppet o påverkat min vilja att ta ställning. 
* Hög grad; skapat medvetande i första hand. 
* I allra högsta grad; skapat en medvetenhet hos mig som inte var lika stor innan. 
* Till viss del; fått upp ögonen till viss del. 
* I liten grad; på en kurs, lite funderade runt miljöaspekter. 
* I alla högsta grad; tänka innan något görs och tänka på vad det orsakar. 
* Till vissdel; min syn kanske inte förändrats dock min kunskap. 
* I liten grad; köpte aldrig hela miljöaspekten som huvudsten i hålbar utveckling  
 
 
 
Inriktning B 
* I allra högsta grad; Jag läste sustainable development utomlands men återigen så 
fokuserar de endast på miljön men jag tycker att det måste anses som en helhet – 
ekonomi, miljö, människa. 
* Bortfall 
* I väldigt liten grad; eftersom det var så lite som berörts av ämnet här på USBE. 
* Hög grad; blir påmind om att ta sitt personliga ansvar 
* I liten grad; jag bryr mig inte så mycket. Jag skulle vilja se pant på källsortering för att 
orka engagera mig. 
 
Inriktning A & B  
* I allra högsta grad; Mycket mer medveten efter kursen, rekommenderar vänner om 
kursen. 
* Till viss del; börjat tänka lite mer på miljöpåverkan, dock väldigt lite eftersom lärarna 
mest sa självklarheter. 
 
Inriktning C 
* Hög grad; ökat min medvetenhet 
* I väldigt liten grad; eftersom jag är osäker på om jag verkligen har hört något. 
* Till viss del; begreppet har belysts vid några tillfällen under föreläsningar. 
* Till viss del; svårt att säga. 
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* I liten grad; allt man lär sig påverkar hur man tänker o man blir mer insatt 
* Bortfall 
 
 
 

5.6 Utvärdering 

5.6.1 Lärarna: association till hållbar utveckling  
Denna frågeställning behandlade vad läraren associerade med begreppet hållbar 
utveckling. Gällande association med begreppet hållbar utveckling valde de flesta 
lärare liknelsen varaktig/långsiktig och agera ansvarsfullt båda med respektive 28 
procent var för sig. Det näst mest valda alternativet var helhetstänkande med 16 procent, 

och sedan kom hänsyn till kommande generationer med 12 procent. Resterande 
alternativ, en kompromisande lösning, uttryck/term, vara sparsam med naturens resurser 
och annat var lika fördelade med 4 procent vardera. Samtliga lärare svarade på denna 
fråga.  

 

5.6.2 Lärarna: motivering till vald association  
Denna fråga behandlade lärarnas motivering till deras association av begreppet hållbar 
utveckling Svarsfrekvensen på denna fråga var 88 procent. Detta är vad undersökningen 
fann: 

 
Lärarlag A 
* Agera ansvarsfullt; Ett helhetstänkande där man inte bara inkluderar sig själv och sina 
närmaste i tankarna, beslut och agerande utan även ”de andra” = kommande 
generationer, natur, mänskliga rättigheter och djur på andra sidan jorden etc.  
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* Varaktighet/långsiktig; Hållbar utveckling handlar enligt mig om att samhället skall 
”gå runt” på sikt. 
* Uttryck/term; Det är en term utan klar definition 
* Agera ansvarsfult; ansvarsfullhet i många olika sammanhang – mot naturen, andra 
människor, ekonomiskt, etiskt 
* Bortfall 
* Helhetstänkande; helhet omfattar alla övriga punkter 
* Bortfall. 
* Hänsyn till kommande generationer; hållbar utveckling = att leva ansvarsfullt och 
med tanke på kommande generationer, ej bra här & nu & jag, jag, jag. 
 
 
Lärarlag B 
*Agera ansvarsfult; Hållbarhet kräver ansvarsfullhet i alla delar, i alla led. 
* Helhetstänkande; Tvärvetenskapligt 
* Helhetstänkande; Hållbar utveckling inkluderar många områden miljön, människor, 
ekonomi etc. och kräver tekniskutveckling. Omorientering, Etc. på många områden. 
* Hänsyn till kommande generationer; fångar best kärnan i begreppet 
* Varaktighet/långsiktig; den väg man väljer ska fungera i längden utan att 
nödvändigtvis vara bakåtsträvande för att uppnå ett mål 
* Hänsyn till kommande generationer; Det valda alternativet förutsätter sparsamhet med 
jordens resurser och rättvisa globalt. En sammanfattning av två aspekter som i säg är 
oerhört centrala för allas framtid 
* En kompromissande lösning; allt för många använder det i tal och skrift utan att ta 
större hänsyn till annat än sin egna (gamla) intressen 
* Helhetstänkande; utan helhetstänkande går det inte att vara sparsam med resurser, ha 
ett ”bra” samhälle och så vidare. Helhetstänkandet är grunden.  
* Agera ansvarsfullt; att utöka vårt ansvarstagande för att nå global rättvisa = ekologisk 
hållbarhet 
* Agera ansvarsfullt; förutsätter varaktig/långsiktigt perspektiv, men görs delvis med 
hänsyn till kommande generationer. 
* Vara sparsam med naturens resurser; jag förknippar det med miljötänkande, 
långsiktigt, ett modeord men mer än ett program. 
 
Lärarlag C 
* Varaktighet/långsiktig; Täcker in alla de områden jag även nämnde först (vara 
sparsam med naturens resurser etc. – och här tror jag att den tekniska utvecklingen är 
viktig) 
* Bortfall 
* Agera ansvarsfult; genom att tänka långsiktigt och harmonisera sociala, ekonomiska 
och miljömål kan vi säkerställa både vårt eget och kommande generationers välmående 
samtidigt som vi bevarar de ekosystem som är essentiella för fortlevnad 
* Varaktighet/långsiktig; hållbar utveckling är inte bara fråga om naturresurserna (om vi 
konsekvent sparar alla naturresurser utrotar vi oss själva + hela faunan) 
* Varaktighet/långsiktig; vi befinner oss i ett system med resurser. Nyttjande idag kan 
rubba detta system, så vi måste se och agera långsiktigt och för närtid och framtid. 
* Varaktighet/långsiktig; det täcker in alla områden 
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5.6.3Studenterna: association till hållbar utveckling  
Under frågan vad studenten associerade begreppet hållbar utveckling med valde nästan 
var tredje person (29 procent) alternativet varaktighet/långsiktig och drygt var femte 
person (23 procent) valde vara sparsam med naturens resurser.  Drygt var tionde (12 
procent) hade valt helhetstänkande. 6,1 procent hade valt hänsyn till kommande 
generationer, 6,1 procent miljöprogram, 4,5 procent agera ansvarsfullt, 3 procent 
ekonomisk tillväxt, 3 procent kände ej till begreppet, 3 procent ansåg att det antingen 
var ett uttryck/term eller annat. 10,6 procent hade missat att man endast skulle kryssa 
för ett alternativ och 10,6 procent föll därmed bort som bortfall och inte registrerad som 
del av tårtan. Svarsfrekvensen är därmed 89,4 procent.  

 

5.6.4 Studenterna: motivering till vald association  
Denna fråga behandlade studentens motivering till deras association av begreppet 
hållbar utveckling.  Svarsfrekvensen på denna fråga låg på 74,4 procent. Detta är vad 
undersökningen fann: 

 

Inriktning A 

* Hänsyn till kommande generationer; vi måste se till att framtiden blir lika bra, med 
samma förutsättningar som vi har. 
* Vara sparsam med naturens resurser; minimera ekologiskt fotavtryck. 
* Varaktighet/långsiktig; Långsiktigt tänkande 
* Bortfall 
* Bortfall 
* Vara sparsam med naturens resurser; minimera resursförbrukningen 
* Agera ansvarsfullt: agerande som tar hänsyn till framtiden. 
* Varaktighet/långsiktig; att kunna bygga ett samhälle med lösningar som håller i 
längden, på alla plan inom (ekonomiskt, mänskliga rättigheter, natur & miljö osv.) 
* Ekonomisk tillväxt; utan stark ekonomi kan stark utveckling ej ske över huvudtaget. 
* Agera ansvarsfullt; vi måste tänka på kommande generationer. 

