
 

Hållbar utveckling i högre 

utbildning 

Miljöledningssystem användbart för akademin? 

Emmy Frohm 

 
 

 

 

 

 

Student 

Examensarbete i miljö- och hälsoskydd 15/30 hp 

Avseende kandidatexamen 

Rapporten godkänd: 4 mars 2013 

Handledare: Åsa Berglund och Åsa Bäckström 



  



  



Sustainable development in higher education – environmental 

management system useful for academia? 
 

Emmy Frohm 

Abstract 
The purpose of this report was to investigate how the Umeå School of Business and 

Economics at Umeå university can work to increase the share of courses and programmes 

that discuss sustainable development. Furthermore the purpose was to develop an action 

plan that can be used to increase that share. Methods used were a questionnaire directed 

towards the educators at the Umeå School of Business and Economics and an assessment of 

the content of courses and programmes connected to the Umeå School of Business and 

Economics. There was no clear structured way of working with education for sustainable 

development, but at the same time there was a will to integrate sustainable development in 

the education. Curricula were according to the educators an important tool to achieve this 

integration, their experience were that there are not enough time, people and money to work 

with sustainable development in the education and they would like to see more clear 

directions from the management. Even though the conditions for working with this issue 

weren’t the best the assessment still showed that there were courses and programmes that 

discuss sustainable development. The conclusion of this study is that a more structured way 

of working, for example through the implementation of an environmental management 

system, would likely cause a bigger share of courses and programmes at the Umeå School of 

Business and Economics that discuss the issue of sustainable development. 
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Sammanfattning 
En av dagens viktigaste frågor är hur vi ska kunna nå ett hållbart samhälle. Universitetens 

roll är här mycket betydelsefull genom att de kan ge studenterna grundverktygen för att i sitt 

framtida privat- och yrkesliv arbeta för en hållbar utveckling. Syftet med detta arbete är att 

undersöka hur Handelshögskolan vid Umeå universitet kan arbeta för att öka antalet kurser 

och program med frågeställningar i hållbar utveckling samt att ta fram en handlingsplan för 

det arbetet. 

En enkätundersökning genomförd bland Handelshögskolans undervisande personal visar att 

uppföljningen för arbetet med hållbar utveckling i utbildningen lämnar mer att önska samt 

att det inte är helt självklart för personalen vad som karaktäriserar utbildning i hållbar 

utveckling. Undersökningen visar att det framförallt är männens kännedom om detta som 

brister. Samtidigt visar en kartläggning av kurser och program vid Handelshögskolan att det 

finns kurser och program som innehåller frågeställningar i hållbar utveckling. Stödet för att 

arbeta med den här frågan upplevs vara störst från Handelshögskolans ledning samt 

institutionsledningen vilket är positivt då det är de som arbetar närmast personalen. 

Däremot är det upplevda stödet inte speciellt högt och det efterfrågas även tydligare direktiv 

från ledningen för att arbeta med hållbar utveckling i utbildningen. Även ekonomiska och 

personella resurser för att arbeta med frågan anses av den undervisande personalen inte vara 

tillräckliga. Respondenterna visar dock en vilja att hållbar utveckling är något som ska 

integreras i utbildningen och inte behandlas som ett separat ämne, något som också är ett 

karaktärsdrag för utbildning i hållbar utveckling. Många uppger även att de har planer på att 

arbeta med hållbar utveckling i undervisningen framöver och de anser också att det är viktigt 

att studenterna får med sig den kunskap de behöver för att verka för en hållbar utveckling. 

För att åstadkomma detta menar många att kursplanerna är ett viktigt styrmedel. Däremot 

finns det en osäkerhet om studenterna i sin tur skulle uppskatta ett större inslag av hållbar 

utveckling i undervisningen. 

Den generella slutsatsen är att det befintliga arbetet med att införa hållbar utveckling i 

utbildningen har gett resultat, även om det arbetet inte har någon tydlig struktur. Därför bör 

ett mer strukturerat arbete, förslagsvis med hjälp av ett miljöledningssystem, kunna ge 

förbättrade resultat med en högre andel kurser och program som behandlar hållbar 

utveckling. 
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1. Inledning 
Vid universitet och högskolor utexamineras varje år tusentals människor. De ska sedan ut i 

livet och göra val samt fatta beslut som till stor del baseras på personliga erfarenheter och 

lärdomar. I dagens samhälle där miljön och klimatet påverkas negativt av människans sätt 

att leva kommer dessa personers agerande att vara viktiga för att på sikt skapa ett hållbart 

samhälle. Det handlar inte bara om hur människor fattar beslut respektive påverkar 

beslutsfattare i sin yrkesroll utan även hur de väljer att leva sina liv. Därför kan 

universitetens påverkan på hållbar utveckling vara mycket större än någon annan 

samhällssektor (Disterheft m. fl. 2012) Det kan låta som en stor och kanske omöjlig uppgift 

men vi människor är också källor till kunskap, idéer, verktyg och metoder som vi 

förhoppningsvis kan mobilisera för att bevara de livsuppehållande systemen på en hållbar 

nivå (Sammalisto 2007). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) som är ansvariga för FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling har i en 

rapport angivit sju kännetecken för utbildning i hållbar utveckling. Där anges att 

undervisning i hållbar utveckling ska vara ämnesövergripande och holistisk, den ska 

integreras i hela läroplanen och inte behandlas som ett separat ämne (UNESCO 2006). Här 

anges även att undervisningen ska vara värdegrundad och tillämpa kritiskt tänkande och 

problemlösning, pedagogiken i lärandet ska vara varierad och studenterna ska delta i beslut 

om hur undervisningen ska ske. Det studenterna lär sig ska vara applicerbart på både det 

privata och professionella livet och utbildningen ska behandla både lokala och globala 

problem (UNESCO 2006). I den traditionella högre utbildningen idag är undervisningen 

uppdelad ämnesvis vilket inte är att föredra för att skapa förståelse för det komplexa begrepp 

hållbar utveckling. Utmaningarna för universiteten är således både många och viktiga. Ofta 

kan de som är intresserade redan väldigt mycket om hållbar utveckling och därför är det 

viktigt att hållbar utveckling integreras i all utbildning så att inte bara de som gör aktiva val 

kommer i kontakt med frågorna (WWF 2008). Hur arbetet med att införa frågeställningar i 

hållbar utveckling ska gå till finns det säkerligen många åsikter om men ett verktyg att 

använda sig av är miljöledningssystem. Ett sådant är högskolor och universitet skyldiga att 

ha sedan 2010 enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Genom 

miljöledningssystemet blir universiteten tvungna att identifiera sin miljöpåverkan samt sätta 

upp mål för att minska denna miljöpåverkan och arbeta mot ständiga förbättringar på 

miljöområdet (SIS 2004). En stor indirekt miljöpåverkan universiteten har är just 

undervisningen och dess innehåll vilket samtidigt utgör en stor möjlighet för universiteten att 

på ett betydande sätt bidra till en hållbar utveckling. 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur Handelshögskolan vid Umeå universitet kan 

arbeta med ett av sina miljömål, nämligen att öka antalet kurser och program med 

frågeställningar i hållbar utveckling (Figur 1). Vidare är syftet att ta fram en handlingsplan 

för detta arbete. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att besvara syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

 Vilka attityder till hållbar utveckling i undervisningen finns bland Handelshögskolans 

undervisande personal och hur ser de på studenternas uppfattning av den 

undervisningen? 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2F&ei=W1d9UNLEIqmj4gTuyoHgAw&usg=AFQjCNGothJfQFH0qdN7f5d6BxaB3HG-IQ&sig2=7zDkWEREs9qpyODUT6flvA
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 Vilka förutsättningar finns idag på Handelshögskolan för att arbeta med hållbar 

utveckling i undervisningen? 

 Finns det kurser och program med frågeställningar i hållbar utveckling i 

Handelshögskolans kurser och program vid Umeå universitet? 

 

 
Figur 1 (Mattias Pettersson, 2012). Handelshögskolan vid Umeå universitet. Syftet med arbetet är att 

undersöka hur de kan arbeta för att öka antalet kurser och program med frågeställningar i hållbar 

utveckling. 
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2. Bakgrund 

2.1 Styrande dokument 

2.1.1 Internationella styrande dokument 

FN har vid ett flertal tillfällen belyst frågan om utbildningens vikt för att nå ett hållbart 

samhälle. Agenda 21 är ett dokument som antogs 1992 vid FN:s konferens för miljö och 

utveckling i Rio de Janeiro (FN 1994). Dokumentets mål är att åstadkomma en hållbar 

utveckling internationellt och utgör ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. Hela 

kapitel 36 ägnas åt utbildning och här anges att ” Utbildning är avgörande för att främja en 

hållbar utveckling och förbättra människors förmåga att lösa miljö- och 

utvecklingsproblem.”(FN 1994). Vid FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 betonades att 

utbildning är en avgörande faktor för att nå en hållbar samhällsutveckling och det antogs 

även en genomförandeplan som anger att hållbar utveckling ska vara ett perspektiv som 

genomsyrar all formell, icke-formell samt informell utbildning på alla nivåer (SOU 

2004:104). FN har även utsett perioden 2005 -2014 till årtionde för utbildning för hållbar 

utveckling (UNESCO 2006). Målet för årtiondet är att integrera värderingar, kunskaper och 

principer för hållbar utveckling i all utbildning för att uppmuntra förändringar i beteenden 

som ger oss alla ett mer hållbart och rättvist samhälle (UNESCO 2006). Medlemsländerna i 

United Nations Economic Commission for Europé (UNECE) beslutade 2005 om en strategi 

för utbildning för hållbar utveckling (UNECE 2005). Strategin ska beaktas som en vägledning 

i genomförandet av årtiondet för utbildning för hållbar utveckling (UNECE 2005). Sverige 

har deltagit i ovannämnda konferenser och har därför en politisk förpliktelse att följa de 

beslut som fattats (SOU 2004:104). The University Charter for Sustainable Development togs 

vid European Rector’s Conference 1993 och är undertecknat av Umeå universitet som ett av 

328 universitet från 38 länder i Europa (Forsberg 2000; Copernicus-Campus 2012). Att 

signera dokumentet ger ett åtagande om att de ska arbeta för en god balans mellan de tre 

hållbarhetsdimensionerna i läroplaner, förvaltning samt i service till det omgivande 

samhället (Copernicus-Campus 2012). 

2.1.2 Nationella styrande dokument 

I regeringens strategi för hållbar utveckling anges utbildning som en avgörande faktor 

(Regeringen 2004). Utbildningen ska omfatta de tre hållbarhetsdimensionerna samt även 

präglas av demokrati och medinflytande (Regeringen 2004). Sedan 2005 anges även i 

Högskolelagen (1992:1434) 5 § att Högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar 

utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Vidare ska Sveriges universitet och 

högskolor enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ha ett 

miljöledningssystem där både direkta och indirekta miljöaspekter från verksamheten ska 

beaktas. I Högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 anges även vilka krav som ställs på 

studenterna för att de ska få examen. För att få en kandidatexamen ska studenten bland 

annat: ” visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter” och ”visa insikt om 

kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används”. Dessa krav kan 

relateras till hållbar utveckling. 

2.2 Utbildning i hållbar utveckling 

Den klassiska definitionen för hållbar utveckling har sitt ursprung i rapporten Our common 
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future från 1987 och anger att hållbar utveckling är: ”en utveckling som tillfredställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov” 

(FN 1987). Vid FN:s världstoppmöte i Johannesburg utvecklades begreppet ytterligare 

genom att tillföra de tre dimensionerna – den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga 

– som ses som ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå en hållbar utveckling 

(Regeringen 2002). Definitionen är dock bred och kan anses svår att tolka. Egenföretagaren 

Magnus Enell nämner att begreppet inte är förståeligt för politiker, företagsledare och för den 

vanlige medelsvensken (Högskoleverket 2005). Deras perspektiv är oftast kortare, t ex väljs 

en politiker på fyra år och en affärsplan sträcker sig i regel endast tre till fem år framåt i 

tiden. Näringslivet har därför tagit fram en egen definition på hållbar utveckling som innebär 

”att ta ansvar för sitt ekonomiska, miljömässiga och sociala agerande” (Högskoleverket 2005) 

UNESCO fick ansvaret att driva arbetet med FN:s årtionde för utbildning i hållbar utveckling 

och har tagit fram rekommendationer för hur medlemsländernas ska integrera hållbar 

utveckling i landets utbildningssystem (SOU 2004:104). I sin rapport till 

generalförsamlingen anger de sju kännetecken för utbildning i hållbar utveckling, vilka 

inbegriper själva undervisningen men även hur undervisningen ska gå till (UNESCO 2006. 

Fritt översatt): 

- Undervisningen är ämnesövergripande och holistisk; den ska integreras i hela 

läroplanen och inte behandlas som ett separat ämne. 

- Undervisningen är värdegrundad; den ska dela de värderingar och principer som 

ligger till grund för hållbar utveckling. 

- Undervisningen tillämpar kritiskt tänkande och problemlösning; den ska ge 

förtroende att ta itu med dilemman och utmaningar för hållbar utveckling. 

- Pedagogiken i undervisningen är varierad. 

- Undervisningen innehåller deltagande beslutsfattande; eleverna deltar i beslut om 

hur de ska lära. 

- Undervisningen är tillämpbar; inhämtade kunskaper är integrerade i både privat- och 

yrkesliv. 

- Undervisningen är lokalt relevant; den tar upp både lokala och globala frågor och 

använder det språk som eleverna vanligtvis använder. 

I betänkandet Att lära för hållbar utveckling som kom 2004 beskrivs att utbildning i hållbar 

utveckling inkluderar att både ge eleven kunskap om tillstånden i världen samt att ge 

engagemang och vilja att handla för att skapa en hållbar samhällsutveckling (SOU 2004:104). 

Precis som UNESCO menar även kommittén att utbildning i hållbar utveckling både handlar 

om undervisningens innehåll samt hur den utförs. Följande karaktärsdrag anser kommittén 

kännetecknar utbildning i hållbar utveckling (SOU 2004:104 s. 73): 

- ”Många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga 

förhållanden och förlopp behandlas integrerat med stöd av ämnesövergripande 

arbetssätt.  

- Målkonflikter och synergier mellan olika intressen och behov klarläggs.  

- Innehållet spänner över lång sikt från dåtid till framtid och från det globala till det 

lokala.  

- Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har inflytande över utbildningens 

form och innehåll.  

- Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och samhälle.  
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- Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande och 

handlingsberedskap.  

- Utbildningens process och produkt är båda viktiga.” 

 

2.3 Hållbar utveckling i utbildningen nationellt och internationellt 

Enligt kommittén för utbildning för hållbar utveckling finns det många arbetssätt inom den 

högre utbildningen som följer de karaktärsdrag som kommittén angett för utbildning i 

hållbar utveckling (SOU 2004:104). Däremot finns det ett antal områden som skulle kunna 

förbättras. Här anges möjligheterna för studenter att påverka utbildningens form och 

innehåll, exempelvis anger 70 % av studenterna i en undersökning att de sällan eller aldrig 

diskuterar kurskrav med lärare (SOU 2004:104). Det anges även att arbetet bör fokusera mer 

på de tre dimensionerna av hållbar utveckling och inte enbart den miljömässiga (SOU 

2004:104). De lärosäten som i sin policy tar sig an uppdraget att integrera hållbar utveckling 

i utbildningen avser miljöfrågor medan den sociala och ekonomiska dimensionen inte 

behandlas. Förbättringar anses även kunna ske genom att arbetet behöver bli mer 

interdisciplinärt (SOU 2004:104). Det kan ge ökad förståelse för tvärdisciplinära problem 

och ge ökade kunskaper i undervisningsmetodik vilket är positivt för hållbar utveckling (SOU 

2004:104). Här anges även att arbetet med den högre utbildningens indirekta påverkan ofta 

brister medan arbetet med de direkta har kommit längre samt att omvärldskontakterna, 

framförallt internationella sådana, behöver integreras mer i utbildningen (SOU 2004:104). 

Kommittén har även gjort en undersökning bland studenter och doktorander som visar att 

genomförd utbildning ger allmänbildning samt förmåga att reflektera över egna värderingar, 

men att den inte i någon högre grad ger ökad vilja att engagera sig i samhällsutvecklingen 

(SOU 2004:104). Högskoleverket gör granskningar av undervisningen på universitet och 

högskolor i Sverige där internationella bedömare medverkar (SOU 2004:104). Här har 

konstaterats att studenterna i Sverige till större del får undervisning i små grupper än vad 

fallet är i exempelvis grannlandet Norge. Högskoleverket anser att detta borde ge goda 

förutsättningar att arbeta med studentinflytande, men enligt den undersökning som gjorts 

bland studenter är universitet och högskolor dåliga på att ta tillvara den möjligheten (SOU 

2004:104). Däremot visar Högskoleverkets studier på att samverkan med det omgivande 

samhället ökar (SOU 2004:104). Vad gäller de internationella kontakterna så är de dock 

främst riktade mot den västerländska delen medan övriga kontakter är mindre utvecklade. I 

utbildningssystemet är det i regel uppföljning och utvärdering som ligger till grund för vilka 

förbättringsåtgärder som behöver vidtas, exempelvis ändra fördelningen av resurser samt 

hur utbildningen sker (SOU 2004:104). År 2004 när betänkandet kom fanns det i allmänhet 

system för att granska delar av hållbar utveckling som jämställdhet och mångfald men 

metoder för att gemensamt granska alla dimensioner av hållbar utveckling saknades (SOU 

2004:104). 

Högre Utbildning för Hållbar Utveckling (HU2) är ett nationellt nätverk vars mål är att 

integrera hållbar utveckling i utbildning på högre nivå (Göteborgs Miljövetenskapliga 

Centrum 2012). Nätverket vänder sig till personer vid universitet och högkolor som arbetar 

med undervisning eller organisation samt personer vid myndigheter, verk och 

studentorganisationer (Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum 2012 A). 

Global Higher Education Partnership (GHESP) är FN:s internationella nätverk vars syfte är 

att leda den högre utbildningen i en hållbar riktning (UNESCO 2012). Tre organisationer som 
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ingår i nätverket är Copernicus-Campus, Baltic 21E och International Association of 

Universities (UNESCO 2012). 