Miljöprogram; 6%

Varaktighet/långsiktig; 
29%

Vara sparsam med 
naturens resurser; 

23%

Hänsyn till kommande 
generationer; 6%

Agera ansvarsfullt; 5%

Helhetstänkande; 12%

Ekonomisk 
tillväxt; 3,03%

Känner ej till begreppet; 
3,03%

Annat; 2%
Uttryck/term; 2%

Vad associerar 
studenterna med 
begreppet hållbar 

utveckling?
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* Varaktighet/långsiktig; att ha en långsiktig plan, ej utföra kortsiktiga beslut som har 
dåliga konsekvenser i framtiden. 
* Helhetstänkande; hållbar utveckling känns som en helhetslösning där man ska få en 
värld med människor, ekonomi & miljö att fungera tillsammans i det långa loppet. 
* Varaktighet/långsiktig; associera med långsiktighet avseende utveckling med 
utveckling i företag.  
* Vara sparsam med naturens resurser; för att kommande generationer inte ska leva på 
en helt urholkad planet. 
* Varaktighet/långsiktig; därför 
* Uttryck/term; ett uttryck som används med bred betydelse i media. 
* Vara sparsam med naturens resurser; att inte tära på naturen. 
* Varaktighet/långsiktig; därför att långsiktigt tänkande är viktigt. 
*Bortfall 
 
Inriktning B 
* Bortfall 
* Bortfall 
* Varaktighet/långsiktig; Ta vara på det som finns så det håller långsiktigt 
* Agera ansvarsfullt; Ansvarigt, hållbart agerande för framtida överlevnad… 
* Vara sparsam med naturens resurser; planering så att resurser räcker för utveckling = 
hållbarhet. 
* Vara sparsam med naturens resurser; för att vi bör ta mera hänsyn till naturen och dess 
resurser och inte bara slösa som vi gjort hittills. 
* Helhetstänkande; inte bara se till snabb avkastning, se till samhället i stort 
* Var a sparsam med naturens resurser; jag vill behålla vår vackra natur. 
 
Inriktning A & B  
* Vara sparsam med naturens resurser; för att vara hållbar måste vi vara sparsamma 
med våra resurser 
* Varaktighet/långsiktig; En utveckling som fungerar på långsikt 
Inriktning C: 
* Bortfall 
* Vara sparsam med naturens resurser; hållbar utveckling för mig att man skapar 
ekonomisk tillväxt samtidigt som man skapar en hållbar utveckling i naturen – man är 
sparsam med naturens resurser 
* Helhetstänkande; måste innehålla alla spektrum, se hela situationen. 
* Varaktighet/långsiktig; utveckling är något som sker långsiktigt 
* Varaktighet/långsiktig; ordagrant borde en hållbar utveckling innebära en utveckling 
som håller i sig på långsikt. 
* Vara sparsam med naturens resurser; då håller naturen längre 
* Hänsyn till kommande generationer; därför att det definieras bland annat så i 
litteraturen. 
* Hänsyn till kommande generationer; syftet är väl att företag: samhälle ska lämna efter 
sig en värld, värd att leva i för senare generation och då tas arbete med miljö, socialt 
arbete, etik, mänskliga rättigheter upp etc. 
* Bortfall 
* Bortfall 
* Helhetstänkande; vet ej. 
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* Bortfall 
* Bortfall 
* Varaktighet/långsiktig; anser att valet är en synonym till begreppet hållbar utveckling. 
* Vara sparsam med naturens resurser; den bild av uttrycket jag fått från media 
exempelvis. 
* Annat, miljö, etik & sociala förhållanden; läst artiklar om detta. 
* Bortfall 
* Varaktighet/långsiktig; handlar om att skapa en bättre framtid. 
* Bortfall. 
* Varaktighet/långsiktig; det är något som skall fungera länge. 
* Bortfall. 
* Bortfall. 
* Varaktighet/långsiktig; hållbar har en långsiktig innebörd. 
* Helhetstänkande; man måste se hela bilden. 
* Vara sparsam med naturens resurser; den som spar han har. 
* Vara sparsam med naturens resurser; det handlar om att spara på naturens resurser så 
att man kan fortsätta leva på vår jord i framtiden 
* Bortfall 
* Miljöprogram; ofta förknippat med sådant som påverkar miljön 
* Vara sparsam med naturens resurser; Tycker den passade bäst 
* Helhetstänkande; Långsiktigt tänkande att lösa ett problem på. 
* Varaktighet/långsiktig; Hållbar utveckling ser jag som långsiktig. 
* Miljöprogram; begreppet används oftast i samband med miljöfrågor 
* Varaktighet/långsiktig; stabil utveckling över längre tid – på långsikt konstant kvalitet 
i undervisningen med långsiktiga mål 
* Varaktighet/långsiktig; det ligger i orden 
* Hänsyn till komman generationer; sparsamhet med dagens resurser så att de finns 
tillgängliga för även komman generationer och på sätt få en utveckling som håller i det 
långa loppet. 
* Bortfall 
* Bortfall. 
 
 

5.7 Hantering med institutionella ramverk 

5.7.1 Arbetet för hållbar utveckling på fakultet 
På denna fråga ville vi veta lärarens synpunkt gällande hur arbetet för hålbar utveckling 
hanterades på fakultet. Detta är vad vi fann: 

Lärarlag A 
* Ganska aktivt/närvarande på USBE, har ingen aning om hur man arbetar med det i 
övrigt på Samfak. 
* Mkt bra. 
* OK 
* Undermåligt och i strid med den miljöpolicy som Umu antagit! 
* Andra frågeställningar ”död”. 
* På universitetet är det ett prioriterat forskningsområde 
* Kunde betonas ännu mer och framför allt genomföra mer i praktiken. 
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Lärarlag B 
*På olika sätt, på olika nivåer och för olika ändamål, kunskapsspridning, 
kunskapsutveckling, praktisera handlingar som bidrar till en hållbarare situation, 
kontext och medvetenhet 
* Kunde vara ännu bättre 
* Styvmoderligt 
* Bortfall 
* Hanteras? 
* Bortfall 
* Helt underordnat 
* Ej på ett medvetet sätt. 
* Svagt – blir saka bättre 
* Det precis som ett antal andra frågor (ex: genus) betonas vid jämna mellanrum, dock 
oftast i generella termer. 
 

Lärarlag C 

* Begreppet är ”inne” just nu 

* Teoretiskt för lite, praktiskt borde det vara betydligt mer. Problemet är att studenter 
också ska vara porten till arbete för studenterna. Idag finns det inte så många hållbara 
arbetsplatser  

* Bra framförallt forskningsmässigt.  
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om implementering som sker eller inte sker i undervisningen. 

 

6.4.2 Vad kan vi tolka om den hållbara utvecklingens relevans  
Hos lärarna är det en majoritet som anser att det i allra högsta grad eller i hög grad är 
relevant med hållbarhets aspekter i undervisningen kopplat till de kurser som de är 
ansvariga för eller ger. Deras motiveringar var snarlika och handlar huvudsak om att det 
var relevant i 
undervisningen därför det 
är viktigt att ta ansvar för 
sina val och ageranden.   
I undersökningen verkar 
studenterna inte 
uppskatta relevansen i 
lika stor grad som 
lärarna. Studenterna har 
en större spridning på 
variablerna och de verkar 
ha en mer kritisk 
inställning till den hållbara utvecklingens relevans relativt lärarna att döma av deras 
kommentarer. De som ansåg att det var relevant i allra högsta grad eller hög grad 
motiverade det med väldigt varierande åsikter.  

 När vi analyserar den angivna informationen kan vi inte se någon klar röd tråd mellan 
studenterna motiveringar annat att vi kan urskilja ett svagt samband det som 
långsiktighet och medvetenhet.  De anser att det är viktigt men alla har en säregen 
definition om varför. Detta ser vi som något positivt då undervisningen är heterogen 
kommer alla studenter att uppfatta det som belyses på olika sätt och förstärker därmed 
Vargo & Lusch (2004, s.328-329) synvinkel att vi alla uppfattar saker o ting 
annorlunda.  Man skulle kunna se det som ett sundhetstecken om det är på det sättet att 
studenterna förhållit sig självständiga och kritiska. En mera enhetlig syn av studenterna 
skulle kunna tyda på ett för starkt inflytande av lärarna eller kursplanen att styra 
studenterna och därmed vara mer politiskt tvivelaktigt.  

De lärare som ansåg att det till liten grad eller i väldigt liten grad var relevant 
motiverade deras svar med att hållbar utveckling inte låg inom ramen för kursmomentet. 
Enligt Parknäs så måste läraren ha en innerlig passion för ämnet för att kunna förmedla 
ett budskap som kan uppfattas som obehagligt eller belagt med skuldkänslor.  I Parknäs 
modell, det första steget, ALARM, kommer studenterna att förtränga informationen för 
att psykiskt orka med och kommer därmed inte uppfatta dess relevans om informationen 
blir för påträngande. Om hållbar utveckling är ett relevant moment, vilket vi anser att 
det är, kanske det i detta fall är läraren som ansåg att det var irrelevant som är belagd 
med en förträngning på grund av obehag och skuldkänslor.  

De studenter som angav att hållbar utveckling endast var relevant i liten grad eller i 
väldigt liten grad hade även de spridda åsikter men skulle kunna kopplas att det helt 
enkelt inte ansåg hållbar utveckling vara tillräckligt betydelsefullt kopplat till de kurser 
som de gick. Enligt Nitsch måste läraren förmedla ett genuint intresse för ämnet och 
därmed skapa ett förtroende mellan läraren och studenterna. Vi har inga anledningar att 
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Det som är mest utmärkande är att en majoritet av studenterna angav att de aldrig under 
vare sig höst- eller vårterminen 07/08 hade närvarat vid en undervisning där hållbar 
utveckling belysts i någon utsträckning. Detta ger en indikation om graden av 
implementeringen under det gångna läsåret enligt de egenhändigt satta målen av 
universitetet.  

Svaret är dock inte svart på vitt. På just denna fråga om hållbar utveckling belyses i 
undervisningen bad vi respondenten att avsluta enkäten och tackade för deras 
medverkan om det var så att de aldrig uppfattat att hållbar utveckling belysts i 
undervisningen. När vi tittade igenom enkäterna efter datainsamlingen såg vi att 6 % av 
studenterna först fyllt i en högre frekvens på enkäten, för att sedan ändra sig och välja 
aldrig. Vi drog två slutsatser om detta, antingen så kryssade respondenten i exempelvis 
frekvensen två-tre gånger i månaden för att sedan komma på att detta var felaktigt och 
rättade sig själv. Eller så valde man att kryssa i det alternativ som passade bäst, tills de 
insåg att svaret aldrig var ett enkelt sätt att slippa fylla i enkäten. Detta är något som vi 
endast kan spekulera om.  

Andra kommentarer som vi fick höra var att vissa studenter tvivlade på sitt minne och 
då de ansåg att hållbar utveckling verkade vara ett så pass aktuellt ämne i 
samhällsdebatten så måste ju läraren ha nämnt det någon gång, om så bara i förbigående 
och därför tvekade i sitt svar. Andra som kryssade i att de hade haft föreläsningar där 
hållbar utveckling hade belysts, men som de facto inte kom ihåg om detta var sant eller 
inte. Dessa studenter som var en handfull i antalet, sa till oss att de inte kom ihåg ett 
enda tillfälle, men att under ett helt läsår så borde läraren ha nämnt det fast de bara inte 
kom ihåg det.  

Denna fråga var känsligare än vad vi ursprungligen hade trott då det blev en fråga om 
upplevd prestige för vissa studenter. Några studenter delade med sig av sina tankar och 
förklarade att det kändes fördummande av dem själva att ange att det inte hade belysts 
någon gång, om det sedan visat sig ut lärarens synvinkel att det hade belyst, men de helt 
enkelt inte uppfattat begreppets innebörd i undervisningens.   

Samtidigt som det är svårt för oss att förlita oss på respondenternas minne så svarade 
var femte lärare att de aldrig belyst hållbar utveckling i undervisningen, och detta är en 
siffra som vi inte finner lika stora skäl att ifrågasätta. Läraren om någon borde veta om 
det ingår i kursplanen eller inte då de baserar sin undervisning på denna.  

Om hållbar utveckling belysts önskas ett resultat där man väcker ett engagemang och en 
medvetenhet hos studenten. Hållbar utveckling bör inte vara ett ämne som man endast 
ämnar bockar av i kursplanen. Förhoppningsvis har studenten därmed tagit ett steg 
närmre sitt yrkesliv med ett hållbarare tänk i ryggsäcken. Motsatsen är om den 
alarmerande fasen i Parknäs modell där studenten är väl medveten om problematiken, 
men avskärmat sig från det obehagliga i kommunikationen i undervisningen. Detta 
kommer vi att titta djupare på under nästa rubrik.  
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6.5.3 Hur vi kommer analysera graden av påverkan i steget mot hållbar 
utveckling 
Enligt Sammalisto´s modell kommer studenten efter avslutade studier lärt sig att fatta 
beslut som är främjande för den hållbara utvecklingen och föra med sig den kunskapen i 
allt vad individen företar sig. Vi kommer därför i det sista att utvärdera hur lärarna 
uppfattar att de påverkat sina studenter och även hur studenterna själva ser på sin egen 
utveckling. Vi kommer analysera detta utifrån Parknäs steg kallat kraftansamling där 
studentens nyvunna energi är redo att omsättas i handling. Utifrån Nitsch är det viktigt 
att man i detta skeende frågar sig i vilken grad som de satta målen är uppnådda och om 
studenternas förståelse har förändrats.  

 
 

6.5.4 Vad kan vi tolka om hur studenterna påverkats  
Som vi i grafen kan se så har 8 procent av lärarna en uppfattning att de påverkat sina 
studenter i allra högsta eller i hög grad. Lärarna motiverade detta med att eleverna fått 
upp ögonen för bland annat vardagliga dilemman. På samma fråga svarade 37,9 procent 
av eleverna att de hade en uppfattning om att de i allra högsta eller i hög grad blivit 
påverkad av de kurser som belyst hållbar utveckling. De framhöll att ämnet blivit mera 
intressant och att den nya kunskapen gett en högre inblick i samhällets situation och 
viljan att ta ställning för en hållbar utveckling.  

 
Majoriteten av lärarna hade en uppfattning att de påverkat sina studenter till viss del, 
och befogade det med olika kommentarer såsom att de ökat studentens medvetenhet 
vars de nått fram till.  De 37,9 procenten av studenterna som även de valde alternativet 
till viss del motiverade det med viss optimism såsom att hållbarhet är en del av 
vardagen. Andra hade en mera skeptisk inställning till exempel att det som belystes var 
självklarheter eller inte intressant.  
 
Alternativet att undervisningen haft en påverkan i liten grad var båda respondent 
grupperna relativt överens om då lärarna stod för 20 procent och studenterna 24 procent 
av denna åsikt. Lärarna motiverade detta med en uppfattning att studenterna redan var 
medvetna eller endast fåtalet studenter var intresserade och resten inte brydde sig.  
 

Vi kan inte yttra oss om studentens uppfattning har förändrats då denna studie för oss är 
status quo och vi inte har uppgifter om studenternas tidigare medvetenhet. Vi kan trots 
detta jämföra lärarnas uppfattning mot studenternas och till synes har studenternas 
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påverkats i högre utsträckning än vad lärarna uppfattat. Beroende på vad respektive 
respondent grupp associerat begreppet till kommer detta att ge en viss guide emot vad 
studenterna uppfattar som hållbar utveckling, och därmed även uppfattat som hållbar 
utveckling i undervisningen.  
 

6.6 Utvärdering - Framtiden 

6.6.1 Hur uppfattas begreppet hållbar utveckling?   
Fråga fyra ställde vi generellt då vi ville skaffa oss en blick över vad lärare och 
studenter associerar med begreppet hållbar utveckling. I Universitetets handlingsplan 
framgår det att hållbar utveckling och med dess tre dimensioner ska bli en naturlig del i 
verksamheten. Det står i handlingsplanen att de samhällsvetenskapliga utbildningarna 
har en större inriktning mot de sociala och ekonomiska aspekterna än jämförelsevis med 
de naturvetenskapliga inriktningarna. Dock måste samtliga tre dimensioner belysas för 
att det ska fånga helheten av begreppet.  