 

2.4 Miljöledningssystem 

2.4.1 Miljöledningssystem och hur det kan kopplas till undervisning 

Den internationella standarden ISO 14001 är ett välanvänt miljöledningssystem bland många 

olika organisationer och verksamheter. Bara i Sverige fanns det år 2011 9455 företag och 

organisationer certifierade enligt ISO 14001 (Babacus AB 2012). Standarden innehåller 52 

skallkrav och bygger på ett systematiskt arbete som kallas PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act, 

på svenska Planera-Genomför-Följ upp-Förbättra) vilket ska leda till att verksamheten eller 

organisationen som använder sig av systemet ska uppnå ständiga förbättringar (SIS 2004). 

Innan arbetet med PDCA-cykeln börjar ska dock verksamheten i fråga utreda vilka 

miljöaspekter verksamheten ger upphov till (SIS 2004). En miljöaspekt definieras som: 

”delar av en organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter eller tjänster som kan 

påverka miljön” (SIS 2004, s.8). Både direkta och indirekta miljöaspekter ska definieras och 

värderas för att bedöma vilka som har eller kan ha en betydande påverkan på miljön (SIS 

2004). Direkta miljöaspekter utgörs av sådant som organisationen direkt kan styra såsom 

energianvändning och utsläpp medan indirekta exempelvis kan vara den miljöpåverkan de 

produkter och tjänster som organisationen producerar har (SIS 2004). Vanligt är att 

universitet identifierar utbildning som en indirekt miljöaspekt (Sammalisto 2007). 

Organisationen ska även identifiera vilka lagkrav som är kopplade till verksamheten och en 

miljöpolicy ska upprättas (SIS 2004). För universitet blir här högskolelagen (1992:1434) 

viktig. Den paragraf som har mest tydlig koppling till utbildning i hållbar utveckling är 5 § 

som anger att högkolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk 

och social välfärd och rättvisa. Dock har som ovan nämnts utbildning i hållbar utveckling 

andra dimensioner såsom hur undervisningen går till. Dessa dimensioner har kopplingar till 

andra delar i Högskolelagen. I 8 § anges att utbildningen ska utveckla studenternas förmåga 

att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att själständigt lösa problem och 

följa kunskapsutvecklingen. I Högskolelagen 4 a § står även att studenterna ska ha rätt att 

utöva inflytande över utbildningen samt att högkolorna ska verka för att studenterna tar en 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. I Plan-steget ingår att fastställa 

miljömål för relevanta delar av verksamheten samt upprätta handlingsplaner för att uppnå 

sina mål (SIS 2004). En handlingsplan ska innehålla vem som ansvarar för respektive steg i 

arbetet för att nå miljömålet, hur arbetet ska gå till, inom vilken tid det ska genomföras samt 

vilka resurser som finns att tillgå (SIS 2004). Implementering av ett miljöledningssystem är 

en mycket bra möjlighet för att förbättra läroplanernas innehåll av hållbar utveckling 

(Ferreira m.fl. 2006). Holm m.fl. (2012) har tagit fram en modell just för att föra in hållbar 

utveckling i läroplaner vilken följer miljöledningssystemets PDCA-cykel. 

Plan-steget innebär i modellen att genomföra kompetensutveckling för fakulteten. Enligt 

krav i miljöledningssystem ska den personal som arbetar med uppgifter som har betydande 

miljöpåverkan ha den kompetens som krävs för det arbetet. Det innebär därför att 

universitetet är skyldig att tillhandahålla utbildning för personalen om de identifierat 

undervisning som en betydande miljöaspekt (Holm m.fl. 2012). I Plan-steget ingår även att ta 

fram checklistor och frågor som kan användas vid självutvärdering och vid revisioner samt 

att ta fram material som kan användas i undervisningen. Sådant material kan vara 
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webbaserade kurser eller böcker, filmer och spel. Do-steget handlar om att identifiera 

relevanta aspekter av utbildning i hållbar utveckling i universitetet, både på detalj och på 

övergripande nivå. Det kan vara att undersöka innehållet i läroplaner och att via enkäter 

fråga studenter och lärare hur väl de tycker hållbar utveckling är integrerat i undervisningen, 

metoder som Novia University of Applied Science i Finland använder sig av (Holm m.fl. 

2012). Check-steget innebär att använda sig av de checklistor och frågor som tagits fram i 

Plan-steget och slutligen innebär Act-steget att göra en bedömning av resultatet för att 

avgöra vilka förbättringar som behöver vidtas eller vad som behöver ändras, både på detalj- 

och övergripande nivå (Holm m. fl. 2012). 

Att utbilda den undervisande personalen leder till att de reflekterar och blir mer medvetna 

över sin roll som lärare och att de i sin tur kan vidta åtgärder för att inkludera hållbar 

utveckling i sitt arbete (Sammalisto 2007). Utan den utbildning och den kommunikation som 

sker via ett miljöledningssystem är det osäkert om den här utvecklingen hos personalen 

skulle ske (Sammalisto 2007). Miljöledningssystemet bidrar här också genom det krav 

standarden ställer på att övervakning och uppföljning ska ske över de miljöaspekter som 

bedömts som betydande. Uppföljningssystemet blir då ett verktyg för att personalen, när de 

väl blivit medvetna genom utbildning och andra aktiviteter, även ska ta steget för att vidta 

åtgärder och integrera hållbar utveckling i sin undervisning (Sammalisto 2007). En 

undersökning genomförd bland 17 svenska universitet visar även att 71 % av universiteten 

integrerar utbildning i sitt miljöledningssystem eftersom de ser att de på så sätt kan göra ett 

stort bidrag till samhället (Sammalisto 2007). Det är således en stor majoritet som ser 

utbildningen som en betydande miljöaspekt. Ett krav är också att genomföra interna 

revisioner av miljöledningssystemet samt för att få sitt certifikat genomgå en revision från en 

extern organisation (SIS 2004). I allmänhet genomförs även externa revisioner en gång per 

år (Malmhagen muntl.). Revisionerna utgör ofta en extra drivkraft att arbeta för att nå 

ständiga förbättringar och utveckla verksamheten (Malmhagen, muntl; Sammalisto 2007). 

De påminner universitetspersonalen att miljöledningssystemet är en ständigt närvarande och 

implementerad del av verksamheten och inte bara utgör en policy utan verkningskraft. På så 

sätt kan miljöledningssystemet hjälpa till att skapa kreativitet hos personalen, förutsatt att 

miljöledningssystemet inte blir något som ska uppnås i sig utan att det ses som en hjälp och 

ett verktyg av personalen (Sammalisto 2007). 

Flera forskare anser att ett interdisciplinärt system med ett samarbete över de gränser som 

existerar inom högre utbildning krävs för att främja lärarnas kompetens inom hållbar 

utveckling (Lozano 2006; Holm m.fl. 2012). Det vill säga samarbete mellan discipliner, 

mellan lärare och studenter och med det omgivande samhället samt att det behövs 

kompetens att se världen ur flertalet synvinklar, som en flerspråkig och mångkulturell helhet 

(Holm m.fl. 2012). Även i det internationella rådslag om utbildning för hållbar utveckling 

som kommittén för utbildning i hållbar utveckling arrangerade 2004 ansåg många deltagare 

att lärarna behöver utbildas i hållbar utveckling samt att de behöver samarbeta över 

ämnesområdena (SOU 2004:104). Implementeringen av ett miljöledningssystem kan bidra 

till att lösa problemet med att nå ett interdisciplinärt samarbete (Ferreira m. fl. 2006). Om 

det implementeras på rätt sätt kan det bland annat belysa synpunkter från en rad olika 

aktörer inom universitetet och processen involverar den största möjliga bredden av deltagare 

genom att alla avdelningar, discipliner och ledningsstrukturer omfattas (Ferreira m.fl. 2006).  

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) är också en standard för miljöledningssystem 

och är i grunden en EU-förordning för miljöstyrning och miljörevision (Ammenberg 2004). 
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Standarden för EMAS är i princip densamma som för ISO 14001 med den skillnaden att 

EMAS ställer krav på en offentlig miljöredovisning som ska granskas av en oberoende tredje 

part (Ammenberg 2004). Detta krävs av organisationen för att ge allmänhet och övriga 

möjlighet att få en inblick i organisationens påverkan på miljön (Ammenberg 2004). 

 

2.4.2 Miljöledningssystemet vid Umeå universitet 

Formuleringen i Högskolelagen (1992:1434) 5 § att Högskolorna i sin verksamhet ska främja 

en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa påverkar direkt Umeå 

universitets verksamhet. Vidare ska Umeå universitet enligt Förordning (2009:907) om 

miljöledning i statliga myndigheter ha ett miljöledningssystem där både direkta och indirekta 

miljöaspekter från verksamheten ska beaktas. Detta innebär enligt 3 § andra stycket att 

universitetet bör registrera sig enligt EMAS eller certifiera sig enligt standarden ISO 14001. 

Dock fick universitetet redan 1998 i uppdrag från regeringen att upprätta ett 

miljöledningssystem och därför gjordes samma år en utredning över verksamhetens 

miljöpåverkan där de betydande miljöaspekterna identifierades. En av de identifierade 

betydande indirekta miljöaspekterna är universitetets utbildning (Umeå universitet 2010 A). 

Det miljöledningssystem universitetet har baseras på miljöpolicyn, de nationella 

miljökvalitetsmålen samt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 

(Umeå universitet 2011 A). Umeå Universitet är dock inte certifierade enligt standarden 

(Umeå universitet 2010 A) I miljöpolicyn anges bland annat att: ”Umeå universitet ska 

medverka till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och vara ett miljömedvetet universitet 

genom att: göra studenter och anställda medvetna om miljöfrågor och stimulera till konkreta 

handlingar som främjar en hållbar utveckling (…) samt inom ramen för universitetets arbete 

för en hållbar utveckling följa lagstiftning och föreskrifter och driva arbetet i en ständig 

förbättringsprocess.” (Umeå universitet 2011 B). 

Umeå Universitet har fyra miljömål som sträcker sig över tidsperioden 2010-2013. Miljömål 

nummer två behandlar utbildning och lyder: ”Antalet kurser och program med 

frågeställningar i hållbar utveckling ska öka” (Umeå universitet 2010 B). För att följa upp 

målet ska de kurser som behandlar frågeställningar i hållbar utveckling plockas ut från det 

totala utbudet av kurser och program (Umeå universitet 2011 C). Varje år ska resultatet 

rapporteras för varje fakultet, institution samt för hela universitetet (Umeå universitet 2010 

B). Uppföljning av innehållet av hållbar utveckling i kurser och program sker dock inte idag 

då nödvändiga administrativa system saknas (Bäckström, muntl.). Miljöledningsarbetet 

enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter rapporteras årligen till 

Naturvårdsverket samt till utbildningsdepartementet, allt enligt § 20 i förordningen. 

Vid Umeå universitet motsvarar styrelsen högsta ledningen och rektorn vd:n vilket innebär 

att det är rektorn som har ansvaret för miljöarbetet vid universitetet (Malmhagen, muntl.). 

Av rektorn utses en miljöledningsgrupp som har till uppgift att driva miljöledningsarbetet 

genom strategiskt arbete och styrning (Umeå universitet 2001). Miljögruppen ska också följa 

upp det övergripande miljöarbetet och identifiera avvikelser. Miljösamordnaren 

sammanställer miljögruppens beslutsunderlag och ska på central nivå vara ett stöd för 

universitetsledningen i miljöarbetet (Umeå universitet 2001). Det hör till miljösamordnarens 

uppgift att vara kontaktperson gentemot myndigheter i miljöfrågor samt att se till att 

universitetets centrala miljömål följs upp och uppdateras. Miljösamordnaren ska även vara 

ett stöd till institutionerna i deras arbete med miljöledningssystemet (Umeå universitet 
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2001). På fakulteterna är det dekanus som har det övergripande ansvaret för miljöarbetet 

(Umeå universitet 2001). 

2.4.3 Miljöledningssystemet vid Handelshögskolan 

Handelshögskolan består av tre institutioner: nationalekonomi, företagsekonomi och 

statistik (Umeå universitet 2012). Enligt miljöledningssystemets riktlinjer för institutioner 

ska de ha en miljörepresentant som stödjer prefekterna, vilka är ytterst ansvariga för 

miljöarbetet och miljöledningssystemet vid institutionen (Umeå universitet 2001). Detta 

innebär exempelvis att hjälpa till vid identifiering av miljöaspekter eller utformandet av 

handlingsplaner för att nå miljömålen. Prefekterna har ansvaret att hålla sig uppdaterad på 

miljölagstiftningens område och se till att det finns gällande tillstånd (Umeå universitet 

2001). Det är också upp till institutionerna om de vill ha samma miljömål som universitetet 

eller om de vill upprätta egna som bättre speglar deras verksamhet (Umeå universitet 2011 

D). 

3. Material och metod 
3.1 Arbetets avgränsning 

Arbetet har avgränsats till Handelshögskolan vid Umeå universitet samt utbildning på grund- 

och avancerad nivå. Forskarutbildning omfattas således inte. Anledningen till att just 

Handelshögskolan valts som studieobjekt är att de i dagsläget genomför en förstudie för att 

undersöka vad som skulle krävas för att miljöcertifiera sig. För detta har de anlitat ett 

konsultbolag som arbetar med att ta fram ett beslutsunderlag. Vad gäller beskrivning av krav 

som ställs i ett miljöledningssystem har endast standarden för ISO 14001 använts. Den 

framtagna handlingsplanen omfattar endast ansvarsfördelning, tillvägagångssätt samt 

tidsplan. På grund av tidsbrist samt mycket begränsad insikt i Handelshögskolans ekonomi 

och budget omfattar handlingsplanen inte resurser. 

3.2 Framtagande och utskick av enkät 

För att undersöka attityder till hållbar utveckling i undervisningen bland Handelshögskolans 

undervisande personal samt vilka förutsättningar som finns vid Handelshögskolan att jobba 

med hållbar utveckling i undervisningen genomfördes en enkätundersökning. Användbar 

litteratur söktes via internet för att få tillräckligt med information för att kunna formulera 

relevanta enkätfrågor. 44 enkätfrågor togs fram i samarbete med Johan Jansson, 

universitetslektor vid Handelshögskolan och enkäten skapades via websurvey, ett verktyg för 

att skapa och skicka ut webbenkäter som tillhandahålls av Umeå universitet. De avslutande 

15 påståendena i enkäten är framtagna av Dunlap m.fl (2000) och används för att bedöma 

respondentens attityder och värderingar mot miljö. Målgruppen för enkäten var 

undervisande personal på Handelshögskolan vid Umeå universitet och dessa togs fram 

genom universitetets hemsida. Fyra personer hörde av sig efter utskicket och meddelade att 

de inte längre tillhör den undervisande personalen vid Handelshögskolan. Dessa togs bort 

från deltagarlistan. Enkäten var öppen mellan 15 november till 5 december 2012. En 

påminnelse skickades ut till dem som inte svarat den 22 och den 27 november 2012. Efter det 

första utskicket inkom ett antal synpunkter på enkäten varför ett förtydligande skickades ut 

tillsammans med den första påminnelsen. Både enkätfrågorna samt förtydligandet finns 

tillgängliga som bilaga 1 och 2 till detta arbete. 

3.3 Sammanställning av enkät 

För att beräkna medelvärden och skapa diagram har programmet Excel använts. Tabeller har 
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skapats i Word. För att behålla respondenternas anonymitet redovisas endast frågorna med 

svarsalternativ utifrån kön. På frågor där få personer svarat, som minst 8 personer, 

bedömdes det inte givande att jämföra könen med varandra. För varje person som svarat på 

de avslutande attityd- och värderingsfrågorna räknades ett medelvärde ut, där en högre siffra 

visar på en mer miljövänlig inriktning. För frågor i enkäten där svaret kan tänkas vara 

kopplat till dessa attityder och värderingar gjordes en separat beräkning. På dessa frågor har 

de svarande fått välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning/oviktigt 

och 5=stor utsträckning/mycket viktigt. Respondenterna delades sedan in i tre grupper, de 

som svarat 1 eller 2, de som svarat 3 samt de som svarat 4 eller 5. Denna indelning gjordes för 

att skapa grupper där medlemmarna hade relativt likartad uppfattning i frågan. Sedan 

beräknades ett medelvärde för den gruppen utifrån de resultat de fick på attityd- och 

värderingsfrågorna. Endast de frågor där antalet svarande i respektive grupp var relativt 

jämnt beräknades. För att få en bild av varför en stor del av de tillfrågade inte valde att svara 

på enkäten kontaktades fyra personer per institution, två kvinnor och två män, via telefon. 

För att testa om det fanns någon skillnad mellan könen samt om det fanns någon skillnad där 

olika alternativ skulle besvaras har statistikprogrammet R, version 2.15.1 använts. Skillnaden 

mellan kön har endast testats där det beräknade medelvärdet har antytt att män och kvinnor 

hade olika uppfattningar i frågan. I frågor där enbart ett alternativ skulle besvaras och endast 

skillnaden mellan kön ville testas har en envägs-ANOVA använts. En envägs-ANOVA 

användes också för att testa om det var någon skillnad i hur respondenterna svarat på attityd- 

och värderingsfrågorna, utifrån hur de svarat på de frågor där svaret kunde tänkas vara 

kopplat till dessa attityder och värderingar. I frågor där det fanns flera alternativ som skulle 

besvaras användes en tvåvägs-ANOVA. I det fallet testades både om det fanns någon skillnad 

mellan könen, mellan alternativen samt om det fanns någon interaktion mellan kön och 

alternativ. Om interaktionstermen inte visade sig vara signifikant, dvs. att p-värdet hamnade 

över 0,05, förenklades modellen till endast kön och alternativ. Om enbart en av dessa visade 

sig vara signifikant genomfördes ytterligare en förenkling till endast en variabel. En ANOVA 

användes även mellan modellerna för att testa att förenklingen var okej. Om det visade sig att 

det fanns en signifikant skillnad mellan de olika alternativen som besvarats användes Tukey’s 

test för att undersöka var skillnaden låg. För att testa om det fanns någon skillnad mellan 

könen i de frågor där svarsalternativen utgjordes av Ja och Nej användes en General Linear 

Model (GLM), med binomial fördelning. 

Nollhypotesen var att det inte finns någon skillnad mellan kön eller olika alternativ. Som 

signifikansnivå användes p<0,05 vilket innebär att nollhypotesen förkastades när p-värdet 

blev lägre än 0,05. 

3.4 Kartläggning av kurser och program 

För att bedöma vilka kurser vid Handelshögskolan som i dagsläget innehåller 

frågeställningar i hållbar utveckling granskades innehållet i kursplanerna till de kurser som 

finns listade på Handelshögskolans hemsida. Där kursplaner inte fanns tillgängliga via 

hemsidan kontaktades studievägledare för aktuell institution för att få tillgång till 

informationen. Som bedömningsgrund användes formuleringen i § 5 Högskolelagen 

(1992:1434) att högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som innebär 

att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 

ekonomisk och social välfärd och rättvisa. För att bedöma de program som ges vid respektive 

institution vid Handelshögskolan var innehållet i de kurser som ingår i programmen 
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underlaget. För de program som både omfattar obligatoriska och valfria kurser utgick 

bedömningen endast från de kurser som är obligatoriska. 