Vi ansåg det relevant att fråga vad respondenten associerade med begreppet hållbar 
utveckling för att kunna se vilka likheterna eller skillnaderna det fanns mellan lärarna 
och studenterna. Det som undersökningen visade var en gemensam nämnare som lärare 
och studenterna delade och det var kopplingen till alternativet varaktighet/långsiktig. 
Motiveringen till varför man valde det alternativet var snarlikt mellan lärare och 
studenter och belyste långsiktigt tänkande. Detta skulle kunna förklaras med att 
begreppen varaktighet och hållbar är synonymer till varandra och därmed lätt att 
associera en koppling mellan begreppen. Associationen helhetstänkande var i det 
närmaste även det likvärdigt mellan lärare och studenter och skiljde endast några 
procentenheter. Resterande alternativ följs dock inte åt.  

Den största avvikelsen som skiljer lärare och studenter åt är att lärarna hade en större 
tendens att associera begreppet hållbar utveckling med ett ansvarsfullt agerande, samt 
hänsyn till kommande generationer som är Brundtlands definition av begreppet. 
Studenterna hade ett mer renodlat fokus på miljöaspekten.  
 
I lärarnas motivation för ett ansvarsfullt agerande florerade begrepp såsom:  

- kommande generationer, mänskliga rättigheter, rättvisa, ekonomi, etik, och 
innefattade även ekologiska aspekter 
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Studenterna motivation för att vara sparsam med naturens resurser innefattade begrepp 
såsom:  

- återkommande motivering gällande naturens resurser och resursförbrukning  
 

Även fast skillnaderna inte är så stora och det är ganska stor spridning på de olika 
definitionerna kan vi ändå urskilja en viss skillnad. Lärarnas motivering liknade 
densamma som Brundtland definierar begreppet hållbar utveckling och belyser därmed 
samtliga tre aspekter; sociala, ekonomiska och ekologiska. Studenternas fokus är på 
miljöaspekten och detta gäller oavsett inriktning på studenternas fördjupningsval. 
Anledningen bakom detta kvarstår dock som något diffus därför vi inte kan härleda 
studenternas association kopplad till undervisningen eller en effekt av det mediebrus 
som dagligen förekommer.   
 

6.7 Hantering med institutionella ramverk 
Vi ställde en fråga till lärarna för att se hur de uppfattade att arbetet på fakulteten 
fortgick. Denna fråga ställde vi för att höja vår förståelse och stilla vår nyfikenhet för att 
se om denna skulle överensstämma med lärarnas uppfattning om relevansen av hållbar 
utveckling i undervisningen. Majoriteten av lärarna angav på den punkten att de ansåg 
att hållbar utveckling var ett högst relevant moment i undervisningen.  

Så, hur uppfattades arbetet för hållbar utveckling på fakulteten enligt lärarna. På 
forskningsfronten angav flera lärare att universitetet hanterade hållbarhet aspekten på ett 
bra sätt. Andra menade att arbetet var aktivt och bidrog med att sprida kunskaper för ett 
praktiskt agerande. Motsatsen till dessa påståenden representeras av kommentarer att 
arbetet hanterades undermåligt, styvmoderligt och ej medvetet. Vissa menade att andra 
lika viktiga ämnen föll i glömska på bekostnad av hållbarhet aspekten som andra 
menade endast var en fluga.   

Med all dessa data under analyskapitlet som är baserad på empirin är frågan om vi kan 
besvara vår problemställning? Vi har sannerligen stött på en hel del intressanta 
synpunkter och känner oss komfortabla med att fortsätta till slutsatsen där vi kommer att 
redogöra för vårt ställningstagande.  
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______________Kapitel 7______________ 

7. Diskussion & slutsats  
I detta kapitel kommer vi att återknyta till studiens problem och syfte och utifrån 
analysen utveckla och förklara om vårt mål med denna studie har uppfyllts?  

 

7.1 Diskussion 
Utifrån de teorier som vi byggt upp vår analys kring och enligt universitets 
handlingsplan kan vi dra slutsats om att arbetet för hållbar utveckling inte är ett fullt ut 
integrerat moment i undervisningen på C- nivå på Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet. Det har inletts men är långt ifrån implementerat enligt det som står givet i 
universitetets handlingsplan (se bilaga 6). Detta baserar vi på data från våra delsyften 
som var: 

‐ i vilken grad som lärare implementerar hållbar utveckling i undervisningen, och 
för att ta reda på detta kommer vi att undersöka;  

o vad som kommuniceras i undervisningen 
o hur det kommuniceras i undervisningen 
o relevansen av det som kommuniceras i undervisningen  

 

Oavsett vad läraren framhållit att de belyst i undervisningen så har en överlägsen 
majoritet av studenterna uppfattat miljöaspekten som den huvudsakliga. Orsaken till 
detta kan vi inte fastslå, men vi skulle kunna anta att det har med valet av media och hur 
man valt att framställa föreläsningarna och seminarierna om det är så att man belyst det 
man uppgett. En annan anledning kan vara att Sverige vars media starkt fokuserar på 
just miljöaspekten, och studenten som utsätts för brus av olika slag blir påverkad av 
detta. Denna anledning slår oss vara väldigt sannolik, då studenterna med olika 
inriktningar tycktes dela samma syn.   

Gällande relevansen av hållbar utveckling integrerat i undervisningen så ansåg lärarna 
att det mer relevant relativt studenterna. Detta tolkar vi som en hög grad av motiverade 
lärare men syftet med undervisningen faller i sin helhet om man inte lyckas förmedla 
samma engagemang till sina elever.  Det kan även vara ett tecken på en bristfällig 
implementering i kursplanen. Baserat på vad lärarna ansåg om hur arbetet för hållbar 
utveckling på fakulteten fortgick, var meningarna delade. Enligt Nitsch teori så kommer 
det alltid att finnas vissa faktorer som begränsar eller hämmar implementeringen. Det är 
då viktigt att läraren följer sin personliga övertygelse om dess relevans och inser sin 
egen betydelse. Fler eldsjälar som driver på och stöttar varandra tror vi kommer att ge 
ett resultat i frånvaron på fattade beslut från ledning.   

 

7.2 Slutsats 
Det vi ville avbilda och mäta var enligt Sammalisto´s (2007) modell om vad som sker i 
steget från att göra kurser, forskning och campus grönare och till dess då studenten tar 
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Det nya århundradets största 
utmaning är att ta ett abstrakt 
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och göra det till en verklighet 
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världen. 

Kofi Annan 

steget ut från skolbänken mot den framtid som för oss är okänd. Vi kan bara titta på vad 
som finns där emellan, det vill säga sanningens ögonblick mellan lärare och student där 
förutsättningarna skapas utifrån den forskning som vi baserat vår studie på. Utifrån våra 
valda teorier är utbildning nyckeln till en hållbar framtid om man har hållbar utveckling 
integrerat på lämpligt sätt i utbildningen. Baserat på teorierna skulle det hypotetiskt vara 
tillräckligt influerande för att det även kommer att implementeras i arbetslivet och 
privatlivet. Vi tror att sannolikheten för ökad medvetenhet kommer att stiga om det är 
belyst och fullt integrerat i utbildningen, än om det inte är det. Har det tagits upp i 
undervisningen så är oddset större att det kommer att ha en effekt för studentens 
agerande.  

Detta baserar vi på att studentgrupp (A) som mest uppfattat att hållbar utveckling 
belysts på föreläsningar eller seminarier var även de som högst uppskattat dess relevans 
i undervisningen relativt de andra studentgrupperna. Denna grupp av studenter deltog 
nu i våras i en etik kurs med en stark fokusering på hållbarhet, dock främst gällande 
miljöaspekten så som studenterna uppfattade det, men även lärarna. Detta får vi fram 
när vi ur analysen jämför svaren om hållbarhetens relevans och frekvensen om hållbar 
utveckling belysts i undervisningen. Vi kan se ett sammanhang mellan undervisningen 
och studentens ökade medvetenhet om ämnet och eftersom vi antar att alla studenter 
utsätts för snarlik information från dagens samhälle så har informationen från 
undervisningen haft en större påverkan. Slutsatsen utav detta förstärker teorierna om att 
utbildning gällande hållbar utveckling ökar medvetenheten hos studenter, då de 
studenter som haft det med i undervisningen ansåg att det var av stor relevans.  Vi kan 
dock inte fastställa om det är på grund av orsak verkan samband mellan lärarens 
kommunikation till studenterna utifrån våra ställda frågor i undersökningen.  