3.5 Framtagande av handlingsplan 

Handlingsplanen ska motsvara en sådan handlingsplan som i ett miljöledningssystem 

upprättas för att uppnå de fastställda miljömålen. För att åstadkomma en handlingsplan som 

är anpassad efter nuvarande förhållanden vid Handelshögskolan utgår den från Umeå 

universitets miljöpolicy och miljömål samt resultatet av enkätundersökningen. Övrig 

litteratur samt kartläggningen av kurser och program ligger också till grund för 

handlingsplanen. Ett antal personer vid olika universitet och högskolor i Sverige har också 

kontaktats för frågor om arbete med miljöledningssystem och utbildning i hållbar utveckling 

vid deras lärosäte. 

3.6 Övrigt arbete 

Litteratur har först och främst sökts och inhämtats via Scopus som är en databas för 

framförallt vetenskaplig litteratur. De sökord som använts är ”Environmental Management 

system”, ”higher education” och ”sustainability”. Litteratur har även tillhandahållits av Åsa 

Bäckström, handledare samt miljösamordnare vid Umeå universitet. 

4. Resultat 
4.1 Resultatet av enkätundersökningen 

Svarsfrekvensen på enkäten var 23 % då 37 av de 159 tillfrågade lämnade in svar, fördelat på 

15 kvinnor och 22 män. De svarande bestod av 17 universitetslektorer, 12 doktorander, 3 

professorer, 2 universitetsadjunkter, en studierektor och en lärare. En person valde att inte 

ange sin befattning. Av de svarande tillhörde 28 personer institutionen företagsekonomi. 

Eftersom fördelningen mellan de tre institutionerna var så ojämn har jag i 

sammanställningen valt att inte jämföra de olika institutionerna med varandra. Av samma 

anledning valde jag även att inte jämföra olika huvudämnen med varandra. Där inget annat 

anges har alla respondenter besvarat frågan. Där medelvärden redovisas har de svarande fått 

välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning/inte alls god/inte alls 

viktigt/olämpligt/inget stöd/aldrig och 5=stor utsträckning/mycket god/mycket 

viktigt/mycket lämpligt/största möjliga stöd/ofta. Detta gäller dock inte de medelvärden som 

redovisas för värdegrunder. Dessa medelvärden är beräknade för indelade grupper och 

baseras på varje respondents svar i attityd- och värderingsfrågorna. Enkätfrågor och 

svarsalternativ redovisas i Bilaga 1. Alla svar i de öppna frågorna redovisas i sin helhet i 

Bilaga 3. Svaren har dock redigerats lite för att respondenterna ska behålla sin anonymitet. 

4.1.1 Utbildning i hållbar utveckling 

På fråga 5 ”Vad är hållbar utveckling för dig?” Fick den svarande välja valfritt antal alternativ 

där dessa utgjordes av de tre dimensionerna miljö, social rättvisa och ekonomi. Alla utom en 

person valde miljö medan ekonomi valdes i 25 fall (Figur 2). 
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Figur 2. Fördelningen mellan hur många gånger de olika dimensionerna i hållbar utveckling valdes av 

respondenterna. 

De svarande fick på fråga 6 ange i vilken utsträckning de anser att olika alternativ ingår i 

utbildning i hållbar utveckling. Resultatet visar att det finns skillnader mellan alternativen 

(F6,251=4,98, p<0,001). ”Undervisningen tillämpar kritiskt tänkande och 

problemlösning”(F6C) samt ”Undervisningen behandlar både lokala och globala problem” 

(F6G) stämmer båda in bättre på lärarnas bild av vad som ingår i hållbar utveckling än 

”Studenterna deltar i beslut om hur undervisningen ska ske” (F6E) (p<0,0003, p<0,0001). 

Kvinnor anser i högre utsträckning att samtliga alternativ ingår i utbildning i hållbar 

utveckling (F1,251=6,79, p<0,01) (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Medelvärden (där 1 skulle vara lägst och 5 högst) för i vilken utsträckning respondenterna anser att olika 

moment ingår i utbildning i hållbar utveckling samt fördelningen mellan män och kvinnor. 

 

F6A F6B F6C F6D F6E F6F F6G 

Totalt 3,35 3,37 4,05 3,51 2,78 3,54 4,13 

Kvinnor 3,8 3,46 4,4 3,66 3,06 3,73 4,33 

Män 3,04 3,31 3,81 3,40 2,59 3,40 4 
F6A Undervisningen är övergripande och holistisk. Den integreras i hela läroplanen och behandlas inte som ett 

separat ämne. 

F6B Undervisningen är värdegrundad. 

F6C Undervisningen tillämpar kritiskt tänkande och problemlösning. 

F6D Pedagogiken i undervisningen är varierad. 

F6E Studenterna deltar i beslut om hur undervisningen ska ske. 

F6F Det undervisningen tar upp är för studenterna applicerbart på både det privata och professionella livet. 

F6G Undervisningen behandlar både lokala och globala problem. 

4.1.2 Umeå universitets miljöledningssystem 

Medelvärdet på fråga 7, hur god kännedom den svarande har om universitetets 

miljöledningssystem blev 1,95. Kvinnor fick ett medelvärde på 2,0 och män ett medelvärde på 

1,91. Att Umeå universitet har ett miljömål att antalet kurser och program med 

frågeställningar i hållbar utveckling ska öka var känt av 27 % av respondenterna (Figur 3). 

Ingen statistiskt säkerställd skillnad kunde påvisas mellan könen. 
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Figur 3. Andelen av totalt antal svarande samt andelen män och kvinnor som känner till Umeå universitets 

miljömål att antalet kurser och program med frågeställningar i hållbar utveckling ska öka. 

4.1.3 Hållbar utveckling i kurser och program 

Fråga 9 i enkäten behandlade hur dagsläget ser ut på Handelshögskolan gällande hållbar 

utveckling i kurser och program. Det totala medelvärdet på vilken utsträckning de idag 

arbetar med att införa frågeställningar i hållbar utveckling i utbildningen blev 2,87 (Tabell 2). 

Vad gäller i vilken utsträckning det idag finns kurser som behandlar frågeställningar i hållbar 

utveckling blev medelvärdet 3,15 (Tabell 2). Ingen skillnad mellan könen kunde säkerställas 

på någon av frågorna. De svarande ombads sedan ange vilken/vilka kurser de känner till och 

här angav 15 personer minst en kurs. 

Tabell 2. Medelvärden (där 1 skulle vara lägst och 5 högst) för i vilken utsträckning de svarande vid institutionen 

arbetar med hållbar utveckling i utbildningen (F9A) samt i vilken utsträckning de känner till kurser vid 

institutionen som innehåller frågeställningar i hållbar utveckling (F9B). Även fördelningen mellan män och 

kvinnor redovisas. 

 F9A F9B 

Totalt (31 pers) 2,87 3,15 

Kvinnor (12 pers) 3,16 3,25 

Män (19 pers) 2,68 3,1 
F9A I vilken utsträckning arbetar ni vid er institution med att föra in frågeställningar i hållbar utveckling i kurser 

och program? 

F9B I vilken utsträckning finns det som du känner till kurser vid er institution idag som behandlar frågeställningar 

i hållbar utveckling? 

På fråga 11 ombads de svarande i de fall de vid institutionen arbetar med att föra in 

frågeställningar i hållbar utveckling i utbildningen beskriva det arbetet. 14 personer valde att 

svara på frågan. Här angavs att det är en del av kursplanearbetet, att det integreras i alla 

kurser men även att arbetet är oplanerat och sporadiskt. En kommentar var att det inte 

ingick i personens jobb. Två personer skrev att de inte visste eftersom de var relativt 

nyanställda. På frågan hur långt tillbaka det arbetet i så fall har pågått (Fråga 12) svarade 11 

personer att det pågått sedan 0-5 år tillbaka, 5 personer svarade 5-10 år och en person 

svarade 10-15 år. Fråga 13 behandlade om det är något i det arbetet som den svarande ansåg 

har gett positiva resultat. Åtta personer svarade på frågan och den övervägande 
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uppfattningen var att studenterna fått fler perspektiv och en ökad medvetenhet samt att 

integreringen av hållbar utveckling i kurserna har blivit bättre. Fem personer svarade på 

frågan om det är något i det arbetet som har gett mindre positiva resultat (fråga 14). Här 

kommenterades att arbetet kan kännas forcerat, trögt och dåligt organiserat. 

Fråga 15 löd: ” Om ni i dagsläget arbetar med projekt för att föra in frågeställningar i hållbar 

utveckling i kurser och program, vilka förväntningar har du på det arbetet?”. Bland de åtta 

som svarade var den dominerande förväntningen att det ska integreras i utbildningen och att 

det ska öka i omfattning. Fem personer svarade på fråga 16 som löd: ” Om ni vid er 

institution inte arbetar med att föra in frågeställningar i hållbar utveckling i kurser och 

program, varför tror du att ni inte gör det?”. Svaren på den frågan var att det inte fanns nog 

med resurser samt att det inte var aktuellt. 

 

I fråga 17 ombads de svarande att beskriva vilka planer de har på att arbeta med 

frågeställningar i hållbar utveckling i undervisningen i framtiden. De 13 svaren visade på 

planer att arbeta med både innehåll och pedagogik i kurserna. På frågan hur planerna ser ut 

på institutionen för att arbeta med frågeställningar i hållbar utveckling i framtiden (Fråga 18) 

svarade 11 personer. Här anges en viss osäkerhet men det nämns även miljöcertifiering samt 

utveckling av kurser och pedagogik. 

 

I fråga 19 fick de svarande ange hur viktigt de trodde att olika alternativ är för att föra in 

frågeställningar i hållbar utveckling i kurser och program. Framförallt ”Tydligare direktiv 

från ledningen” (F19C) samt ”Utökad arbetstid avsatt till dessa frågor” (F19H) ansågs vara 

viktigt medan vikten av ”En övergripande organisation som står utanför institutions- och 

fakultetssystemet och som driver på de här frågorna och utgör en mötesplats för att arbeta 

med att få in hållbar utveckling i utbildningen” (F19E) inte ansågs vara så stor. Jämfört med 

de andra alternativen fick en sådan övergripande organisation lägst stöd med undantag av 

”Ett bättre system för att följa upp arbetet” (F19D) (F7,263=5,39, p<0,001) (Tabell 3). Ingen 

skillnad mellan könen kunde statistiskt säkerställas. 

Tabell 3. Medelvärden (där 1 skulle vara lägst och 5 högst) för hur viktigt de svarande anser olika alternativ (F19A - 

F19H) vara för att föra in frågeställningar i hållbar utveckling i kurser och program samt fördelningen mellan 

könen. 

 F19A F19B F19C F19D F19E F19F F19G F19H 

Totalt 

(34 pers) 3,5 3,70 3,97 3,24 2,5 3,58 3,44 3,82 

Kvinnor 

(13 pers) 3,30 3,76 4,07 3,61 2,30 3,76 3,46 4 

Män  

(21 pers) 3,61 3,66 3,90 3 2,61 3,47 3,42 3,71 

F19A Kurs för att utöka universitetslärares kompetens på området. 

F19B Seminarier för att initiera diskussioner på hur arbetet ska se ut. 

F19C Tydligare direktiv från ledningen. 

F19D Ett bättre system för att följa upp arbetet. 

F19E En övergripande organisation som står utanför institutions- och fakultetssystemet och som driver på de här 

frågorna och utgör en mötesplats för att arbeta med att få in hållbar utveckling i utbildningen. 

F19F Extra pengar. 

F19G Mer personella resurser. 

F19H Utökad arbetstid avsatt till dessa frågor. 



15 
 

Fråga 20 behandlade vilka förutsättningar som finns för att föra in frågeställningar i hållbar 

utveckling i utbildningen. Bland alternativen finns det påvisbara skillnader (F4,163=9,40, 

p<0,001). ”I vilken utsträckning är kursplanerna ett tydligt styrmedel för att föra in 

frågeställningar i hållbar utveckling i utbildningen?” (F20A) fick ett högre stöd bland de 

svarande än upplevelsen av tillgången idag på personella (F20D) och ekonomiska (F20E) 

resurser för att föra in frågeställningar i hållbar utveckling samt att diskutera kursplanen 

med medlemmar i näringslivet (F20B) (p<0,00002, p<0,000003, p<0,03). Upplevelsen av 

tillgången på ekonomiska resurser (F20E) var också lägre än den utsträckning 

respondenterna anser sig ha den kunskap som krävs för att föra in hållbar utveckling i 

utbildningen (F20C) (p<0,03) (Tabell 4). Ingen skillnad kunde påvisas mellan könen. 

Tabell 4. Medelvärden (där 1 skulle vara lägst och 5 högst) för i vilken utsträckning respondenterna anser att olika 

alternativ kan användas för hållbar utveckling i utbildningen (F20A - F20B) samt vilka förutsättningar som finns 

idag att arbeta med hållbar utveckling i utbildningen (F20C - F20E). Även skillnader mellan män och kvinnor 

redovisas. 

 F20A F20B F20C F20D F20E 

Totalt  

(34 pers) 4,05 3,23 3,38 2,67 2,55 

Kvinnor 

(13 pers) 4,30 3,53 3,23 2,77 2,59 

Män (21 

pers) 3,90 3,04 3,47 2,6 2,55 
F20A I vilken utsträckning är kursplanerna ett tydligt styrmedel för att införa frågeställningar i hållbar utveckling i 

utbildningen? 

F20B I vilken utsträckning tror du att det skulle vara fördelaktigt att diskutera kursplanens innehåll med 

medlemmar i näringslivet för att få in deras önskemål på kompetens inom hållbar utveckling? 

F20C I vilken utsträckning känner du att du har den kunskap som krävs för att införa frågeställningar i hållbar 

utveckling i utbildningen? 

F20D I vilken utsträckning upplever du att det finns personella resurser för att införa frågeställningar i hållbar 

utveckling i utbildningen? 

F20E I vilken utsträckning upplever du att det finns ekonomiska resurser till att införa frågeställningar i hållbar 

utveckling i utbildningen? 

4.1.4 Specifik kurs i hållbar utveckling och samverkan 

På frågan om hur upplägget på en specifik kurs som behandlar hållbar utveckling kan se ut 

(Fråga 21) kunde skillnader mellan alternativen säkerställas (F8,239=2,75, p<0,01). Att hålla 

kursen på B-nivå (F21B) ansågs här mindre lämpligt än att ”Ta in föreläsare som belyser 

samma hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv, t ex ur ett ekonomiskt respektive miljömässigt 

perspektiv” (F21I) (p<0,032) (Tabell 5). Mellan könen kunde ingen skillnad påvisas. 
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Tabell 5. Medelvärden (där 1 skulle vara lägst och 5 högst) för hur lämpligt respondenterna anser att olika 

alternativ (F21A - F21I) skulle vara för upplägget på en specifik kurs som behandlar hållbar utveckling. 

 F21A F21B F21C F21D F21E F21F F21G F21H F21I 

Totalt 

(28 

pers) 3,10 2,78 3,46 3,74 2,85 3,12 3,69 3,69 3,97 

Kvinnor 

(9 pers) 2,56 2,78 3,78 3,56 2,89 3,11 4,11 4 4,22 

Män 

(19 

pers) 3,37 2,78 3,29 3,83 2,83 3,12 3,5 3,55 3,85 
F21A Hålla kursen på A-nivå 

F21B Hålla kursen på B-nivå 

F21C Hålla kursen på C-nivå 

F21D Hålla kursen på D-nivå 

F21E Lägga kursen som sommarkurs för att ge programstudenter möjlighet att delta 

F21F Lägga kursen som fristående kurs 

F21G Låta kursen ingå i program 

F21H Låta grunden i kursen vara inriktad på huvudämnet (t ex finansiering, marknadsföring, organisation, 

redovisning, nationalekonomi, företagsekonomi, statistik) 

F21I Ta in föreläsare som belyser samma hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv, t ex ur ett ekonomiskt respektive 

miljömässigt perspektiv? 

På fråga 22 ombads de svarande att beskriva hur de i övrigt anser att en specifik kurs som 

behandlar hållbar utveckling skulle vara utformad. Elva personer svarade och här går det att 

se att det finns en vilja att hållbar utveckling istället ska integreras i utbildningen och ifall det 

ska finnas en specifik kurs ska den utgöra en introduktion samt innehålla olika föreläsare 

samt exempel från näringslivet. På frågan hur många högskolepoäng de ansåg att en sådan 

kurs skulle omfatta (Fråga 23) ansåg sju personer av de sexton svarande att 7,5 hp vore 

lämpligt. Även 15 hp, 7,5–15 hp, 5 hp och 3 hp föreslogs. 

Fråga 24:” I vilken utsträckning skulle du kunna samverka med institutioner gällande 

kursutbudet för att underlätta för studenterna att få in kurser som behandlar hållbar 

utveckling i sin examen?” gav medelvärdet 3,33 baserat på 27 svar. 9 kvinnor och 18 män 

svarade vilket gav medelvärden på 3,11 respektive 3,44. Däremot kunde inte någon skillnad 

mellan könen statistiskt säkerställas. I fråga 25 ombads de svarande att förklara svaret på 

fråga 24. Av tre personer som hade angett 1 på förra frågan svarade en person att denne inte 

har tid och en svarade att denne varken hade kompetensen eller befattningen att göra det. 

Den tredje personen skrev: ” Jag är positiv till samverkan mellan institutioner i frågan, men 

inte om det gäller att "underlätta för studenterna att få in kurser som behandlar hållbar 

utveckling i sin examen". För mig är det lika med att så få som möjligt ska behöva lära sig om 

hållbar utveckling och att det ska hållas så långt ifrån "vanliga" ämneskurser som möjligt. För 

mig är inte det någon hållbar utveckling.” Av de fyra personer som hade angett 3 och valt att 

svara på frågan var kommentarerna att samverkan är lite krångligt men kan vara bra samt att 

det är viktigt att det knyter an till studenternas utbildning. De fem personer som på fråga 24 

valt alternativet 4 eller 5 och valt att även svara på denna fråga ansåg att samarbete är 

givande för både studenter och lärare och att det behövs för tvärvetenskapligheten och för att 

få in andra kompetenser. 
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4.1.5 Uppföljning samt ledningens stöd 

Medelvärdet på frågan om en hållbarhetsmärkning skulle vara en drivkraft för att införa 

frågeställningar i hållbar utveckling i undervisningen (Fråga 26) blev 2,56 för de 27 personer 

som svarade på frågan. Kvinnor hade ett medel på 2,67 och män ett medel på 2,5 fördelat på 

9 kvinnor och 18 män. 