Om de undersökta studenterna skulle välja att endast ta ut sin kandidatexamen på 
grundnivå så har vi en ganska klar bild över hur dem definierar och ser på begreppet 
hållbar utveckling. Generellt ansåg de flesta studenter att begreppet hållbar utveckling 
var förknippat med varaktighet/långsiktighet samt att vara sparsam med naturens 
resurser. Om syftet med Universitets handlingsplan är att göra studenterna 
uppmärksamma om hållbarhetens tre dimensioner så har man till viss del misslyckats, 
då studenterna har större fokus på miljö. Däremot så är handlingsplanen satt till år 2010 
och inte förrän då ska arbetet vara fullt integrerat.  

Om utbildning på högre nivå är avgörande för de framtida generationernas välfärd sitter 
både lärare och studenter inne med en hel del makt. En makt att göra både en främjande 
skillnad men även en hindrande. Detta är ett ansvar som vi författare kände som en 
utmaning i vårt kommande arbetsliv då vi 
känner att vi redan privat börjat ta ställning och 
agera med medvetna val.  

Även det minsta engagemanget har en 
betydelse. Precis som vi skrev i ämnesvalet så 
tror vi på individens förmåga att påvverka. Att 
känna ett engagemang och ha kunskapen för att 
agera är det som behövs för att dagens individer 
ska säkra en hållbar framtid.   
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______________Kapitel 8______________ 

8. Sanningskriterier 
I detta kapitel redovisas studiens kriterier för hur sanningsenligt objektets verklighet 
har avbildats, vidare redogörs här tre olika sanningskriterier för att påvisa denna 
studies sanningsenlighet; validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

8.1 Validitet – Från Intern till Extern validitet 
Med validitet innefattar graden av hur väl vårt mätinstrument (enkäter) mäter det syfte 
som studien avser. Begrepp ta sig generellt an två huvudsakliga delar den inre och den 
yttre validiteten. Den inre validiteten åsyftar hur väl kausala samband mellan olika 
variabler kan säkerställas eller inte och den externa validiteten menar på hur väl ett 
resultat kan generaliseras utifrån det valda studieobjektets tillfredsställda representation 
i studien. (Bryman m.fl., 2005, s.95) 

 

8.1.1 Intern Validitet 
Då syfte med studien var att överblicka och avbilda graden av implementering av 
hållbar utveckling i undervisningen har vi genom tidigare teorier format frågor för att 
passa syfte och metodval. På detta sätt anser vi oss skapat en bra plattform för att få in 
svar på de frågor vi önskade och välgrundad bakgrund för analys och slutsats. Med 
bakgrund till den acceptabla omfattningen av access och bortfall ser vi enkätformuläret 
som väl formulerat och därmed förutsätts det empiriska resultatet av undersökningen av 
allt att döma sanningsenligt. 

Vår validitet, som Bryman m.fl., (2005, s.95) menar så bestämmer de faktorer som 
mäter det begrepp studien har för avsikt att mäta och kan bestämmas från de typerna av 
beroende och oberoende variabler studien prövat. Som tidigare nämnd 
trianguleringsmetod använde vi oss av en oberoende variabel (lärares uppfattning om 
implementeringen) som förklaras av den beroende variabeln (studenternas uppfattning) 
och på detta sätt ser vi oss uppnått en överblickande sanning av objektets verklighet.  

Genom vårt val av besöksenkäter för insamling av data kan vi som tidigare nämnts 
påverkat våra respondenters vilja eller engagemang till att sanningsenligt svara på vår 
enkät, då med tanke på inskränkande av övriga arbetsuppgifters göromål. Genom 
tidigare nämnd tillämpning vid initieringstillfället tror vi att vi kunna minimera vår 
påverkan på respondenterna varpå vi förutsätter att en accept innebar möjlighet i tid och 
därmed sanningsenliga svar.  

Generellt anser vi oss från detta resonemang uppnått en relativt hög mät- och ytvaliditet 
där studiens syfte var avsett att mätas. 
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8.1.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innefattar hur tillförlitligt det uppmätta värdet kan ses utifrån 
mätinstrumentets innehåll och framställnig. Detta för att påvisa till vilken grad 
undersökningen överrensstämmer med studiens syfte och ändamål, vilket innebär att om 
allt annat lika ska undersökningen kunna ställas efter varandra till en viss grupp och ge 
liknande resultat. (Bryman, 2005, s.94) 

Enlighet Karin Dahmström (1996, s.210) kan en hög reliabilitet förklara en hög validitet 
i en mätning, men inte nödvändigtvis. Då vi arbetat med en som tidigare nämnd 
planerad undersökningsmetod, besökstillfälle och genomarbetat mätinstrument anser vi 
vår påverkan till mätfel i undersökningen som minimala men därmed inte sagt uteslutna. 
Där igenom anser vi att vi kunna se dessa två sanningskriterier utifrån Dahmströms 
resonemang som väl sammanfogade begrepp för denna studies följdriktighet, 
sanningsenlighet och trovärdighet (Bryman m.fl., 2005, s.94). 

Vi anser oss skapat ett frågeformulär där respondenterna var tvungna att tänka till innan 
de svarade och men likväl kan vi på detta sätt omöjligt påverkat våra respondenter i 
valet av svar för de slutna frågorna. Genom att lägga till en öppen fråga om ”Varför” 
man valt just detta alternativ kunde vi minimera vår tolkning av det givna slutna svaret 
och där av skapa en oberoende vetbarhet av de givna slutna svaren. Dessa frågor har vi 
använt som underlag för vår analys och slutsatser där vi uppfattade sanningsenligheten 
till studieobjektets verklighet som objektivt och vetbart och därmed tillförlitligt.  

 

8.1.3 Extern validitet och generaliserbarhetens betydelse 
Processen till generaliserbarhet beskrivs enligt Bryman m.fl., (2005, s.49, 100) att det 
sällan går att skicka ut eller undersöka en hel population av ett studieområde varpå 
forskaren måste göra ett urval av denna. Vid valet av urval är det av yttersta vikt att 
urvalet kan ses som ett representativt urval för att kunna representera hela populationen 
som ska generaliseras. 

Då vårt syfte vara att kunna generalisera hela Handelshögskolans tillämpning av hållbar 
utveckling i undervisningen enligt policy och lag ansåg vi våra urval av lärare och 
studenter som väl valda och representativt. Då vi utgått från given fakta om antal lärare 
på Handelshögskolan samt antal inskrivna studenter 2008 anser vi vår urvalsram (lärare 
och studenter) under vår undersökningsperiod vara representativt vår möjlighet att 
undersöka och representera Handelshögskolan i sakfrågan.  

 
Om något förklaras så klart och tydligt 
att ingen kan missförstå så kommer 
någon att missförstå 

Hernes, 1979 
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______________Kapitel 9______________ 

9. Avslutning 
I detta avslutande kapitel vill vi framlägga vad vi anser som vårt kunskapsbidrag med 
denna studie. Vi kommer även att lägg fram det aspekter som vi anser att vi kunnat göra 
annorlunda, samt förslag till vidare forskning.  

 

9.1 Vårt bidrag med denna studie 
Vår förhoppning är att denna studie ska leda till en ökad insikt om relevansen av hållbar 
utveckling i undervisningen på Handelshögskolan i första hand, men även sprida sig 
vidare till andra institutioner.  

 

9.2 Vad kunde gjorts annorlunda?  
Nu såhär i efterhand känner vi att det finns vissa saker vi kunnat bemöta annorlunda. Vi 
önskar att vi gjort undersökningen mer omfattande och inkluderat andra institutioner för 
att kunna göra en generalisering för hela Universitetet. Det hade i det sambandet varit 
intressant att jämföra olika institutioner mot varandra och på olika nivåer i utbildningen 
för att ge en djupare förståelse. Vi hade även kunnat göra enkäten på ett annorlunda sätt 
för att underlätta för respondenten att svara och därmed minimerat bortfallet. 
 

9.3 Förslag till vidare forskning 
Då vi undersökte implementeringen av handlingsplanen i linje med policy och lag som 
ska vara uppfyllda år 2010, skulle vi anse det vara intressent att genomföra samma 
undersökning igen vid denna tidpunkt. På detta sätt kunna mäta om handlingsplanen fått 
en effekt och se vad som gått bra eller vad som gått mindre bra. Vi skulle även vilja se 
att i framtiden undersökte samma urvalsgrupp som vi i denna studie valt för att se om 
undervisningen haft en effekt i arbetslivet och i samhället.  
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Bilaga 1 

Undersökning om hållbar utveckling i undervisningen på USBE - STUDENT 

 
1:1 Vad är din huvudsakliga inriktning? 

 REDOVISNING  
 ORGANISATION, LEDARSKAP ELLER ENTREPRENÖRSSKAP  
 MARKNADSFÖRING  
 FINANSIERING 

 
1:2 Vilket program tillhör du 
_________________________________________________________ 
 
1:3 Vilken termin går du?________ 
 
2 Kön 

 Kvinna           Man 
 

3 Ålder 
Hur gammal är du? _________år 
 
4:1 Vad associerar Du med begreppet hållbar utveckling? 
(Vänligen sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst överens med Din 
uppfattning) 
 

Känner ej till begreppet  Vara sparsam med 
naturens resurser 

Teknisk utveckling      Global rättvisa 
Utopi  Hänsyn till kommande generationer 
Miljöprogram    Urholkad jargong 
En kompromisande lösning   Agera ansvarsfullt 
Uttryck/term   Helhetstänkande 
Varaktighet/långsiktig    Ekonomisk tillväxt 
Bakåtsträvande  

 Annat_____________________________ 
 
4:2 Varför?  
Motivera kortfattat ovan valt alternativ: 
 
 
 
5:1 Anser Du att hållbar utveckling är ett relevant moment i undervisningen kopplat 
till de kurser som du går inom ramen för ditt program på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet?  
(Vänligen sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst överens med Din 
uppfattning) 
 

 I allra högsta grad 
 Hög grad 
 Till viss del 
 I liten grad 
 I väldigt liten grad 
 Vet inte 
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5:2 På vilket sätt eller varför?  
Motivera kortfattat ovan valt alternativ: 
 
 

 
6 I vilken utsträckning har hållbar utveckling belysts på föreläsningar eller 
seminarier under HT07 och VT08 inom ramen för ditt program på Handelshögskolan 
vid Umeå Universitet?  
(Vänligen sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst överens med Din 
uppfattning) 
 

 Flera föreläsningar/seminarier i veckan 
 En föreläsning/seminarium i veckan 
Två eller tre föreläsningar/seminarier i månaden 
En föreläsning/seminarium i månaden 
 Några föreläsningar/seminarier om läsåret 
 En föreläsning/seminarium varje läsår 
 Aldrig (OBS! om du svarat aldrig tackar vi för din medverkan) 

 
7 Vad skulle du säga är de huvudsakliga aspekterna som läraren belyst på 
föreläsningar/seminarier angående hållbar utveckling kopplat till de kurser som du 
går inom ramen för ditt program på Handelshögskolan vid Umeå Universitet? 
Kortfattat beskriv: 
 
________________________________________________________________ 
 
8 Hur skulle du beskriva de media/metoder som läraren använder för att 
kommunicerar hållbar utveckling i föreläsningar/seminarier kopplat till de kurser 
som du går inom ramen för ditt program på Handelshögskolan vid Umeå Universitet?   
Kortfattat beskriv: 

 
_________________________________________________________________ 
 
9:1 I vilken utsträckning tror Du att de kurser som du går eller gått, har påverkat 
din syn på hållbar utveckling? 
(Vänligen sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst överens med Din 
uppfattning) 
 

 i allra högsta grad 
 hög grad 
 till viss del 
 i liten grad 
 i väldigt liten grad 

 
 

9:2 På vilket sätt?  
Kortfattat motivera ovan valt alternativ:  
________________________________________________________________ 
 
 

Tack för din medverkan 
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Undersökning om hållbar utveckling i undervisningen – LÄRARE 

1 Inom vilken inriktning har Du din huvudsakliga undervisning ? 
Vänligen kryssa endast i ett alternativ: 

 REDOVISNING OCH FINANSIERING 
 ORGANISATION, LEDARSKAP OCH PROJEKTLEDNING 
 MARKNADSFÖRING  
 ENTREPRENÖRSSKAP OCH SMÅFÖRETAGANDE  

 
2 Kön 

 Kvinna           Man 
 

3 Ålder 
<30                30-39                 40-49               50-59               >60 

 
4:1 Vad associerar Du med begreppet hållbar utveckling? 
(Vänligen sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst överens med Din 
uppfattning) 
 

Känner ej till begreppet  Vara sparsam med 
naturens resurser 

Teknisk utveckling      Global rättvisa 
Utopi    Hänsyn till kommande 

generationer 
Miljöprogram    Urholkad jargong 
En kompromisande lösning   Agera ansvarsfullt 
Uttryck/term   Helhetstänkande 
Varaktighet/långsiktig    Ekonomisk tillväxt 
Bakåtsträvande  

 Annat_____________________________ 
 
4:2 Varför?  
Motivera kortfattat ovan valt alternativ:  
 
 
 
5:1 Anser Du att hållbar utveckling är ett relevant moment i undervisningen kopplat 
till de kurser som Du är ansvarig för eller ger?  
(Vänligen sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst överens med Din 
uppfattning) 

 I allra högsta grad 
 Hög grad 
 Till viss del 
 I liten grad 
 I väldigt liten grad 
 Vet inte 

 
5:2 På vilket sätt eller varför?  
Motivera kortfattat ovan valt alternativ:  
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_______________________________________________________________ 
6 I vilken utsträckning diskuteras hållbar utveckling i undervisningen inom ramen 
för de kurser som Du är ansvarig för eller ger? 
(Vänligen sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst överens med Din 
uppfattning) 

 Flera gånger i veckan 
 En gång i veckan 
Två eller tre gånger i månaden 
En gång i månaden 
 Några gånger om året 
 En gång varje år 
 Aldrig (om du svarat aldrig ber vi dig motivera varför och tackar sedan för din 

medverkan) 
 
Om aldrig, kortfattad motivering 
________________________________________________________ 
  
7 På vilket sätt skulle du beskriva vad Du huvudsakligen diskuterar i 
undervisningen angående hållbar utveckling kopplat till de kurser som du är 
ansvarig för eller ger?  
Beskriv kortfattat: 
 
______________________________________________________________________ 
 
8 Hur skulle du beskriva de media/metoder som Du använder för att kommunicerar 
hållbar utveckling i undervisningen kopplat till de kurser som du är ansvarig för 
eller ger?  
Beskriv kortfattat: 
 
_________________________________________________________________ 

 
9:1 I vilken grad tror du att de kurser som Du ger eller är ansvarig för, har 
påverkat dina studenters syn på hållbar utveckling? 
(Vänligen sätt ett kryss för det alternativ som stämmer bäst överens med Din 
uppfattning) 

 i allra högsta grad 
 hög grad 
 till viss del 
 i liten grad 
 i väldigt liten grad 
 Vet inte 

 
9:2 På vilket sätt?  
Motivera kortfattat ovan valt alternativ: 
_________________________________________________________________ 
 
10 Hur känner du att arbetet för hållbar utveckling skötts på din fakultet? 

 ____________________________________________________________ 

Tack för din 
medverkan! 
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Utdrag ut högskolelagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.HTM 
 
1 kap. Inledande bestämmelser 
1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt, kommunalt eller 
landstingskommunalt huvudmannaskap. 
Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat 
anges särskilt. 
 2 § Staten skall som huvudman anordna högskolor för

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på 
beprövad erfarenhet, och
2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat 
utvecklingsarbete. 
   Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och 
informera om sin verksamhet. Lag (1996:1392). 

 3 § Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband mellan 
forskning och utbildning. 

 3 a § I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god 
forskningssed värnas. Lag (2000:1370). 