På frågan om den svarande känner till om de på institutionen har något system för att följa 

upp hur innehållet av frågeställningar i hållbar utveckling ser ut i kurser och program (Fråga 

27) svarade 10 kvinnor och 19 män. Totalt svarade 17 % Ja på frågan (Figur 4). Någon 

skillnad mellan könen kunde inte säkerställas. De som svarat Ja på frågan ombads sedan att 

beskriva det systemet. Av de tre som svarade angav två att de känner till att det inte finns 

något sådant system och den tredje att själva enkätundersökningen är en del av ett sådant 

system. 

 

 
Figur 4. Andelen av totalt antal svarande samt andelen kvinnor och män som känner till om de på institutionen 

har något system för att följa upp hur innehållet av frågeställningar i hållbar utveckling ser ut i kurser och 

program. 

 

Fråga 29 behandlade hur den svarande anser att ett system för att följa upp innehållet av 

hållbar utveckling i kurser och program ska se ut. Fem personer hade förslag på detta, bl.a. 

kursutvärderingar, uppföljningar av program, kurser och moment samt diskussioner i 

terminsråd, lärarlag och programgrupper. 

 

På frågan om respondenten känner till om det vid institutionen finns något system för att 

rapportera in vad som fungerar bra respektive mindre bra i undervisningen (Fråga 30) 

svarade 17 män och 8 kvinnor. Totalt svarade 64 % Ja på frågan (Figur 5). Någon statistiskt 

säkerställd skillnad finns inte mellan könen. De som svarat Ja på frågan ombads sedan 

beskriva det systemet. Sex personer nämnde kursutvärderingarna, fyra personer tog upp 

terminsråd och tre personer nämnde lärarlag. I övrigt anges även programkommitté, 

kommentarer av föreläsare, kurssammanfattningar, utbildningsutskottet samt att själva 

enkätundersökningen är en del av ett sådant system. 
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Figur 5. Andelen totalt antal svarande samt andelen kvinnor och män som känner till om det finns något system 

på institutionen för att rapportera in vad som fungerar bra respektive mindre bra i undervisningen. 

 

På fråga 32 fick de svarande ange hur de anser att systemet för att rapportera in vad som 

fungerar bra respektive mindre bra i undervisningen ska se ut. 8 personer svarade och 

lämnade förslag på diskussioner och utbildning samt att det nuvarande 

kvalitetsuppföljningssystemet också skulle kunna behandla hållbarhet. Däremot var inte ett 

system i form av en databas aktuellt och om ett system ska implementeras måste det ges 

tydliga svar på varför det ska användas. 

 

På fråga 33 om vilket stöd som upplevs finnas från de olika ledningarna vid universitetet för 

att arbeta med hållbar utveckling i utbildningen fanns det ledningar som upplevdes ge ett 

större stöd än andra (F3,143=9,88, p<0,001). Här upplevdes stödet vara större från 

Handelshögskolans ledning (F33C) än från Umeå universitets ledning (F33A) och 

samhällsvetenskapliga fakultetens ledning (F33B) (p<0,007, p<0,0002). Det upplevda stödet 

från institutionens ledning (F33D) var också större än det från Umeå universitets ledning 

(F33A) och samhällsvetenskapliga fakultetens ledning (F33B) (p<0,007, p<0,0001) (Tabell 6). 

Mellan könen kunde inga skillnader säkerställas. 

Tabell 6. Medelvärden (där 1 skulle vara lägst och 5 högst) för det stöd de svarande upplever från fyra olika 

ledningar vid Umeå universitet (F33A - F33D) samt fördelningen mellan män och kvinnor. 

 F33A F33B F33C F33D 

Totalt 2,68 2,46 3,38 3,38 

Kvinnor 2,47 2,47 3,13 3,4 

Män 2,82 2,45 3,55 3,36 
F33A Umeå universitets ledning 

F33B Samhällsvetenskapliga fakultetens ledning 

F33C Handelshögskolans ledning 

F33D Institutionens ledning 

På fråga 34 som behandlar i vilken utsträckning institutionsledningen upplevs jobba för att få 

igång en diskussion eller ta fasta på medarbetares initiativ kring hur miljöarbetet på olika 

sätt kan förstärkas gav sammanställningen ett medelvärde på 3,43. Kvinnor fick ett 

medelvärde på 3,53 och män ett medelvärde på 3,36. 
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4.1.6 Studenternas kunskap om hållbar utveckling 

Fråga 35 lyder: ” Hur många uppsatser eller examensarbeten som behandlar hållbar 

utveckling har du handlett?”. Här svarade 21 personer att de handlett 0-5 arbeten, två 

personer svarade 5-10 arbeten och en person svarade 10-15 arbeten. På frågan om 

utvecklingen på antalet uppsatser och examensarbeten som behandlar hållbar utveckling 

(Fråga 36) svarade 11 personer att de har ökat medan 5 personer svarade att de ligger på 

samma nivå. 

På frågan hur viktigt den svarande anser det vara att studenterna tar med sig kunskap från 

universitetet för att både i privat- och arbetsliv verka för en hållbar utveckling (Fråga 37) 

svarade 18 män och 9 kvinnor. Totalt blev medelvärdet 4,29. Medelvärdet för kvinnor var 

4,55 samt 4,17 för män, däremot kunde ingen skillnad mellan könen statistiskt säkerställas. 

Fråga 38 var vilken kunskap de ansåg vara viktigast att studenten tar med sig för att verka för 

en hållbar utveckling. 10 personer svarade och framförallt ville de se att studenterna ska få en 

förmåga till kritiskt tänkande och reflektion samt ha en grundförståelse för problematiken 

och vilken roll de och andra kan spela i den. På fråga 39 som behandlade i vilken 

utsträckning de svarande trodde att studenterna får med sig den kunskapen idag blev 

medelvärdet 2,76 baserat på 25 svar fördelade på 8 kvinnor och 17 män. Medelvärdet för 

kvinnor var 2,88 och män 2,71. 

På frågan om det kommer förfrågningar från studenterna om större inslag av hållbar 

utveckling i kurserna (Fråga 40) blev medelvärdet blev 1,44 baserat på 25 svar. Fråga 41 var 

om den svarande sett någon förändring i antalet förfrågningar. Här svarade 2 personer att de 

har ökat och 5 personer att de ligger på samma nivå. På frågan om i vilken utsträckning den 

svarande trodde att studenterna skulle uppskatta ett större inslag av hållbar utveckling i 

utbildningen (Fråga 42) svarade 26 personer och medelvärdet blev 2,84. 8 kvinnor svarade 

och hade här ett medelvärde på 2,88. 18 män svarade vilket gav ett medelvärde på 2,82. 

4.1.7 Konkurrerande utbildningar 

I fråga 43 fick de svarande ange i vilken utsträckning de olika civilekonomutbildningarna i 

Sverige är inriktade på hållbar utveckling. Här valde 8 personer att svara, fördelat på 3 

kvinnor och 5 män. Ingen skillnad på i vilken utsträckning respondenterna anser att de olika 

utbildningarna är inriktade på hållbar utveckling kunde säkerställas. 

4.1.8 Värdegrundande frågor 

Till sist följde 15 påståenden för att bedöma attityder och värderingar mot miljö där 

respondenten fick välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=tar helt avstånd och 

5=instämmer helt. De frågor som bedömdes lämpliga att jämföra med resultatet var fråga 

9A” I vilken utsträckning arbetar ni vid er institution med att föra in frågeställningar i hållbar 

utveckling i kurser och program?” samt fråga 42” I vilken utsträckning tror du att 

studenterna skulle uppskatta ett större inslag av hållbar utveckling i utbildningen?” (Tabell 

7). Det kunde inte säkerställas att det fanns någon skillnad på hur respondenterna svarat på 

de värdegrundande frågorna utifrån fråga 9A eller fråga 42. 
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Tabell 7. Medelvärden (där 1 skulle vara lägst och 5 högst) för den värdegrund respondenterna har, indelat utefter 

hur de svarade i fråga 9A samt fråga 42B. 

Svarsutfall på fråga F9 och 

F42. 

Värdegrund för F9A Värdegrund för F42B 

Låg utsträckning (1+2) 3,05 (7 pers) 3,05 (8 pers) 

Medel (3) 3,06 (7 pers) 3,0 (7 pers) 

Hög utsträckning (4+5) 3,11 (8 pers) 3,17 (7 pers) 
F9A I vilken utsträckning arbetar ni vid er institution med att föra in frågeställningar i hållbar utveckling i kurser 

och program? 

F42B I vilken utsträckning tror du att studenterna skulle uppskatta ett större inslag av hållbar utveckling i 

utbildningen? 

4.2 Svarsbortfall 

Via den rundringning som genomfördes bland några av dem som valt att inte svara på 

enkäten angavs framförallt tidsbrist, att enkäten var för lång samt att den var för dåligt 

utformad som anledningar till svarsbortfallet. 

4.3 Kartläggning av kurser och program med frågeställningar i hållbar 

utveckling i Handelshögskolans kurser och program vid Umeå 

universitet 

4.3.1 Kurser 

Handelshögskolan erbjuder 32 kurser i företagsekonomi. Av dessa har jag bedömt att sju 

innehåller frågeställningar i hållbar utveckling vilket utgör ca 22 %. Av de 38 kurser som ges i 

nationalekonomi bedömde jag 15 innehålla frågeställningar i hållbar utveckling, ungefär 39 

%. Handelshögskolan erbjuder 16 kurser i statistik. Ingen av dessa bedömdes innehålla 

frågeställningar i hållbar utveckling. De kurser som bedömts innehålla hållbar utveckling 

listas nedan. 

Företagsekonomi: 

 Financial Management D 

 Företagsekonomi A1:1 

 Företagsekonomi B53 

 Managerial Perspectives on Strategy and People D 

 Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes D 

 Service Marketing and Marketing Ethics - an international perspective C 

 Strategic Business Development D 

Nationalekonomi: 

 Arbetsmarknadsekonomi B3 

 Economics A1 

 Miljö - och naturresursekonomi B4 

 Miljö- och naturresursekonomi D18 

 Nationalekonomi A1 

 Nationalekonomi A100 

 Nationalekonomi A100:1 
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 Nationalekonomi A100:2 

 Nationalekonomi A101 

 Nationalekonomi A1:1 

 Nationalekonomi A1:2 

 Nationalekonomi B1 

 Nationalekonomi B100 

 Nationalekonomi B100:2 

 Offentlig ekonomi D16 

4.3.2 Program 

Tio program med huvudinriktning företagsekonomi och två med huvudinriktning 

nationalekonomi ges vid Handelshögskolan. Av de tio programmen i företagsekonomi 

bedömdes fyra innehålla frågeställningar i hållbar utveckling vilket även båda programmen i 

nationalekonomi bedöms göra. Detta utgör 40 respektive 100 %. Ett program erbjuds i 

statistik. Detta bedömdes inte uppfylla kriterierna. De program som bedömts innehålla 

frågeställningar i hållbar utveckling listas nedan. 

Företagsekonomi: 

 Civilekonomprogrammet 

 Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik  

 Civilekonomprogrammet med internationell inriktning 

 Masterprogrammet i management 

Nationalekonomi: 

 Masterprogrammet i nationalekonomi 

 Politices kandidatprogrammet 

4.4 Förslag på handlingsplan för miljömålet ”Antalet kurser och program 

med frågeställningar i hållbar utveckling ska öka” för Handelshögskolan 

vid Umeå universitet 

 

1. Handelshögskolans ledning fattar ett beslut under början av vårterminen 2013 om att 

inleda ett arbete med att certifiera Handelshögskolan enligt ISO 14001. 

2. En resursgrupp sätts samman bestående av en representant från varje institution 

samt en representant från Handelshögskolans ledning. Arbetet med resursgruppen 

ska vara en del av gruppmedlemmarnas tjänst, förslagsvis utgöra 10 %. 

Handelshögskolans ledning ansvarar för att ta fram lämpliga personer för uppdraget 

under vårterminen 2013. 

3. Handelshögskolans ledning genomgår utbildning i miljöledningssystem och hållbar 

utveckling genom lämpligt konsultföretag. De åker även på studiebesök tillsammans 

med resursgruppen under vårterminen 2013 till universitet/högskola som redan har 

etablerat ett arbete med att föra in hållbar utveckling i utbildningen. 

Fråga universitetets miljösamordnare om lämpligt universitet eller högskola. 

4. Undersöka hur utbudet ser ut idag av kurser och program med frågeställningar i 

hållbar utveckling. 
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Detta genomförs av Emmy Frohm under höstterminen 2012 i och med detta arbete. 

Följande steg kommer att ska parallellt under senare delen av vårterminen 2013 samt under 

läsåret 2014: 

 Uppdras åt Handelshögskolans ledning att: 

- Ge ut en första information till fakulteten om att Handelshögskolan kommer att 

inleda ett arbete med att miljöcertifiera sig samt vilka möjligheter detta arbete 

innebär. 

- Visa sitt engagemang i arbetet genom att vara synliga vid temadagar och 

utbildningar. 

 Handelshögskolans ledning uppdrar åt resursgruppen att: 

- Ta fram en sammanställning av hur internationella och nationella organ 

karaktäriserar utbildning i hållbar utveckling samt samlar in goda exempel på hur 

andra universitet och högskolor har arbetat i frågan. Exemplen kan bestå av 

specifika kurser och utbildningar, nya metoder att använda sig av i 

undervisningen och hur perspektivet hållbar utveckling kan integreras i 

undervisningens innehåll etc. Denna information läggs upp på intranätet. 

- Planera ett första utbildningstillfälle för personalen. Utbildningen ska ske i 

samband med de avdelningsmöten som redan existerar. Utbildningen ska 

innehålla information om miljöledningssystemet och hur uppföljningen kommer 

att gå till. Utbildningen ska även fokusera på diskussioner i grupp om vad hållbar 

utveckling samt utbildning i hållbar utveckling innebär och hur det kan integreras 

i respektive persons ämnesområde och undervisning. Detta utbildningstillfälle ska 

så långt som möjligt vara obligatoriskt. 

- Annonsera möten i förväg på intranätet och informera om att de är öppna för alla. 

All personal uppmuntras att ta med sig idéer de vill diskutera till mötena. 

- Varje termin planera ett frivilligt seminarium för fakulteten. 

- Anordna temadag en gång per år. 

- Kommunicera information, uppföljning och förändringar ut till fakulteten samt 

till ledningen. 

 Handelshögskolans ledning uppdrar åt program- och kursansvariga att: 

- Införa en obligatorisk fråga i kurs- och programutvärderingar. Exempelvis: Har 

kursen/programmet innehållit moment som behandlar frågeställningar i hållbar 

utveckling? 

- Vid varje terminsstart skicka ut information om Handelshögskolans miljö- och 

hållbarhetsarbete till alla nya studenter. 

 Handelshögskolans ledning uppdrar åt programansvariga att: 

- Vid varje programstart informera studenterna om Handelshögskolans miljö- och 

hållbarhetsarbete. 

 Handelshögskolans ledning uppdrar åt studieadministratörer att: 

- Inventera andelen examensarbeten som behandlar frågeställningar i hållbar 

utveckling. 

 Handelshögskolan ledning uppdrar åt lärarlagen att: 

- Genomföra en årlig bedömning av kurser och kursplaner med avseende på 

innehållet av frågeställningar i hållbar utveckling. 

 Handelshögskolans ledning uppdrar åt prefekterna att: 
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- Samla in och sammanställa resultatet av uppföljningen samt vidarebefordra detta 

till ledningen. 

 

 Handelshögskolans ledning uppdrar åt IT-ansvariga att: 

- På intranätet avsätta en sida där resursgruppen och ledningen kan lägga ut 

information kopplad till arbetet med miljömålet. 

 

5. Diskussion 
Det finns tre nivåer på integration av hållbar utveckling inom högre utbildning (Sammalisto 

2007). Den första nivån innebär att systemet i stort är oförändrat men att studenterna 

erbjuds separata kurser i hållbar utveckling. I nivå två sker däremot en större förändring av 

systemet genom inbyggnad av idéer om hållbarhet. Detta innebär att hållbarhetsperspektivet 

integreras i vanliga disciplinära kurser. Den sista nivån handlar om ett paradigmskifte där 

själva lärandet i sig och målet med utbildningen är hållbarhet, något som skulle kräva att 

universitetsutbildningen designas om. Det skulle innebära att alla discipliner och alla ämnen 

skulle bidra till hållbar utveckling (Sammalisto 2007). Målet jag har haft när jag tagit fram 

handlingsplanen är att Handelshögskolan ska nå nivå två i sitt arbete, vilket jag hoppas och 

tror skulle ske om de åtgärder jag tagit fram skulle genomföras. Anledningen till valet av nivå 

var att jag inte ville nöja mig med att i handlingsplanen bara ta med att en specifik kurs som 

behandlar hållbar utveckling ska tas fram och sedan låta resten av kurserna endast behandla 

sitt respektive ämnesområde. Detta är också en önskan som tydligt visar sig i resultatet av 

enkätundersökningen. En studie som gjorts bland ekonomistudenter visar att studenternas 

kunskaper om hållbar utveckling blir bättre om perspektivet integreras i utbildningen än om 

det bara erbjuds separata kurser som ger en överblick över miljöproblematiken (Sammalisto 

2007). Att integrera hållbar utveckling i utbildningen är viktigt och alla metoder som tillåter 

att perspektivet hållbar utveckling tillämpas även i de mest disciplinärt inriktade 

programmen bör uppmuntras (Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum 2008). Jag ser också 

en risk att endast de som redan är intresserade tenderar att läsa de separata kurserna medan 

de som inte är lika insatta och således är viktigast att nå väljer andra kurser. 