 4 § Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i 
utbildningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet.
   De tillgängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög 
kvalitet i verksamheten.
   Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal 
och studenterna. Lag (2000:260). 

 4 a § Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid 
högskolorna. 
   Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med 
att vidareutveckla utbildningen. Lag (2000:260). 

 5 § Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.
   I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män 
alltid iakttas och främjas.
   Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra 
länder och för internationella förhållanden.
   Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till 
högskolan. Lag (2005:1208). 

3 kap. Professorer och andra lärare
 1 § I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, 

forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete samt administrativt arbete. 
Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna 
ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för 
lärarens arbete vid högskolan. Lag (1997:797). 
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Fråga 1: Inom vilken inriktning har Du din huvudsakliga undervisning? 
Denna fråga ställde vi som en kontrollfråga till lärarna för att vi skulle kunna kontrollera att 
ingen av de olika inriktningarna blev ojämnt representerade. Dock var accessen begränsad och 
urvalet blev inte exakt som vi hade förutsatt. Vi kan i grafen se att den översta mörkgrå stapel 
motsvarar vår urvalsram, och den nedre ljusgrå staplarna motsvarar de faktiska 
respondenterna. På organisations & ledarskap har vi ett bortfall med 8 procent, detsamma på 
entreprenör med 12 procent och redovisning & finansiering med 6 procent. På 
marknadsföring har vi full täckning, det vill säga att samtliga tillfrågade respondenter deltog i 
undersökningen.  

Fråga 2: Kön 

Det totala antalet lärare på institutionen enligt USBE´s hemsida är 64 stycken varav 47 
stycken är män (73,4 procent) och antalet kvinnor är 17 stycken (26.6 procent). Vi bestämde 
oss att fråga cirka 50 procent av denna urvalsgrupp. Detta motsvarar ungefär 25 män och 9 
kvinnor. Då vissa lärarlag var udda rundade vi av uppåt och därför motsvarade vår urvalsram 

cirka 53 procent av populationen.  

Av de totalt tillfrågade männen fick vi 16 stycken 
svar vilket gav en svarsfrekvens på (47,1 procent av 
populationen).  Av kvinnorna fick vi 9 stycken 
vilket gav en svarsfrekvens på 25,5 procent när vi 
räknar i relativa tal vilket ger en full täckning för 
den kvinnliga populationen då denna skulle 
motsvara 26,6 procent  
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Fråga 3: Ålder 
I denna tabell kan vi se 
åldersfördelningen av de som 
svarade på enkäten. Den största 
gruppen respondenter av lärarna 
ligger mellan 30-39 år där 49 procent 
är representerade. Den näst största 
gruppen är lärare mellan 40-49 år där 
28 procent är representerade. 12 
procent är yngre än 30 år och 12 
procent är äldre än 60 år. I gruppen 
50-59 år är 8 procent representerade..  

1:1 Vad är din huvudsakliga inriktning? 
Den första frågan som vi frågade studenterna i enkäten var vilken som var deras huvudsakliga 
inriktning. Som diagrammet visar ligger den största gruppen av tillfrågade under redovisning 
med 37,9 procent. Med 28,8 procent, det vill säga nästan var tredje student valde 
marknadsföring som huvudsaklig inriktning. Finansiering hade 18,8 procent valt, och 12,1 

procent hade valt 
organisation, 

ledarskap eller 
entreprenör. 

Genom ett utdrag 
från en 
studievägledaren.   

 

 

 

1:2 Vilket program tillhör du 
Majoriteten av tillfrågade studenter tillhörde 
Civilekonomprogrammet (CE) med 60,6 
procent. Service Management programmet 
(SM) var representerade med 21,2 procent och 
13,6 procent av Internationell Business 
programmet (IBP), och slutligen fristående 
programmet med 4,5 procent. Hur är detta 
representerat i verkligheten?  
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Fråga 1:3: Vilken termin går du? 
Denna fråga användes som en kontroll fråga så att vi endast skulle få in respondenter som 
gick den sjätte terminen. Syftet med detta var att vi ville få svar från studenter som hade lika 
många år på nacken och därför lättare kunde jämföras än en som går sin första termin och en 
som går sin åttonde. De enkäter som besvarades och inte föll inom urvalsramen togs helt 
enkelt bort.    

Fråga 2: Kön 
Det totala netto antalet studenter 
registrerade på kurser tillhörande 
USBE på C-nivå VT08 var 208 
personer varav 41,3 procent var 
kvinnor och 58,7 procent var män.  
Av de 66 studenter som svarade på 
vår enkäten var 34,8 procent kvinnor 
och 65,2 procent var män. 
Undersökningen är således inte en 
exakt avbildning av verkligheten då 
kvinnorna i vår undersökning är 
aningen underrepresenterade med 6,5 
procentenheter och männen överrepresenterade.  

 

Fråga 3: Ålder 
På universitetets hemsida står det 
angivet att medelåldern för 
studerande på grundnivån ligger på 
29,9 år för hela universitetet. Detta 
säger dock inget om medelåldern 
specifikt på USBE. I vår 
undersökning ligger medelåldern på 
24,5 år och majoriteten kvinnor och 
män ligger i åldersgruppen mellan 
24-26 år.  Försök ta fram 
medelåldern på studenter.  
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Handlingsplan för Hållbar utveckling vid Umeå universitet  
 
Syfte  
Syftet med handlingsplanen är att utveckla vision, mål, strategi och struktur för Umeå 
universitets arbete med Hållbar utveckling.  
 
Vision  
Vår vision är att Umeå universitet ska vara nationellt ledande och internationellt aktivt inom 
området hållbar utveckling. Hållbar utveckling med dess tre dimensioner ska bli en naturlig del av 
all vår verksamhet. Vi vill att människor som söker högre utbildning ska se Umeå universitet som 
det självklara valet för att få en utbildning som baserar sig på Hållbar utveckling. Genom att 
utveckla ny kunskap och ge studenterna en gedigen bas ska Umeå universitet bidra till ett hållbart 
samhälle och till samhällsdebatten på detta område.  
 
Bakgrund  
Begreppet Hållbar utveckling har diskuterats under en lång tid. En viktig milstolpe i den globala 
utvecklingen i förhållande till miljö och hållbar utveckling är FN:s stora miljö- och 
befolkningskonferens i Rio de Janeiro 1992. Där antogs bland annat deklarationen om Agenda 21. 
Tio år senare, 2002, antog FN:s generalförsamling en resolution om UNESCOs decennium för 
utbildning för hållbar utveckling som startade år 2005.  
 
På nationell nivå finns sedan tidigare ett antal viktiga dokument som har kopplingar till Hållbar 
utveckling. Umeå universitet har förbundit sig att implementera Copernicus University Charter 
från 1999, som bl. a. innebär att inkorporera miljöaspekter i all verksamhet. Ett annat viktigt 
dokument är Baltic 21E, Agenda 21 för utbildning för hållbar utveckling som antogs av 
utbildningsministrarna i Östersjöregionen 2002.  
 

För att ytterligare markera betydelsen av hållbar utveckling och den roll högskolan kan ha 
beslutade Sveriges riksdag den 15 december 2005 att lägga till följande formulering i 
Högskolelagens (1992:1434) första kapitel ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar 
utveckling som innebär att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa”. 

Miljöhögskolan vid Umeå universitet genomförde 2003 en utredning om indirekt miljöpåverkan 
inom ramen för miljöledningssystemet. Där framhölls utbildningens och forskningens möjligheter 
i ett hållbarhetsperspektiv. Därefter identifierades Hållbar utveckling under våren 2005 som ett 
viktigt projekt i Umeå universitets handlingspro-gram. Under hösten tillsatte rektor därför en 
arbetsgrupp med uppdraget att arbeta fram en handlingsplan för Umeå universitet för Hållbar 
utveckling.  
 



Arbetsgruppen har varit sammansatt av: Anders Wennström (Projektledare), Olle Stjernström 
(Sam fak.), Erland Mårald (Hum fak.), Hjalmar Laudon (TekNat fak.) Nils-Göran Lundström 
(Med fak.), Christina Ottander (Lärarfak.) och Mattias Sehlstedt (Studrepr.).  
Definitioner  
Begreppet härrör från Brundtlandkommissionens slutrapport (1987), där den hållbara 
utvecklingen definieras som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. En sådan utveckling syftar 
till att säkra en god miljö, hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa för nu levande och för 
kommande generationer.  
 