5.1 Miljöledningssystem som drivkraft 

Gävle högskola, Göteborgs universitet och Chalmers universitet har alla certifierade 

miljöledningssystem (Sammalisto 2007; Göteborgs universitet 2012; Chalmers universitet 

2012 A). De har alla också identifierat utbildning som en betydande miljöaspekt i deras 

verksamhet (Gävle högskola 2008; Göteborgs universitet 2010; Chalmers universitet 2012 B) 

samt har system för att följa upp arbetet med den miljöaspekten (Holm m.fl. 2012; Boman 

och Andersson 2011; Kjällstrand muntl.). Både Örebro universitet och Umeå universitet 

arbetar med miljöledning men är inte certifierade, däremot har båda lärosäten ett miljömål 

som anger att de ska arbeta med hållbar utveckling i utbildningen (Umeå universitet 2010 B; 

Örebro universitet 2012). Varken Handelshögskolan vid Örebro universitet eller Umeå 

universitet har dock något system för att följa upp sitt miljömål (Bäckström muntl; 

Abrahamsson muntl.) Detta indikerar att ett miljöledningssystem är ett bra verktyg för att 

följa upp arbetet med att uppfylla formuleringen i Högskolelagen (1992:1434) 5 §. Även om 

enkäten visar att det på institutionerna inte i någon större utsträckning arbetas med hållbar 

utveckling i utbildningen verkar det arbete som finns ändå ha gett resultat. Detta blir tydligt 

både genom de positiva resultat som beskrivs i enkäten men även genom kartläggningen av 

kurser och program. Resultatet av kartläggningen visade att 22 % av kurserna och 40 % av 
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programmen i företagsekonomi samt 39 % av kurserna och 100 % av programmen i 

nationalekonomi innehåller frågeställningar i hållbar utveckling. Resultatet kan jämföras 

med det totala kurs- och programutbudet vid Göteborgs universitet där andelen 

hållbarhetsmärkta kurser och program är cirka 30 % (Göteborgs universitet 2010). Göteborgs 

universitet har varit miljöcertifierade sedan 2006 och således haft ett mer systematiskt 

arbete med frågan genom PDCA-cykeln under en längre tid än Handelshögskolan vid Umeå 

universitet (Göteborgs universitet 2012). I och med att Handelshögskolan ligger på ungefär 

samma nivå som Göteborg bör utvecklingsmöjligheterna vara stora med ett mer systematiskt 

arbete, speciellt när dagens arbete enligt enkäten känns trögt, forcerat och dåligt organiserat. 

Idag verkar det också lite osäkert vilka planer institutionen har på att arbeta med hållbar 

utveckling i utbildningen, detta kan nog också bli tydligare med ett mer systematiskt arbete. 

Därför har jag också valt att i handlingsplanen ta med att ledningen bör fatta ett beslut om att 

genomgå en miljöcertifiering. En av anledningarna till att Göteborgs universitet införde ett 

miljöledningssystem var att det skulle tvinga igång en diskussion om universitetets ansvar 

inom hållbar utveckling (Högskoleverket 2005). Där är nog de revisioner från en tredje part 

som blir en konsekvens av att införa miljöledningssystem en viktig aspekt i och med att 

universitetet då tvingas att visa på resultat. 

5.2 Vikten av ledningens engagemang 

Det är viktigt att målet inte blir att universitetet ska ha ett miljöledningssystem utan att 

miljöledningssystemet ses som en hjälp eller ett verktyg i arbetet med att integrera hållbar 

utveckling i utbildningen (Sammalisto 2007). Här blir ledningens uppgift mycket viktig då de 

har möjligheten att förmedla denna bild av miljöledningssystemet. Detta bör de kunna 

åstadkomma genom att visa engagemang, att utbilda och informera om hur ett 

miljöledningssystem fungerar och dess möjligheter samt inkludera alla i arbetet med 

uppbyggnaden (Malmhagen, muntl.). Forskning och rekommendationer visar att ledningens 

engagemang är en avgörande faktor för framgång i arbetet med att införa hållbar utveckling i 

utbildningen (Lozano 2006; Sammalisto 2007). Chalmers universitet hade även som en 

huvudsaklig del i strategin för att arbeta med hållbar utveckling i undervisningen att 

ledningen skulle visa ett tydligt engagemang för arbetet (Holmberg m.fl. 2012). Enligt 

enkäten upplevde de svarande ett högre stöd från Handelshögskolans ledning och 

institutionsledningen vilket är positivt då de också lär vara de ledningar som kommer ha 

störst betydelse i arbetet med ett miljöledningssystem på Handelshögskolan. Däremot var det 

upplevda stödet inte speciellt högt för dessa ledningar och det är därför viktigt att de aktivt 

visar sitt engagemang för att arbeta med hållbar utveckling i undervisningen för att skapa en 

större drivkraft hos personalen. En kommentar i enkäten var att det inte ingick i personens 

jobb att arbeta med att föra in frågeställningar i hållbar utveckling i undervisningen. Om den 

undervisande personalen har den bilden av sitt arbete kommer det troligtvis bli svårt att nå 

framgång. Tydligare direktiv från ledningen var också något som de svarande såg som viktigt 

i arbetet med hållbar utveckling i utbildningen. Att visa engagemang är ett sätt att ge 

tydligare direktiv på vad som är viktigt. För att visa engagemang måste det också finnas ett 

engagemang. Handlingsplanen tar därför upp att ledningen bör utbildas samt genomföra 

studiebesök. 
 

5.3 Resursgrupp 

För att integrera hållbar utveckling i utbildningen rekommenderas att det finns en grupp 

bestående av olika intressenter med uppgift att hjälpa till att planera och koordinera arbetet 

(Lozano 2006). Chalmers universitet tog fram en grupp bestående av lärare från olika delar 
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av verksamheten med erfarenhet av utbildning i hållbar utveckling som fick i uppgift att ta 

fram och använda metoder för integration av hållbar utveckling i utbildningsprogram. De la 

också ner mycket tid på att förstå vad som hindrar respektive vad som motiverar till att 

arbeta med de här frågorna (Holmberg m.fl. 2012). Chalmers och Göteborgs universitet 

skapade år 2000 GMV – Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum – vilket rent organisatoriskt 

inte tillhör någon fakultet utan fungerar som en neutral mötesplats och ett nätverk för lärare, 

forskare och externa intressenter där nya idéer inom miljö och hållbar utveckling kan 

diskuteras, utvecklas och få stöd, både ekonomiskt och administrativt (Högskoleverket 2005; 

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum 2011). GMV har varit en stark drivkraft i att 

utveckla utbildning i hållbar utveckling vid Chalmers universitet (Holmberg m.fl. 2012). I 

arbetet med att ta fram ett nytt program för arbetet med hållbar utveckling i utbildningen vid 

Lunds universitet skapades en inspirationsgrupp för att driva en dialogprocess för att ta fram 

mål och åtgärder i arbetet (Högskoleverket 2005). I gruppens uppdrag ingick bland annat att 

skapa mötesplatser och dialoger, att vara ett stöd i fakulteternas arbete och att samla in goda 

exempel (Lunds universitet 2007). 

Jag tror att resursgruppen som föreslås i handlingsplanen till viss del kan fylla de funktioner 

ovanstående grupper har haft. Exempelvis finns de ute på olika avdelningar i sitt vanliga 

arbete där de kan känna av stämningen och sedan träffas och diskutera frågorna med andra i 

gruppen för att skapa förutsättningar för arbetet. Enligt enkäten har kvinnor mer kunskap än 

män om vad som karaktäriserar utbildning i hållbar utveckling. Därför bör medlemmarna i 

resursgruppen när de är ute på sina respektive avdelningar framförallt försöka känna av hur 

männen ställer sig i frågan, exempelvis hur de vill arbeta och vilket stöd de efterfrågar. Att 

möta individuella behov är viktigt för att hållbarhet ska bli en integrerad del av 

organisationen (Lozano 2006). Genom att möten är öppna för alla och att det är välkommet 

för dem som vill ta med sig idéer som kan diskuteras och utvecklas kan gruppen till viss del 

utgöra en mötesplats likande GMV. Detta kan utgöra ett verktyg för kompetensutveckling och 

för att starta nya processer. Förhoppningsvis kommer resursgruppen även att liknande 

Lunds inspirationsgrupp skapa ett underlag så att Handelshögskolan i framtiden kan ta fram 

mer konkreta mål samt förbättrade åtgärder i arbetet. Däremot kommer resursgruppen att 

tillhöra Handelshögskolan vilket inte öppnar upp för att möta personer från andra discipliner 

vilket är en brist när hållbar utveckling ofta kräver ett interdisciplinärt samarbete (Lozano 

2005; Holm m. fl. 2012). En sådan övergripande organisation var dock inte något som 

efterfrågades enligt resultatet av enkäten. Resursgruppen kommer inte heller att kunna 

erbjuda något ekonomiskt eller administrativt stöd vilket dels skulle kräva en stor budget och 

mycket arbetstid. 

Resursgruppen kommer att ha en viktig kommunikationsfunktion, dels ut till sina kollegor 

och dels upp till ledningen. Att regelbundet kommunicera mål, framsteg, processer i arbetet 

samt framtidsplaner är en viktig del i arbetet med ett miljöledningssystem och med 

utbildning i hållbar utveckling (Lozano 2006, Malmhagen muntl.). För att sådan information 

ska vara smidig att komma åt och lätt att uppdatera rekommenderar jag i handlingsplanen 

att hållbarhetsarbetet ska ha en egen avdelning på Handelshögskolans intranät där 

exempelvis resultat av uppföljningar, inspirationsdokument och tider för möten och 

seminarier kan läggas upp. 

Vid Chalmers universitet togs det fram speciella formulär lärare kunde fylla i för att dela med 

sig av goda exempel. Även om de gärna delade med sig var det många som inte fann tid att 

fylla i formulären vilket slutade med att lärarna istället intervjuades (Holmberg m.fl. 2012). 
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Detta kräver resurser dels för att ta fram formulär och dels för att genomföra eventuella 

intervjuer, därför blev även en slutsats att det krävs någon typ av ansvarigt organ för att 

försäkra att dessa exempel regelbundet samlas in (Holmberg m.fl. 2012). Här syftas det 

visserligen på ett helt universitet vilket gör arbetet mer omfattande än det skulle bli vid 

Handelshögskolan, men som ett första steg som likväl kan ge inspiration kan resursgruppen 

titta på hur de gjort vid andra högskolor och universitet och samla detta i ett dokument. 

Risken med det kan dock vara att dokumentet tas emot med en känsla av att: ’se hur mycket 

bättre de är än ni’, men det kan förhoppningsvis förebyggas med en väl uppbyggd inledande 

text. 

På Handelshögskolan vid Örebro universitet finns det ingen person eller grupp som är 

ansvarig för att lyfta frågan om hållbar utveckling i utbildningen (Abrahamsson muntl.). 

Ändå finns det en diskussion om hållbarhetsfrågor, framför allt i sammanhanget av 

kvalitetssäkring och vad som anses som en bra utbildning (Abrahamsson muntl.). De utgår 

då främst från de krav som ställs på examen i Högskoleförordningen (1993:100) som handlar 

om etik och ansvar för hur kunskapen används i samhället, medan de 

universitetsgemensamma målen inte behandlas i samma utsträckning. Målet är framförallt 

att studenterna ska utveckla ett eget samt kritiskt förhållningssätt till sin kunskap 

(Abrahamsson muntl.). Detta är viktiga delar av utbildningen och kraven som ställs i 

högskoleförordningen omfattar aspekter av hållbar utveckling vilket gör att det perspektivet 

blir en del av diskussionen. Det här visar att det kan förekomma ett arbete med hållbar 

utveckling i utbildningen även utan den extra drivkraften som resursgruppen skulle kunna 

utgöra. Däremot tror jag att en sådan resurs kan vara det som krävs för att trigga igång den 

process som behövs för att utveckla arbetet inom alla hållbarhetsdimensioner samt för att nå 

fler intressenter såsom studenter och näringsliv. 

5.3.1 Resursgruppens utformning 

Att arbetet för medlemmarna i gruppen ska vara en del av tjänsten anser jag vara viktigt för 

att uppgifterna ska prioriteras och för att det ska bli lättare att hitta personer villiga att ställa 

upp. Jag anser att ledningen för Handelshögskolan bör fokusera på att hitta personer som 

redan är positivt inställda till och gärna redan är engagerade i hållbar utveckling i 

utbildningen för att utnyttja den effekt dessa personer kan ha genom att påverka sina 

kollegor, något som kan vara positivt när hållbar utveckling ska integreras i 

universitetssystemet (Lozano 2006). Dessa personer skulle exempelvis kunna vara 

miljörepresentanter eller prefekter. När en projektgrupp sätts samman för att införa ett 

miljöledningssystem ska den helst inte vara större än 4-5 personer för att få en tajt grupp 

som har lätt att samarbeta (Malmhagen, muntl.). Därför anser jag att även resursgruppen ska 

vara liten för att underlätta för ett effektivt arbete. Eftersom både UNESCO och kommittén 

för utbildning för hållbar utveckling anser att ett kännetecken för utbildning i hållbar 

utveckling är att de lärande ska ha inflytande över utbildningens innehåll bör även studenter 

rekryteras till resursgruppen (SOU 2004:104; UNESCO 2006). 

5.4 Utbildning och delaktighet 

I § 31 i UNECE:s strategi för utbildning för hållbar utveckling tydliggörs vikten av att utbilda 

utbildarna samt ge dem möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra för att nå framgång 

(Utbildningsdepartementet 2008). Detta får stöd av Barth och Rieckmann (2011), Lozano-

Garcia m.fl. (2009) och Lozano (2006). Det är avgörande att universitet och högskolor 

identifierar undervisning som en betydande miljöaspekt eftersom det i sin tur genom 

miljöledningssystemet blir ett krav på universitetet eller högkolan att tillhandahålla 
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utbildning för personalen om detta (Holm m.fl. 2012). Även om enkäten visar att de svarande 

anser sig ha ganska bra kunskap för att införa frågeställningar i hållbar utveckling i 

utbildningen, samt att det inte med någon tydlighet anses viktigt med utbildning och 

seminarier för personalen, verkar ett behov av utbildning finnas. Detta visar sig genom att 

kännedomen om universitetets miljöledningssystem och miljömål är dålig samt att flera av 

karaktärsdragen för utbildning i hållbar utveckling, såsom att studenterna ska delta i beslut 

om hur undervisningen ska ske och att undervisningen ska vara övergripande och holistisk, 

inte ansågs självklara enligt resultatet på enkätundersökningen. 

Utbildningen för personalen bör gärna vara interaktiv med anledning av universitetens 

akademiska grund (Sammalisto 2007). Därför har jag i handlingsplanen tagit med utbildning 

i form av seminariediskussioner för att få den interaktiva formen där deltagarna får möjlighet 

att utbyta erfarenheter med varandra. Diskussioner i olika grupper verkar också vara en del 

av dagens system för att arbeta med hållbar utveckling i utbildningen. Just diskussioner och 

utbildning lämnades även som förslag i enkäten för att rapportera in vad som fungerar bra 

respektive mindre bra i undervisningen. Den interaktiva formen av utbildning innebär ett 

socialt lärande och en möjlighet att vara delaktig i arbetet (Barth och Rieckmann 2011). 

Möjligheten att få vara med och påverka har empiriskt visat sig öka engagemang och 

deltagande (Disterheft m.fl. 2012). En strategi som bygger på delaktighet är måhända mer 

resurskrävande i tid och personal än om hela processen är toppstyrd men den ger mer 

analytiska färdigheter och en bättre förståelse och medvetenhet samtidigt som den ger 

förutsättningar för att utveckla nya metoder för undervisningen (Disterheft m.fl. 2012). 

Endast när ett miljöledningssystem bygger på delaktighet blir det ett effektivt och stödjande 

verktyg i arbetet med utbildning i hållbar utveckling samt för att öka samarbetet mellan 

universitetets intressenter, både internt och externt (Disterheft m.fl. 2012). En toppstyrd 

förändring orsakar även mer motstånd och det finns risk att allt rinner ut i sanden om 

ledningen byts ut (Lozano 2006). 

För att integrera hållbar utveckling i programmen vid Chalmers universitet togs det fram en 

strategi med workshops för personalen samt individuella samtal med lärarna. Under de 

individuella samtalen diskuterades hur hållbar utveckling kan kopplas till lärarens 

ämnesområde och hur det kan utvecklas där läraren själv får komma med idéer. Tanken var 

att skapa en interaktion och erfarenheten var att läraren på detta sätt blev mer mottaglig för 

förändring och integrering av hållbar utveckling i undervisningen (Holmberg m.fl. 2012). Ett 

liknande upplägg har Göteborgs universitet där de som en del av de kurser i utbildning i 

hållbar utveckling och hållbar utveckling som ges varje termin har ett moment där 

kursdeltagarna tillsammans med kursledarna tittar på innehållet i kurser och diskuterar hur 

hållbar utveckling kan integreras i kurserna (Boman och Andersson 2011). De individuella 

samtal som hölls vid Chalmers är säkert att föredra framför diskussioner i grupp, framför allt 

för att möta dem som är mest skeptiska till förändringen. Däremot lär detta ta mer resurser i 

anspråk och när både tid, pengar och personal var något som i enkäten ansågs vara en brist 

tror jag att diskussioner i grupp är att föredra. Vid utbildning för fakulteten vid universitetet 

Tecnológico de Monterrey i Mexiko tog de in föreläsare som kunde täcka alla dimensioner av 

hållbar utveckling samt lät dem få tid att förbereda sig tillsammans för att skapa en bra 

förståelse av hur de olika dimensionerna hänger ihop (Lozano-Garcia m.fl. 2009). Att vid de 

frivilliga seminarierna som en inledning använda ett liknande upplägg tror jag kan vara 

fördelaktigt för att få ett interdisciplinärt moment som kan ge deltagarna en bättre förståelse 

för de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Det kan även ge uppslag om samarbete 
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mellan discipliner och institutioner då ett visst intresse för detta uttrycktes i enkäten. 

Studenter bör även bjudas in till dessa diskussionsseminarier för att ge dem möjlighet att ha 

inflytande över sin utbildning, något som karaktäriserar utbildning i hållbar utveckling (SOU 

2004:104; UNESCO 2006). 

I 13 § i UNECE:s strategi för utbildning för hållbar utveckling beskrivs ett sätt att förhålla sig 

till begreppet hållbar utveckling. De menar att det finns ett behov att följa hur begreppet 

utvecklas och att samhällets utveckling i en hållbar riktning bör ses som en ständigt pågående 

inlärningsprocess. I den processen utforskas frågor och problem vars svar och lösningar som 

idag upplevs som korrekta i framtiden kan ändras i och med att vi får andra erfarenheter 

(Utbildningsdepartementet 2008). Jag tolkar detta som att det inte är så viktigt att ha en 

gemensam och tydlig definition av begreppet hållbar utveckling, däremot är det viktigt att 

ständigt diskutera innebörden av begreppet utifrån nya idéer och ny forskning på området. 

Därför känns det viktigt att låta seminariediskussionerna ske regelbundet åtminstone en 

gång per år, helst en gång per termin. Att utbildning för personalen bör hållas regelbundet är 

också viktigt så att åtminstone en lärare inom varje ämne har kunskaper om hur hållbar 

utveckling kan integreras i undervisningen (Boman och Andersson 2011). Vikten av detta blir 

extra tydlig när två personer angav i enkäten att de inte kunde svara på hur arbetet med att 

föra in frågeställningar i hållbar utveckling ser ut då de var relativt nyanställda. Personal 

kommer alltid att bytas ut och därför måste det finnas möjlighet för de nya att erhålla den 

kunskap som behövs. De fakulteter vid Göteborgs universitet där det fanns lärare engagerade 

i hållbar utveckling i utbildningen hade också fler hållbarhetsmärkta kurser, något som kan 

vara ett tecken på att de inspirerar sin omgivning (Boman och Andersson 2011). Engagerade 

personer som fungerar som inspiration och påverkar sina kollegor kan även överkomma vissa 

barriärer av motstånd (Lozano 2006). 

Vid en fallstudie av ett ettårigt utvecklingsprogram för akademisk personal vid ett universitet 

i Ecuador kunde flertalet positiva resultat urskiljas, både på deltagarnas kunskap och 

kompetens samt hur de gjorde intryck på den övriga organisationen (Barth och Rieckmann 

2011). Även om utbildningen i handlingsprogrammet inte handlar om något ettårigt program 

är det ändå intressant att se hur utbildning av den undervisande personalen kan ge goda 

resultat. Det som dock saknas och som författarna också tryckte på som en mycket relevant 

del i utbildningen är vikten av att deltagarna kom från olika discipliner (Barth och 

Rieckmann 2011). Eftersom handlingsplanen är begränsad till Handelshögskolan är det dock 

svårt att få en blandning av discipliner bland deltagarna. 

5.4.1 Frivillig och obligatorisk utbildning 

Jag anser att den mesta av utbildningen bör vara frivillig då alla typer av förändringar, 

oavsett vad de handlar om, kommer att möta motstånd från olika grupper och personer 

(Lozano 2006). Samtidigt är ett sätt att möta motstånd till förändringar att göra dem som är 

missnöjda delaktiga i arbetet och hjälpa dem att inse fördelarna med förändringen (Lozano 

2006). Jag ser här samma syfte som vikten av att svara på frågan ’varför?’. Om de som ska 

arbeta med hållbar utveckling i utbildningen inte har grundläggande kunskap på området 

och således inte förstår varför det är viktigt att de lägger ner tid och energi för att nå målet 

kommer det vara svårt att skapa engagemang (Malmhagen muntl.). Därför har jag även i 

handlingsplanen tagit med att en del i utbildningen för den undervisande personalen ska 

vara obligatorisk så att de får möjlighet att se fördelarna med förändringen. Att låta den del 

av utbildningen som ska vara obligatorisk ske i samband med redan etablerade möten är ett 
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sätt att förebygga motstånd. Ofta är tiden för de grundläggande arbetsuppgifterna 

undervisning och forskning redan begränsad och tillkommer då separata tillfällen för 

utbildning är det lätt att dessa prioriteras bort (Sammalisto 2007). Tid var också något som i 

enkäten efterfrågades och ansågs vara en bristvara. 

5.4.2 Temadagar 

Temadagar som arrangerades tillsammans med näringsliv och olika organisationer var en av 

framgångsfaktorerna under implementeringen av miljöledningssystemet vid Gävle 

universitet (Sammalisto 2007). Ett ökat engagemang från privat sektor och näringsliv i 

utbildningsprocesserna kan också bidra till att möta den snabba tekniska utvecklingen och 

förändrade arbetsvillkor (Utbildningsdepartementet 2008). Därför har jag i handlingsplanen 

tagit med att sådana dagar ska arrangeras. Universitet behöver jämföra sig med varandra och 

ta del av varandras erfarenheter för att försäkra sig om att de åtgärder som vidtas leder 

universitetet i rätt riktning och för att minimera det arbete som krävs för att nå goda resultat 

(Shriberg 2002). Därför tror jag även att det skulle vara positivt att till temadagarna bjuda in 

representanter från universitet som arbetar med utbildning i hållbar utveckling som kan 

berätta om sina erfarenheter. Utbildning i hållbar utveckling karaktäriseras även av ett 

globalt perspektiv (SOU 2004:104; UNESCO 2006; Utbildningsdepartementet 2008). För att 

tillgodose det perspektivet skulle även internationella föreläsare kunna bjudas in för att 

berätta om erfarenheter från sitt hemland, eller länder där de har arbetat. Jag tror även att 

det vid en sådan här temadag kan vara positivt om någon från ledningen kommer och säger 

några ord för att förmedla ledningens engagemang till fakulteten. Av samma anledning som 

för diskussionsseminarierna bör studenter även bjudas in till temadagarna. 

5.5 Studenternas påverkan på arbetet 

Ett problem som var kopplat till implementeringen av miljöledningssystemet vid Gävle 

universitet var att engagemanget från studenter har varierat stort över åren och att det under 

vissa perioder varit nästan omöjligt att hitta studenter som varit villiga att delta i något 

miljöarbete (Sammalisto 2007). Enkätundersökningen visar att en del av personalen har sett 

ett ökat intresse för hållbar utveckling genom en ökning av uppsatser och examensarbeten 

som behandlar hållbar utveckling. Däremot får de sällan förfrågningar om ett ökat inslag av 

hållbar utveckling i kurser och de verkar inte i någon större utsträckning tro att studenterna 

skulle uppskatta ett större inslag. För företag och organisationer är ofta kundkrav en 

drivkraft för att förbättra sitt miljöarbete (Ammenberg 2004; Malmhagen muntl.). Även om 

studenterna i grunden inte kan benämnas som universitetets kunder skulle de ändå på 

samma sätt som en kund kunna utgöra en drivkraft för personalen att arbeta mer med 

hållbar utveckling. Handlingsplanen omfattar därför att alla nya studenter ska informeras om 

Handelshögskolans miljö- och hållbarhetsarbete. Informationen bör också innehålla en 

uppmuntran om att delta i arbetet, exempelvis att arbeta tillsammans med resursgruppen, 

samt att lämna önskemål eller förslag till förbättring. 

5.6 Uppföljning 

Uppföljning bör vara en del av arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningen 

(Lozano 2006). Uppföljning är positivt ur flera synpunkter. Dels blir det ett sätt för både 

ledning och personal att få en uppfattning om hur arbetet går med att nå miljömålet. Det blir 

en grund för att fatta beslut om åtgärder behöver vidtas för att nå ett bättre resultat och det 

kan även fungera som ett motivationshöjande medel, speciellt om uppföljningen visar att det 

tas steg i rätt riktning. Uppföljningen kan även skapa diskussioner bland kollegor om vad 

som kan göras annorlunda för att nå bättre resultat. Förutsättningen är att systemet ses som 
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en möjlighet till feedback och inte som en form av kontroll (Sammalisto 2007). Därför är det 

viktigt att ledningen tydligt i den information de ska ge enligt handlingsplanen visar att 

uppföljningen inte är en metod för att för dem att kontrollera hur duktiga sina medarbetare 

är. De bör istället trycka på att det snarare är en feedback och ett sätt att starta en gemensam 

diskussion för hur alla ska samarbeta för att nå målet vilket är viktigt för hela samhället. 

 

Ett system för att märka kurser och program har föreslagits som kvantitativ indikator av åtta 

lärosäten, varav Umeå universitet var det ena, för att återrapportera sitt miljöledningsarbete 

(Göteborgs universitet 2007). Göteborgs universitet använder sig sedan 2005 av ett sådant 

system där kurser och program kan hållbarhetsmärkas på två nivåer (Boman och Andersson 

2011). Systemet med märkningen har ett underifrånperspektiv där kursansvariga ska bedöma 

sina kurser vilket bedöms vara effektivt för att skapa delaktighet (Boman och Andersson 

2011). Gävle universitet har också ett system för att klassificera sina kurser. I intervjuer 

genomförda bland undervisande personal efter införandet av klassificeringen svarade många 

att klassificeringen gjort att de börjat fundera över hur de skulle kunna integrera hållbar 

utveckling i sina kurser. Många diskuterade även frågan med sina kollegor (Sammalisto 

2007). Ibland räcker det inte att bara öka medvetenheten genom information och utbildning 

utan det kan behövas ett verktyg för att det slutliga steget att göra förändringar verkligen ska 

tas (Sammalisto 2007). En hållbarhetsmärkning skulle dock på Handelshögskolan enligt 

enkäten inte utgöra någon större drivkraft för att arbeta med hållbar utveckling i 

utbildningen. 

 

Enkätundersökningen visar dock att det idag inte finns något system för att följa upp 

innehållet av hållbar utveckling i kurser och program. Utifrån de förslag som gavs på 

uppföljning samt det redan befintliga arbetet med kursplaneutveckling och tron på 

kursplanerna som ett tydligt styrmedel föreslår jag i handlingsplanen ett system för årlig 

uppföljning som grundar sig i kursutvärderingar samt bedömningar av kurser och kursplaner 

i lärarlag. Att använda sig av kursutvärderingarna som en uppföljning för miljömålet att öka 

antalet frågeställningar i kurser och program känns naturligt genom att det redan är ett 

etablerat uppföljningssystem vid universitetet. Detta är positivt genom att det dels inte 

innebär ett helt nytt system att arbeta med, vilket i sig hade kunnat skapa motstånd (Lozano 

2006), men också för att det blir ett sätt att anpassa miljöledningssystemet efter 

verksamheten, vilket är viktigt för att miljöledningssystemet ska bli en integrerad del och inte 

utgöra en separat struktur (Sammalisto 2007; Malmhagen, muntl.). Jag tror även att detta 

kan utgöra en kvalitativ indikator på arbetet med miljömålet medan bedömningarna blir en 

mer kvantitativ indikator. Bedömning av kurser bör göras av den undervisande personalen 

själva för att det ge dem möjlighet att regelbundet reflektera över kursens innehåll idag samt 

vad som skulle kunna förbättras och i sin tur förhoppningsvis leda till utveckling (Göteborgs 

Universitet 2007; Sammalisto 2007). På så sätt behöver inte uppföljningen utgöra en 

märkning men ger både personal och ledning en indikation på resultatet av arbetet. Att 

inventera andelen examensarbeten som behandlar frågeställningar i hållbar utveckling 

används som en typ av uppföljning vid Göteborgs universitet (Göteborgs universitet 2010). 

Även Forsberg (2000) menar att en sådan typ av inventering blir en indikator på vilken 

miljökompetens som utbildas vid universitetet. Jag tror att det finns en poäng där, att 

inventeringen kan bli en indikator på hur väl Handelshögskolan lyckas förmedla 

hållbarhetsperspektivet till sina studenter. 
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5.7 Bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen på enkäten var låg och skulle jag göra om den idag skulle jag utifrån de svar 

jag fick genom min rundringning dels korta ned den rejält samt undvika öppna frågor utan 

svarsalternativ. En kortare enkät ger i allmänhet en högre svarsfrekvens (Ejvegård 1996). 

Både utifrån min rundringning samt kommentarer jag har fått via mejl förstår jag också att 

själva utformningen på frågorna också har bidragit till bortfallet, kanske främst på 

institutionen för statistik. Personer som i sitt arbete bland annat undervisar studenter om 

hur enkäter bör utformas ställer säkerligen även höga krav på enkäter de ombeds att svara 

på. Det var även ett misstag att vid det första utskicket inte ange att svaren skulle behandlas 

anonymt. Det kan så klart vara känsligt att berätta på vilket sätt personen i fråga arbetar samt 

vilket stöd han/hon upplever från ledningen när just ledningen skulle kunna få reda på vem 

som har svarat vad. Även om jag förtydligade detta via den första påminnelsen kan det vara 

för sent genom att många då redan kan ha lagt enkäten åt sidan. Ett naturligt bortfall 

kommer även av att enkäten var på svenska och att Handelshögskolan har personal som inte 

har svenska som modersmål. Vissa frågor i enkäten hade jag markerat som obligatoriska. Om 

respondenten av någon anledning inte svarade på en sådan fråga gick enkäten inte att skicka 

in. Om jag inte hade haft några obligatoriska frågor hade svarsfrekvensen möjligtvis blivit 

bättre. Jag kände dock att några frågor var nödvändiga för sammanställningen av resultatet 

samt för att få en grunduppfattning om vilka uppfattningar och kunskaper den undervisande 

personalen har om utbildning i hållbar utveckling samt universitetets arbete med detta. 

Sedan handlar enkätens ämne i grunden om att det behöver ske en förändring. Förändringar 

orsakar automatiskt motstånd som i princip handlar om att många är nöjda med sin 

nuvarande situation och inte vill ändra på sina attityder och sätt att arbeta (Lozano 2006). 

 

Enligt svaren på enkäten är ekonomi den dimension som har lägst koppling till hållbar 

utveckling. Karl Bonnedahl är ekonom vid Handelshögskolan i Umeå och har skrivit boken 

Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens: en bok om att tänka om. Vid 

ett miljökafé i Umeå där han berättade om sin bok och sina tankar om hållbar utveckling ur 

ett ekonomiskt perspektiv fick han frågan från en person i publiken om han har några 

ekonomkompisar som delar hans uppfattningar. Han svarade att det numera är mer tillåtet 

att prata om, men att han tvivlar på att det är så många som lyssnar. Mycket beror på att det 

är så svårt att förena ekonomins tro på ständig tillväxt med en hållbar utveckling (Bonnedahl, 

muntl.). Även detta skulle kunna vara en anledning till bortfallet på enkäten, att den 

undervisande personalen ser ett grundproblem att förena det de lär ut med den hållbara 

utvecklingens principer. Samma tendens kan ses i den fallstudie som gjordes bland personal 

och studenter inom disciplinen geovetenskap vid ett universitet i Plymouth (Jones m.fl. 

2008). Där kände föreläsare att utbildning i hållbar utveckling var oförenligt med 

geovetenskap, mycket på grund av att många studenter efter sina studier går ut och jobbar 

inom oljeindustrin vilken i sig kan vara svår att förena med hållbar utveckling (Jones m.fl. 

2008). 

 

5.8 Felkällor och val av metod 

Eftersom så få valde att svara på enkäten är underlaget egentligen för dåligt för att dra 

generella slutsatser utifrån resultatet. Även om resultatet har beräknats statistiskt är det 

egentligen i de flesta fall ingen mening att genomföra sådana beräkningar när 

svarsfrekvensen ligger under 70 % eller när antalet svarande är färre än 40, något som i båda 

fallen stämmer in på detta arbete (Ejvegård 2009). Det finns en risk att de som valt att svara i 

stor utsträckning är personer som tycker att ämnet är viktigt vilket även kan påverka 
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resultatet i den riktningen. Dock kan det ge en fingervisning för vilka förutsättningar som 

finns för arbetet och ge en grund att bygga vidare på. Ett alternativ hade varit att slumpvis 

välja ut ett antal personer från den undervisande personalen och be att få intervjua dem. 

Genom att de då får tala mer fritt och att de svarande nödvändigtvis inte behöver vara dem 

som är mest engagerade skulle resultatet kunna ge ett annorlunda resultat. Det skulle även 

bli lättare att förstå om respondenten förstått frågan korrekt. En fråga som i enkäten inte 

fungerade som väntat var fråga 27: ”Känner du till om ni på er institution har något system 

för att följa upp hur innehållet av frågeställningar i hållbar utveckling ser ut i kurser och 

program?”. Här blev resultatet och diagrammet missvisande. När de som svarat ja på frågan 

ombads beskriva det systemet svarade två personer att de känner till att det inte finns något 

sådant system och en person svarade att själva enkätundersökningen är ett sådant system. 

Skulle jag göra om undersökningen idag skulle jag dock fortfarande använda mig av enkät 

som undersökningsmetod. Eftersom syftet var att undersöka attityder hos den undervisande 

personalen vid Handelshögskolan är enkät i regel en mer lämplig metod än intervju 

(Ejvegård 2009). En enkät gör det även lättare att jämföra svaren i och med att alla 

respondenter har fått samma frågor vilket inte kan garanteras vid intervjuer (Ejvegård 2009). 

 

Metoden jag använde för att bedöma kurser och program ger ett subjektivt resultat eftersom 

att formuleringen i högskolelagen (1992:1434) är bred samt att jag har en egen uppfattning 

av vad hållbar utveckling innebär. Om en annan person skulle använda sig av samma metod 

är det troligt att resultatet skulle bli annorlunda. Det ligger dock i problematiken med hållbar 

utvecklings natur att det är ett oklart begrepp som behöver diskuteras och utvecklas. 

 

Litteraturunderlaget har också brister. Det finns många vetenskapliga artiklar som redogör 

för arbete med miljöledningssystem vid högre lärosäten men de handlar i regel om arbete 

med direkta miljöaspekter. Endast ett fåtal inriktar sig på indirekt påverkan såsom 

utbildning. De artiklar som behandlar hur olika universitet och högskolor arbetar med 

hållbar utveckling i utbildningen är oftast bara beskrivningar av karaktären ’så här gjorde vi’. 

De ger därför inga bevis på att deras metoder är de bästa. 

 

6. Slutsatser 
Attityderna till hållbar utveckling i undervisningen bland undervisande personal vid 

Handelshögskolan var i huvudsak är positiva. Det finns redan idag ett arbete med frågorna 

och många av respondenterna hade även planer på hur arbetet ska se ut framöver. Det ansågs 

även viktigt att studenterna får med sig de kunskaper de behöver för att efter sina studier 

verka för en hållbar utveckling. Uppfattningen på hur studenterna ser på undervisning i 

hållbar utveckling var däremot inte lika positiv. Samtidigt hade många ändå sett en ökning av 

uppsatser och examensarbeten som behandlar hållbar utveckling, något som bör tyda på att 

det finns ett intresse även från studenternas sida. 

 

Både institutionen för företagsekonomi samt institutionen för nationalekonomi har kurser 

och program med frågeställningar i hållbar utveckling. Kurser och program vid institutionen 

för statistik bedömdes dock inte innehålla sådana frågeställningar. Jämfört med Göteborgs 

universitet ligger Handelshögskolan bra till i sitt utbud av kurser och program som behandlar 

hållbar utveckling. De bör därför med ett mer strukturerat arbete, förslagsvis med hjälp av ett 



33 
 

miljöledningssystem, även kunna utöka andelen kurser och program som behandlar hållbar 

utveckling. 