Det centrala i Brundtlandkommissionens rapport är att begreppet ”Hållbar utveckling” diskuteras 
i tre dimensioner, ekologisk, social samt samhällsekonomisk hållbarhet. Kommissionen tog inte 
ställning till någon inbördes rangordning av dessa tre hållbarhetsdimensioner.  
 
I arbetet med hållbar utveckling vid Umeå universitet är alla tre dimensionerna viktiga och måste 
integreras för att hållbarhetsarbetet ska lyckas, även om deras inbördes förhållanden kan variera 
beroende på sammanhanget. Utbildningsprogram och kurser vid den teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten är exempelvis ofta mer orienterade mot den ekologiskt hållbara dimensionen, medan 
samhällsvetenskapliga utbildningsprogram och kurser är mer orienterade mot de andra hållbara 
dimensionerna (socialt och ekonomiskt hållbar utveckling). Dock måste alla tre dimensioner 
finnas med för att det skall vara tal om Hållbar utveckling.  
 
Universitets roll  
Forskning och utbildning är sannolikt det mest effektiva medel samhället förfogar över för att 
möta dagens och morgondagens utmaningar. Eftersom frågorna om miljö och hållbar utveckling 
är mångfacetterade och inrymmer en rad intressekonflikter där sätt att beskriva och värdera 
problemen skiljer sig åt, behöver forskningen och utbildningen på detta område vara 
mångdisciplinär och kritiskt prövande. Umeå universitet ser därför som sin uppgift att kritiskt 
granska, mångsidigt utveckla och förmedla kunskap rörande håll-bar utveckling, för att därigenom 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. 



Umeå universitet ska:  
 

• utveckla ny kunskap om Hållbar utveckling.  
 
• utveckla de pedagogiska formerna för att förmedla dessa kunskaper till det omgivande 

samhället.  
 
• utbilda om Hållbar utveckling och ge sina studenter verktyg de behöver för att i sina 

framtida arbeten kunna omsätta kunskapen i praktisk handling.  
 
Övergripande mål  
 
Forskning – Vi ska integrera, förstärka och utveckla vår forskning kring Hållbar  
 Utveckling såväl lokalt som internationellt.  
 
Utbildning – Våra utbildningar ska ge studenterna goda kunskaper om Hållbar utveckling och 
 dess tre dimensioner. Våra utbildningar ska även ge studenterna kompetens för att 
 kunna agera för en hållbar utveckling lokalt och globalt i framtiden.  
 
Samverkan – Vi ska vara en stark aktör i regionen och i samhället i övrigt i det gemensamma 
 arbetet med en hållbar utveckling, bl a genom att systematiskt sprida kunskaper och 
 forskningsrön om Hållbar utveckling till det omgivande samhället.  
 
Internt –  Alla anställda vid Umeå universitet ska ha en hög medvetenhet om betydelsen 
 av Hållbar utveckling.  
 
Mål för den kommande 3-årsperioden  
Baserat på de övergripande målen föreslås nedan konkreta mål för den kommande treårsperioden 
samt förslag på aktiviteter.  
 
Forskning:  
Inom de närmaste tre åren ska:  
 

• forskningen om Hållbar utveckling ha stärkts över fakultetsgränserna liksom mellan UmU 
och SLU i Umeå. Förslag på aktivitet: stärka och utveckla utvecklingsområdet ”Hållbart 
nyttjande av skogslandskapet” till att bli ett av Umeå universitets starka områden.  

 
• mötesplatser ha utvecklats inom forskning och forskarutbildning. Förslag på aktivitet: 

vidareutveckla olika former av doktorandplattformar, exempelvis forskarskolor och 
fakultetsöverskridande forskarutbildningskurser samt göra det möjligt för doktorander att 
tillhöra mer än en fakultet.  

 
 
• Umeå universitet ha ett system för att sprida information om forskningsprojekt inom området 
Hållbar utveckling. Förslag på aktivitet: utveckla miljöforskningsportalen 
(http://www.miljoforskningiumea.se/).  
 



Utbildning:  
Inom de närmaste tre åren ska  
 

• perspektivet Hållbar utveckling finnas med i alla program. Förslag på aktivitet: 
fakultetsnämnd, institutionsstyrelse och ledningsgrupp/programråd fastställer vad Hållbar 
utveckling innebär inom befintlig utbildning på såväl grund-, avancerad- som 
forskarutbildningsnivå.  

 
• Umeå universitet arbeta nationellt med utbildningsfrågor rörande Hållbar utveckling. 

Förslag på aktivitet: anordna en nationell konferens om Hållbar utveckling inom högre 
utbildning.  

 
• Universitetet aktivt stimulera studenters engagemang i hållbarhetsfrågor. Förslag på 

aktivitet: inrätta ett årligt pris för bästa examensarbete om Hållbar utveckling 
(Norrskenspriset).  

 
Samverkan:  
Under den kommande treårsperioden ska  
 

• Umeå universitet utveckla och stärka initiativ rörande Hållbar utveckling i relation till det 
omgivande samhället. Förslag på aktivitet: perspektivet Hållbar utveckling ska beaktas i 
all samverkan på lokal, regional, nationell och internationell nivå.  

 
• Umeå universitet regelbundet kommunicera idéer och innovationer rörande Hållbar 

utveckling. Förslag på aktivitet: ta initiativ till debattinlägg om Hållbar utveckling i olika 
medier.  

 
• kunskapen om Hållbar utveckling bland Umeå universitets alumner ökat. Förslag på 

aktivitet: ett informationspaket om Hållbar utveckling och hur Umeå universitet arbetar 
med begreppet ges ut till alumner.  

 
Internt:  
Inom de närmaste tre åren ska  
 

• det finnas en samordning av fakulteternas, institutionernas och enheternas arbete med 
Hållbar utveckling. Förslag på aktivitet: utveckla stödfunktioner för fakulteter, 
institutioner och enheter.  

 
• det finnas en samordning av aktiviteter inom hållbarhetsområdet som miljö och arbetsmiljö. 

Förslag på aktivitet: utveckla en ny hållbarhetspolicy.  
 
• kunskapen om hållbar utveckling vara hög. Förslag på aktivitet: perspektivet Hållbar 

utveckling ska ingå i ledarskaps- och kompetensutbildning av lärare.  
 
• kunskapen hos våra anställda rörande hållbar utveckling höjas. Förslag på aktivitet: alla 

anställda ska få ett informationspaket om Hållbar utveckling och perspektivet Hållbar 
utveckling ska ingå i introduktionskurser för nyanställda.  

  



 
Förverkligande och ansvarsfördelning  

 
Universitetsledning  
Hållbarhetsarbetet leds av rektor eller av den rektor utser. Uppföljning av hållbarhetsarbetet ingår 
i den årliga uppföljningen av all verksamhet.  
 
Universitetsförvaltningen  
Universitetsförvaltningen ansvarar för samordning av Hållbar utveckling. Uppgiften är att 
konkretisera och leda arbetet med handlingsplanens mål. Arbetet ska ske i nära samarbete med 
fakulteter och enheter.  
 
Fakultetsnämnd  
Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för att genomföra handlingsplanens mål inom sitt 
ansvarsområde. Fakultetsnämnden ansvarar för att ta fram anvisningar och organisera arbetet 
inom fakulteten samt ansvara för uppföljning inom sitt verksamhetsområde.  
 
Institutions- och enhetsnivå  
Prefekter, föreståndare och andra chefer har ansvar för att målen i handlingsplanen för Hållbar 
utveckling nås inom sitt ansvarsområde.  
 
UPC  
Universitetspedagogiskt centrum ansvarar för att ge lärarna vid Umeå universitet pedagogiska 
kunskaper för att kunna utveckla undervisningen kring Hållbar utveckling.  
 
 
Uppföljning  
Hållbar utveckling handlar om långsiktighet och ett ständigt pågående arbete. Denna 
handlingsplan med de uppsatta visionerna och målen måste därför kontinuerligt analyseras, 
utvärderas och revideras. Handlingsplanen med dess mål följs upp efter 3 år av en 
fakultetsövergripande grupp som tillsätts av rektor. 

 