 

Det finns idag ingen tydlig struktur på Handelshögskolan för att arbeta med hållbar 

utveckling i undervisningen. Framförallt finns det inget tydligt system för att följa upp 

arbetet och respondenterna ser både brister i ekonomiska och personella resurser och de 

efterfrågar utökad arbetstid avsatt till hållbar utveckling i utbildningen samt tydligare 

direktiv från ledningen. Däremot finns det en vilja att hållbar utveckling är något som ska 

integreras i all utbildning och inte endast utgöra separata moment vilket är ett viktigt 

karaktärsdrag i utbildning i hållbar utveckling. Alla karaktärsdrag i utbildning i hållbar 

utveckling upplevdes dock inte lika självklara, främst bland de manliga respondenterna. 

Handlingsplanen jag har tagit fram är ett förslag på hur de skulle kunna arbeta på ett mer 

strukturerat sätt med hållbar utveckling i undervisningen. Vilken väg Handelshögskolan än 

väljer att gå tror jag att de kommer att starta en process som kommer att ge lärdomar och 

erfarenheter att ta med sig framöver och utveckla arbetet vidare. Det viktiga är att följa upp 

och utvärdera arbetet samt att fokusera på delaktighet och medskapande för att arbetet så 

småningom ska bli en del av organisationskulturen. 

 

7. Referenser 
Abrahamsson, G. 2012. Muntligt. Enhetschef och Universitetslektor, Handelshögskolan 

Örebro universitet. 2012-11-29. 

Ammenberg, J. 2004. Miljömanagement. Replika Press, Lund. 

Babacus AB. 2012. Ackumulerat antal utfärdade certifieringar. 

http://certifiering.nu/ecomedia/stat/basic.aspx?type=1. 2012-10-10 

Barth, M. och Rieckmann, M. 2011. Academic staff development as a catalyst for curriculum 

change towards education for sustainable development: an output perspective. Journal of 

Cleaner Production, 26: 28-36. 

Boman, J och Andersson, U.P. 2011. Eco-labelling of courses and programs at University of 

Gothenburg. Journal of Cleaner Production, 1-6. DOI: 10.1016. 

Bonnedahl, K. 2012. Muntligt. Universitetslektor, Handelshögskolan Umeå universitet. 2012-

11-19. 

Bäckström, Å. 2012. Muntligt. Miljösamordnare, Umeå universitet. 2012-11-13. 

Chalmers universitet. 2012 A. Miljöledningssystem på Chalmers. 

http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-

utveckling/mls/Sidor/chalmers-interna-miljoarbete.aspx. 2012-11-29. 

Chalmers universitet. 2012 B. Miljöaspekter/-utredningar. 

http://www.chalmers.se/insidan/SV/om-chalmers/miljo/miljoaspekter. 2012-11-29. 

Copernicus-Campus. 2012. Copernicus Guidelines for Sustainable Development in the 

European Higher Education Area. European Commission, Geneva.  

http://certifiering.nu/ecomedia/stat/basic.aspx?type=1
http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-utveckling/mls/Sidor/chalmers-interna-miljoarbete.aspx.%202012-11-29
http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/miljo-och-hallbar-utveckling/mls/Sidor/chalmers-interna-miljoarbete.aspx.%202012-11-29
http://www.chalmers.se/insidan/SV/om-chalmers/miljo/miljoaspekter.%202012-11-29


34 
 

Disterheft, A. mf.fl. 2012. Environmental Management Systems (EMS) implementation 

processes and practices in European higher education institutions – Top-down versus 

participatory approaches. Journal of Cleaner Production, 31: 80-90. 

 

Dunlap, R.E, m.fl. 2000. Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A 

Revised NEP Scale. Journal of Social Issues, 3: 425.442. 

Ejvegård, R. 2009. Vetenskaplig metod. Studentlitteratur AB, Lund. 

Ferreira, A.J.D . m.fl. 2006. Environmental management and audit schemes implementation 

as an educational tool for sustainability. Journal of Cleaner Production, 14: 973-982. 

FN. 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 

Future. World Commission on Environment and Development. 

FN. 1994. Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development. United Nations 

Department of Public Information. ISBN 92-1-100509-4. 

Forsberg, B. 2000. Umeå universitet som resurs för hållbar utveckling – miljöpåverkan 

genom forskning, utbildning och samhällskontakter. Umeå Miljöhögskola. 

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum. 2008. The Gothenburg Recommendations on 

Education for Sustainable Development. ISBN: 978-91-976561-6-0. 

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum. 2011. GMV:s nätverk. 

http://www.chalmers.se/gmv/SV/natverket. 2012-11-18. 

 

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum. 2012. hu2 - Högre utbildning för hållbar utveckling. 

http://hu2.se/index.html 2012-11-15. 

Göteborgs universitet. 2007. Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och 

högskola - Anpassade riktlinjer, mål och indikatorer, som verkar för hållbar utveckling. 

Rapport Dnr A9 1448/06. 

Göteborgs universitet. 2010. Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Dnr 

F8 70/10. 

Göteborgs universitet. 2012. Miljöarbetet på Handelshögskolan. 

http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/hallbar_utveckling/miljoarbetet-pa-

handelshogskolan/. 2012-11-12 

Gävle högskola. 2008. HiGs betydande miljöaspekter 2008. Miljöaspektlista 2008. 

Holm m. fl. 2012. A Model for Enhancing Education for Sustainable Development with 

Management Systems: Experiences from the Nordic Countries. Sustainable Development at 

Universities: New Horizons, 34: 262-272. 

Holmberg, J. m.fl. 2012. The university and transformation towards sustainability: 

The strategy used at Chalmers University of Technology. International Journal of 

Sustainability in Higher Education, 13: 219-233. 

 

http://www.chalmers.se/gmv/SV/natverket.%202012-11-18
http://hu2.se/index.html%202012-11-15
http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/hallbar_utveckling/miljoarbetet-pa-handelshogskolan/
http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/hallbar_utveckling/miljoarbetet-pa-handelshogskolan/


35 
 

Högskoleverket. 2005. Perspektiv på hållbar utveckling – Erfarenheter från högskola och 

näringsliv. Högskoleverket, Stockholm. Rapport 2005:47 R. 

Jansson, J. 2012. Muntligt. Universitetslektor, Handelshögskolan Umeå universitet. 2012-10-

25. 

Jones, P m.fl. 2008. Embedding Education for Sustainable Development in higher education: 

A case study examining common challenges and opportunities for 

undergraduate programmes. International Journal of Educational Research, 47: 341-350. 

 

Kjällstrand, J. 2012. Muntligt. Chef miljöenheten, Chalmers universitet. 2012-12-03. 

 

Lozano, R. 2006. Incorporation and institutionalization of SD into universities: breaking 

through barriers to change. Journal of Cleaner Production, 14: 787-796. 

 

Lozano-Garcia, F.J. m.fl. 2009. An interconnected approach to incorporate sustainable 

development at Tecnológico de Monterrey. International Journal of Sustainability in Higher 

Education, 10: 318-333. 

Lunds universitet. 2007. Inspirationsgruppen för hållbar utveckling – Avstämning om 

dialogprocessen 2007. Rapport BE 2007/586. 

 

Malmhagen, B. 2012. Muntligt. Konsult miljöledningssystem, Esam. 2012-09-18. 

Regeringen. 2002. Johannesburg – FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling, Stockholm. 

Skr 2002/03:29. 

Sammalisto, K. 2007. Environmental Management Systems – a Way towards Sustainable 

Development in Universities. Lund Universitet. ISBN 978-91-88902-38-2. 

 

Shriberg, M. 2002. Institutional assessment tools for sustainability in higher education – 

Strenghts, weaknesses, and implications for practice and theory. International Journal of 

Sustainability in Higher Education, 3: 254-270. 

SIS. 2004. Miljöledningssystem – Krav och vägledning (ISO 14001:2004). SS-EN ISO 

14001:2004. 

 

SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Betänkande av Kommittén för utbildning för 

hållbar utveckling. 

 

Umeå universitet. 2001. Orgmlsbeslut. Rektorsbeslut. Dnr 103-453-01. 

Umeå Universitet. 2010 A. Redovisning av statliga myndigheters miljöledningsarbete 2010 – 

Umeå Universitet. Umu Dnr 421-218-11. 

Umeå universitet. 2010 B. Mål för tematiska ansvarsområden 2010-2013 - inklusive nyckeltal 

och indikatorer. Dnr 71870-2845. 

 

Umeå Universitet. 2011 A. Miljöledning vid Umeå universitet. 

http://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-och-sakerhet/miljo/miljoledning/. 2012-10-08. 

http://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-och-sakerhet/miljo/miljoledning/


36 
 

Umeå Universitet. 2011 B. Umeå universitets miljöpolicy. 

http://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-och-sakerhet/miljo/. 2012-10-08. 

Umeå universitet. 2011 C. Miljömål 2. http://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-och-

sakerhet/miljo/miljomal/miljomal-2/. 2012-10-08. 

Umeå universitet. 2011 D. Miljöarbete i praktiken. http://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-

och-sakerhet/miljo/miljoarbete-i-praktiken/. 2012-10-08. 

Umeå universitet. 2012. Handelshögskolan vid Umeå universitet. http://www.usbe.umu.se/. 

2012-11-12. 

UNESCO. 2006. Framework for the UNDESD International Implementation Scheme. 

UNESCO, Paris. 

UNESCO. 2012. GHESP - Global Higher Education for Sustainability Partnership. 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=34701&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 2012-11-15. 

Utbildningsdepartementet. 2008. UNECE – Strategi för utbildning för hållbar utveckling. 

ISBN 978-91-976892-0-5. 

WWF. 2008. Hållbar utveckling och lärande – inspirationsskrift för universitetslärare. 

Världsnaturfonden. 

Örebro universitet. 2012. Miljö. http://www.oru.se/Om-universitetet/Miljo/. 2012-11-29. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-och-sakerhet/miljo/
http://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-och-sakerhet/miljo/miljomal/miljomal-2/
http://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-och-sakerhet/miljo/miljomal/miljomal-2/
http://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-och-sakerhet/miljo/miljoarbete-i-praktiken/
http://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-och-sakerhet/miljo/miljoarbete-i-praktiken/
http://www.usbe.umu.se/
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=34701&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=34701&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.oru.se/Om-universitetet/Miljo/


1 
 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 

Allmänna frågor: 

Fråga 1. 

Kön? (Obligatorisk) 

Fråga 2. 

Ange nedan den/de befattningar du har just nu: (Obligatorisk) 

Fråga 3. 

Vilken institution tillhör du? (Obligatorisk) 

Fråga 4. 

Vilket är ditt huvudämne som du undervisar i? (Obligatorisk) 

Fråga 5. 

Vad är hållbar utveckling för dig? Välj valfritt antal alternativ nedan: (Obligatorisk) 

 Miljö 

 Social rättvisa 

 Ekonomi 

Definitionen av hållbar utveckling i enkäten: 

I enkäten definieras hållbar utveckling enligt lydelsen i rapporten Vår gemensamma framtid, 

framtagen av Brundtlandkommisonen: "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" 

Frågor om utbildning i hållbar utveckling: 

Fråga 6. 

I vilken utsträckning anser du att följande alternativ ingår i utbildning i hållbar utveckling: 

(Obligatorisk) 

A. Undervisningen är övergripande och holistisk. Den integreras i hela läroplanen och 

behandlas inte som ett separat ämne. 

B. Undervisningen är värdegrundad. 

C. Undervisningen tillämpar kritiskt tänkande och problemlösning 

D. Pedagogiken i undervisningen är varierad 

E. Studenterna deltar i beslut om hur undervisningen ska ske 

F. Det undervisningen tar upp är för studenterna applicerbart på både det privata och 

professionella livet. 

G. Undervisningen behandlar både lokala och globala problem. 

Här fick den svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning och 

5=stor utsträckning. 

Fråga 7. 

Hur god är din kännedom om universitetets miljöledningssystem? (Obligatorisk) 

Här fick den svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=inte alls god och 

5=mycket god 



2 
 

Fråga 8. 

Känner du till att Umeå universitet har ett miljömål som lyder: ”Antalet kurser och program 

med frågeställningar i hållbar utveckling ska öka”? (Obligatorisk) 

 Ja 

 Nej 

Fråga 9. 

Hållbar utveckling i kurser och program 

A. I vilken utsträckning arbetar ni vid er institution med att föra in frågeställningar i 

hållbar utveckling i kurser och program? 

B. I vilken utsträckning finns det som du känner till kurser vid er institution idag som 

behandlar frågeställningar i hållbar utveckling? 

Här fick den svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning och 

5=stor utsträckning. 

Fråga 10. 

Känner du till någon/några specifika kurser där frågeställningar i hållbar utveckling ingår 

och i så fall vilken/vilka? Ange nedan: 

Frågor om arbetet med att föra in frågeställningar i hållbar utveckling i 

utbildningen: 

Fråga 11. 

Om ni vid er institution arbetar med att föra in frågeställningar i hållbar utveckling i kurser 

och program, hur ser det arbetet ut? Beskriv nedan: 

Om ni INTE arbetar med detta vid er institution gå vidare till fråga 16. 

Fråga 12. 

Hur långt tillbaka i tiden har det arbetet pågått: 

 0-5 år 

 5-10 år 

 10-15 år 

Fråga 13. 

Är det något i det arbetet som du anser har gett positiva resultat? Beskriv nedan: 

Fråga 14. 

Är det något i det arbetet som du anser har gett mindre positiva resultat? Beskriv nedan: 

Fråga 15. 

Om ni i dagsläget arbetar med projekt för att föra in frågeställningar i hållbar utveckling i 

kurser och program, vilka förväntningar har du på det arbetet? Beskriv nedan: 

Fråga 16. 

Om ni vid er institution inte arbetar med att föra in frågeställningar i hållbar utveckling i 

kurser och program, varför tror du att ni inte gör det? Beskriv nedan: 
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Fråga 17. 

Vilka planer har du för att arbeta med frågeställningar i hållbar utveckling i undervisningen i 

framtiden? Beskriv nedan: 

Fråga 18. 

Vilka planer finns det för att arbeta med frågeställningar i hållbar utveckling vid er institution 

i framtiden? Beskriv nedan: 

Fråga 19. 

Hur viktigt tror du nedanstående alternativ är för att föra in frågeställningar i hållbar 

utveckling i kurser och program? 

A. Kurs för att utöka universitetslärares kompetens på området  

B. Seminarier för att initiera diskussioner på hur arbetet ska se ut  

C. Tydligare direktiv från ledningen  

D. Ett bättre system för att följa upp arbetet  

E. En övergripande organisation som står utanför institutions- och fakultetssystemet 

och som driver på de här frågorna och utgör en mötesplats för att arbeta med att få in 

hållbar utveckling i utbildningen.  

F. Extra pengar 

G. Mer personella resurser 

H. Utökad arbetstid avsatt till dessa frågor 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=inte alls viktigt och 

5=mycket viktigt. 

Fråga 20. 

Förutsättningar för att föra in frågeställningar i hållbar utveckling i utbildningen. 

A. I vilken utsträckning är kursplanerna ett tydligt styrmedel för att införa 

frågeställningar i hållbar utveckling i utbildningen? 

B. I vilken utsträckning tror du att det skulle vara fördelaktigt att diskutera kursplanens 

innehåll med medlemmar i näringslivet för att få in deras önskemål på kompetens 

inom hållbar utveckling? 

C. I vilken utsträckning känner du att du har den kunskap som krävs för att införa 

frågeställningar i hållbar utveckling i utbildningen? 

D. I vilken utsträckning upplever du att det finns personella resurser till att införa 

frågeställningar i hållbar utveckling i utbildningen? 

E. I vilken utsträckning upplever du att det finns ekonomiska resurser till att införa 

frågeställningar i hållbar utveckling i utbildningen? 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning och 

5=stor utsträckning. 

Frågor om hur en specifik kurs som behandlar frågeställningar i hållbar 

utveckling skulle kunna se ut: 

Fråga 21. 

Om en specifik kurs som endast behandlar frågeställningar i hållbar utveckling skulle skapas, 

hur tycker du att den ska läggas upp? Hur lämpligt är det att: 

A. Hålla kursen på A-nivå 
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B. Hålla kursen på B-nivå 

C. Hålla kursen på C-nivå 

D. Hålla kursen på D-nivå 

E. Lägga kursen som sommarkurs för att ge programstudenter möjlighet att delta 

F. Lägga kursen som fristående kurs 

G. Låta kursen ingå i program 

H. Låta grunden i kursen vara inriktad på huvudämnet (t ex finansiering, 

marknadsföring, organisation, redovisning, nationalekonomi, företagsekonomi, 

statistik) 

I. Ta in föreläsare som belyser samma hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv, t ex ur ett 

ekonomiskt respektive miljömässigt perspektiv? 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=olämpligt och 5=mycket 

lämpligt. 

Fråga 22. 

Ange nedan hur du i övrigt anser att en sådan kurs skulle vara utformad, både med tanke på 

innehåll samt hur undervisningen ska ske: 

Fråga 23. 

Hur många högskolepoäng anser du att en sådan kurs borde omfatta? Ange nedan. 

Fråga 24. 

I vilken utsträckning skulle du kunna samverka med institutioner gällande kursutbudet för 

att underlätta för studenterna att få in kurser som behandlar hållbar utveckling i sin examen? 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning och 

5=stor utsträckning. 

Fråga 25. 

Förklara varför nedan: 

Fråga 26. 

På vissa universitet finns en typ av hållbarhetsmärkning för kurser. Kriterierna för att erhålla 

märkning utgörs av hur stor procent av momenten i kursen som innehåller frågeställningar i 

hållbar utveckling. 

I vilken utsträckning skulle det vara en drivkraft för dig som lärare att införa frågeställningar 

om hållbar utveckling i undervisningen om Umeå universitet hade ett system för att 

hållbarhetsmärka sina kurser? 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning och 

5=stor utsträckning. 

Frågor om kommunikationssystem vid din institution: 

Fråga 27. 

Känner du till om ni på er institution har något system för att följa upp hur innehållet av 

frågeställningar i hållbar utveckling ser ut i kurser och program? Välj ett alternativ nedan: 

 Ja 

 Nej 
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Fråga 28. 

Om du har svarat ja på föregående fråga hur ser det systemet ut? Beskriv nedan: 

Om du svarade nej gå vidare till fråga 29. 

Fråga 29. 

Hur anser du att systemet för att följa upp innehållet av frågeställningar i hållbarutveckling i 

kurser och program ska se ut? Beskriv nedan: 

Fråga 30. 

Känner du till om ni på er institution har något system för att rapportera in vad som fungerar 

bra respektive fungerar mindre bra vad gäller metoder i undervisningen? Välj ett alternativ 

nedan: 

 Ja 

 Nej 

Fråga 31. 

Om du har svarat ja på föregående fråga hur ser det systemet ut? Beskriv nedan: 

Om du svarade nej gå vidare till fråga 32. 

Fråga 32. 

Hur anser du att systemet för att rapportera in vad som fungerar bra respektive fungerar 

mindre bra vad gäller metoder i undervisningen ska se ut? Beskriv nedan: 

Frågor om stöd och engagemang från ledningen: 

Fråga 33. 

Vilket stöd upplever du att det finns från dessa ledningar vid Umeå universitet för ett utökat 

innehåll av hållbar utveckling i utbildningen? (Obligatorisk) 

A. Umeå Universitets ledning 

B. Samhällsvetenskapliga fakultetens ledning 

C. Handelshögskolans ledning 

D. Institutionens ledning 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=inget stöd och 5=största 

möjliga stöd. 

Fråga 34. 

I vilken utsträckning upplever du att institutionsledningen jobbar för att få igång en 

diskussion eller ta fasta på medarbetares initiativ kring hur miljöarbetet på olika sätt kan 

förstärkas? (Obligatorisk) 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning och 

5=stor utsträckning. 

Frågor om uppsatser och examensarbeten som behandlar hållbar 

utveckling: 

Fråga 35. 

Hur många uppsatser eller examensarbeten som behandlar hållbar utveckling har du 

handlett? 

 0-5 
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 5-10 

 10-15 

 15 och uppåt 

Fråga 36. 

Vad anser du om utvecklingen av antalet uppsatser eller examensarbeten som behandlar 

hållbar utveckling? 

 De har ökat 

 De har minskat 

 De ligger på samma nivå 

Frågor om studenternas uppfattning om utbildning i hållbar utveckling: 

Fråga 37. 

Hur viktigt anser du det vara att studenterna tar med sig kunskap från universitetet för att 

både i privat- och arbetsliv verka för en hållbar utveckling? 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=inte alls viktigt och 

5=mycket viktigt. 

Fråga 38. 

Vilken kunskap anser du vara viktigast att studenterna tar med sig från universitetet för att 

både i privat- och arbetsliv verka för en hållbar utveckling? Beskriv nedan: 

Fråga 39. 

I vilken utsträckning tror du att studenterna idag får med sig den kunskap du anser vara 

viktigast för att de både i privat- och arbetsliv ska kunna verka för en hållbar utveckling? 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning och 

5=stor utsträckning. 

Fråga 40. 

Får du förfrågningar från studenthåll om större inslag av hållbar utveckling i kurserna? 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=aldrig och 5=ofta. 

Fråga 41. 

Om du får förfrågningar har du sett någon förändring i antalet? 

 De har ökat 

 De har minskat 

 De ligger på samma nivå 

Fråga 42. 

I vilken utsträckning tror du att studenterna skulle uppskatta ett större inslag av hållbar 

utveckling i utbildningen? 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning och 

5=stor utsträckning. 

Frågor om konkurrerande universitet och högskolor: 

Fråga 43. 
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I vilken utsträckning tycker du att följande civilekonomutbildningar i Sverige är inriktade på 

hållbar utveckling? 

A. Civilekonomutbildningen vid Umeå universitet 

B. Civilekonomutbildningen vid Göteborgs universitet 

C. Civilekonomutbildningen vid Karlstads universitet 

D. Civilekonomutbildningen vid Lunds universitet 

E. Civilekonomutbildningen vid Linköpings universitet 

F. Civilekonomutbildningen vid Stockholms universitet 

G. Civilekonomutbildningen vid Linnéuniversitetet 

H. Civilekonomutbildningen vid Örebro Universitet 

I. Civilekonomutbildningen vid Luleå tekniska universitet 

J. Civilekonomutbildningen vid Högskolan i Halmstad 

K. Civilekonomutbildningen vid Högskolan i Borås 

L. Civilekonomutbildningen vid Högskolan i Jönköping 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=liten utsträckning och 

5=stor utsträckning. 

Frågor för att undersöka dina attityder och värderingar i miljöfrågor: 

Fråga 44. 

I vilken grad instämmer du i följande påståenden? 

A. Balansen i naturen är stark nog för att klara av de moderna industriländernas 

påverkan 

B. Människan har rätt att förändra naturen efter sina behov 

C. Växter och djur har lika stor rätt att existera som människor 

D. Trots våra speciella förmågor lyder vi människor fortfarande under naturens lagar 

E. Människor är ämnade att härska över naturen 

F. Jorden kan liknas vid en rymdfarkost med mycket begränsade utrymmen och 

resurser 

G. När människan ingriper i naturens förlopp får det ofta förödande följder 

H. Vi närmar oss gränsen för den folkmängd jorden kan föda 

I. Jorden har gott om naturresurser bara vi lär oss hur vi ska använda dem 

J. Människan förgriper sig allvarligt på naturen 

K. Människans uppfinningsrikedom kommer att garantera att vi inte gör jorden 

obeboelig 

L. Om nuvarande utveckling fortsätter lär vi snart få uppleva en stor ekologisk katastrof 

M. Människan kommer snart att lära sig tillräckligt om naturen för att kontrollera den 

N. Den så kallade ’ekologiska krisen’ som mänskligheten står inför har kraftigt 

överdrivits 

O. Balansen i naturen är väldigt känslig och rubbas lätt 

Här fick de svarande välja ett alternativ på en femgradig skala där 1=tar helt avstånd och 

5=instämmer helt. 
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Bilaga 2 – Förtydligande av enkät 
 

Hej! 

Sedan jag skickade ut enkäten Utbildning i hållbar utveckling, vilken är en del av mitt 

examensarbete, har jag fått ett antal synpunkter och jag förstår att jag har missat ett par 

saker som är viktiga att förtydliga: 

 

 Svaren kommer att behandlas anonymt. Svaren kommer även att redovisas i större 

resultatgrupper så att det inte blir möjligt att identifiera individuella personers svar 

exempelvis på grund av att personen undervisar i ett speciellt ämne eller har en 

speciell befattning. 

 

 Det tar ca 20-25 minuter att svara på enkäten. Om du inte har tid att fylla i hela 

enkäten på en gång är det möjligt att spara dina svar och fortsätta vid ett senare 

tillfälle. 

 

 Anledningen till att målgruppen för enkäten är den undervisande personalen vid 

Handelshögskolan är det arbete som pågår för att undersöka om en miljöcertifiering 

ska genomföras. Syftet är inte att värdera om arbetet på Handelshögskolan är bättre 

eller sämre jämfört med arbetet vid någon annan ekonomutbildning i Sverige eller 

internationellt. 

 

Jag hoppas att den här informationen ska vara till hjälp. Om det är något annat du funderar 

över eller om du har några synpunkter, tveka inte att höra av dig till mig via mejl eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Emmy Frohm 

Student vid Miljö- och hälsoskyddsprogrammet, termin sju. 

 

emmy.frohm@gmail.com 

070-3426777 

  

mailto:emmy.frohm@gmail.com
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Bilaga 3– Enkätsvar 

Fråga 10 

“Marketing ethics” 

“Operations management” 

“Marknadsföring A, Marketing Ethics, International Business Environment,  

Marketing ethics, etc.” 

”Miljöekonomi B-nivå Makroekonomi A-nivå” 

”Marketing Ethics Moment 2 ("people") på Masterprogrammet i Management Har tidigare 

funnits ett tvåårigt masterprogram Många kurser utöver de nämnda använder 

hållbarutecklingsproblematik som empiriska exempel Moment 1 marknadsföring, A-kursen i 

företagsekonomi” 

”Marknadsföring A-kurs, Service Marketing and Marketing Ethics” 

”Jag har inte så bra koll på kurser, men det är dock ett vanligt tema som finns i många 

kurser. Bland annat gäller det kurser i entreprenörskap.” 

”Service Marketing and Marketing Ethics - an international perspective” 

“Marknadsföringskurs kring hållbarhet” 

”Marketing Ethics” 

”Miljöekonomi” 

“Marketing ethics samt product planning and development” 

”Marketing ethics” 

”Marketing Ethics, Marknadsföring A ” 

”Nej” 

 

Fråga 11 

”Vi diskuterar etik och hållbarhet i marknadsföring och försöker föra in det i våra kurser.” 

”Benämner det alltid på alla våra kurser som en del av undervisningen – integrerat” 

”Jag tror inte att det finns ett explicit arbete i frågan, men CERE forskar kring hållbar 

utveckling och detta spiller över på undervisningen. På makromomenten på A-kursen 

kommer hållbar utveckling in naturligt.” 

”Ingår i enheternas normala kursplanearbete.” 

”Utgör FSR i kursplaner, genomgående röd tråd i undervisning på olika nivåer, via case, via 

artiklar, via föreläsningar, via PM/grupparbeten, via workshops och seminarier, ställer frågor 

till studenter via mentometrar (exvis känsliga frågor) som sedan diskuteras i klassrummet 

etc.” 

”Det är mer en ledningsfråga i dagsläget.” 

”Arbete på många olika nivåer - bl a inom ramen för Riseb - Handelshögskolan institut för 

hållbarhet och etik” 

”Jag känner personligen inte till sådant arbete, men det betyder ju inte att sådant arbete inte 

förekommer utan kanske att jag är dåligt uppdaterad...” 

”Ej längre aktiv i undervisningen och kan inte svara” 

”Oplanerat, sporadiskt och personbundet tyvärr” 

”Är relativt nyanställd, har dålig koll” 

”Diskuterar det i samband med kursrevidering och kursutveckling.” 

”Dålig kunskap om resten av institutionen.” 

”Svårt att veta efter tre månaders anställning.” 

 

Fråga 13 



2 
 

”Det ger studenterna fler perspektiv” 

”Studenterna har fått en ökad medvetenhet. Det tar sig uttryck i ex val av uppsatsämne.” 

”En högre medvetenhet om ämnet bland lärarna. Förhoppningsvis har även studenterna som 

har diskuterat detta fått något att tänka på.” 

”Fler uppsatser som tittar på ämnet, mycket mer medvetna studenter som tar upp frågorna, 

studenter som engagerar sig i socialt entreprenörskap (ex SIFE som fanns förut) vid sidan om 

studier, studenter som startar företag efter utbildning med hållbart tänkande som 

värdegrund.” 

”Med drivna individer kommer man en bit, men inte hela vägen fram, så inslag och 

diskussioner finns.” 

”Arbete med studenter t ex inom uppsatsskrivande (d vs fånga upp studenter som är särskilt 

intresserade), kursutveckling av ovannämnda kurs, mycket forskning och samverkan med 

näringsliv. Integrering i flera kurser.” 

”Bättre kurser” 

”Vet inte om det givit positiva resultat. I XX försöker vi kontinuerligt behandla 

frågeställningar och problem kring hållbar utveckling men jag har ingen kunskap om resten 

av institutionen. Jag har i alla fall förändrat mitt eget tänk och mitt sätt att undervisa.” 

”Ej längre aktiv i undervisningen och kan inte svara” 

 

Fråga 14 

”Vet ej.” (Två personer) 

”kan ibland kännas lite forcerat” 

”Som allt inom akademin går det trögt folk har mycket annat som de måste arbeta med osv.” 

”Det är för lite fortfarande och för dåligt organiserat hur vi skulle kunna göra.” 

”Nej” 

”Väldigt blandade åsikter från studenter.” 

”Ej längre aktiv i undervisningen och kan inte svara” 

 

Fråga 15 

”Inga” 

”Att det går från ord till handling, dvs att vi faktiskt också gör det. Att vi får in det naturligt i 

våra kurser så att det inte upplevs som en "adderad" fråga av lärare och studenter. Därför 

kanske man ska välja var och när det passar bättre.” 

”Önskvärt är att vi skapar en övergripande struktur så att inte samma sak görs på flera 

kurser. Risken finns när många är intresserade av frågan. Ser en annan risk i att det ska vara 

specifika kurser inom området eftersom en verklig hållbar utveckling måste genomsyra hela 

utbildningen.” 

”Vi har redan gjort det.” 

”Svårt att säga, beror på vilka som tar tag i det.” 

”Att det ska öka i omfattning, bli tydligare.” 

”Vet inte.” 

”Jag tror det ännu är svårt att föra in dessa frågeställningar eftersom okunskap och ointresse 

om ämnet råder ibland de som fattar beslut.” 

 

Fråga 16 

”Vi gör det” 

”Vet ej” 
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”Ser väldigt olika ut beroende på individuellt intresse. Har inte funnits tid och resurser (= 

personer)” 

”Ej aktuellt.” 

”Jag känner personligen inte till sådant arbete, men det betyder ju inte att sådant arbete inte 

förekommer utan kanske att jag är dåligt uppdaterad...” 

”Ej längre aktiv i undervisningen och kan inte svara. Jag tror det ännu är svårt att föra in 

dessa frågeställningar eftersom okunskap och ointresse om ämnet råder ibland de som fattar 

beslut” 

”Kurserna är för traditionella” 

”Tid” 

”Det är inte mitt jobb; man betalar mig att göra någonting annat.” 

 

Fråga 17 

”Jag tar alltid upp det i min undervisning” 
”Inga konkreta” 
”Utveckla de pedagogiska instrument som vi använder, utveckla nya intressanta metoder för 

att fånga studenternas intresse.” 
”Det har blivit tydligare det senaste året att det finns en vilja. Jag kommer jobba både med 

detaljer och helhet på min o andras kurser.” 
”Jag arbetar redan med frågor kring social hållbarhet, men i detta blir också de andra 

dimensionerna helt nödvändiga.” 
”Några lösa uppslag i nuläget.” 
”Som en del i kursutvecklingen” 
”Ständigt belysa problem och frågeställningar kopplat till specifika moment/XX och belysa 

för studenterna de tillkortakommanden som ofta finns i grundböcker med komplettering av 

vetenskapliga artiklar inom ämnet, då mest miljö och klimatfrågan.” 
”Ingenting, just nu. Förhållanden kan ändras.” 
”För närvarande inga konkreta planer” 
”Integrera hållbarhet i alla kurser” 
”Det ska in i en ny kurs, där vi behandlar outsourcing av verksamheter till utvecklingsländer, 

som ett integrerat delmoment.” 
”Jag skulle gärna arbete mer med detta när jag har klarat av min examen” 

 

Fråga 18 

”Det skall vara en naturlig del av vår undervisning” 

”Vet ej” (Två personer) 

”Utveckla kurser. Miljöcertifiering.” 

”Miljöcertifiering vilket får effekter både på utvecklingen av frågor om hållbarhet i 

undervisningen och i praktiken.” 

”Planer kring pedagogisk verksamhet samt forskningsstrategiska planer, kursplaner” 

”Det finns nog individer med planer, men inget konkret nedtecknat.” 

”Det är en ledningsfråga” 

”Ingen aning. Pratas inte om det.” 

”Om mitt jobb skulle ändras, det skulle vara en plan.” 

”Öka inslaget” 

”Ej längre aktiv i undervisningen och kan inte svara” 

 

Fråga 22 
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”Bra exempel från näringslivet ex. redq.” 

”Nationalekonomi ger redan en kurs i miljöekonomi på B-nivå. Denna innefattar både teori 

och empiri. Studenterna får skriva rapporter eller pm samtidigt som de lär sig grundläggande 

miljöekonomisk teori. Jag har själv inte undervisat i ämnet och har för dålig kunskap för att 

uttala mig i frågan, men från mitt perspektiv ter sig detta upplägg som gott. Möjligtvis skulle 

alternativa teorier kunna tas in i större utsträckning, t.ex. från eko-orienterad ekonomi.” 

”En sådan kurs är bara relevant om den utgör en introduktion. Att sen inte låta resten av 

utbildningen påverkas är att göra kursen till någon form av "avlatsbrev". Titta vad duktiga vi 

är som har en sån här kurs - men om det inte genomsyrar utbildningen och hur vi tänker så 

är det verkningslöst. Visst kan det vara intressant med olika föreläsare, men det som behövs 

är integration av frågeställningar utifrån ämnet. Hållbarhetsmärkning enligt förslaget i punkt 

26 låter horribelt och som ett mycket ytligt sätt att behandla frågan.” 

”Får inte bli ett alibi för att inte ha med dessa frågeställningar i andra kurser. Viktigt att den 

inspirerar till att söka fler svar och ställa frågor i andra kurser.” 

”Studenterna måste möta detta tidigt i utbildningen och sedan i olika "doser" genom hela 

utbildningen, ju mer jobb som görs i början desto djupare kommer man på slutet. Det behövs 

delvis nya undervisningsmetoder, men mycket kan göras inom befintliga ramar också.” 

”Det är ett tvärämne och har sin relevans när det genomsyrar frågeställningar.” 

”Beror på utbildning” 

”En strimma parallellt med hela utbildningen med tyngdpunkter på vissa moment” 

”Bara det kommer in spelar det inte så stor roll. Måste finnas tydliga direktiv hur vi ska 

behandla det. Just nu känns det som det är på varje enskild lärares intresse beroende på hur 

mycket diskussioner som förs i kursen. ” 

”Vet ej - kan för lite om hållbar utveckling för att ha en vettig åsikt” 

”Inledningsvis tror jag på en allmän kurs för alla på A-nivå som heter tex Hållbar utveckling 

och sedan anpassade kurser relaterade till ämnesval som tex CSR 

(management/marknadsföring), SRI (finansering, redovisning) etc.” 

” 7,5-15 hp som går parallellt med exempelvis FEK A och FEKB över längre tid. Mer 

samverkan mellan momentansvariga på FEK A och FEKB för att få in "tänket" tidigt hos 

studenterna. Då kan vi senare på C- eller D-nivå ha mer inriktade kurser som behandlar etik, 

moral och grundläggande delar. Men tänket måste etableras tidigt och i samverkan.” 

 

Fråga 25 

”För kursen i hållbar utveckling krävs ett bredare samarbete över institutionerna.” 

”Enligt min än så länge begränsade förståelse för begreppet hållbar utveckling så är det ett 

"tvärvetenskapligt" problem och i så fall är det naturligt att tvärvetenskapligheten avspeglas i 

institutionsövergripande kurssamarbeten.” 

”Vi behöver få in kompetens från andra områden, men det finns bekymmer med detta också 

som måste hanteras och lösas.” 

”Därför att samarbete är självaste livet.” 

”Samarbete kan alltid vara givande - både ur ett lärarperspektiv och ur ett 

studentperspektiv.” 

 

 

Fråga 28 

”Ja, jag känner till att vi INTE har något” (Två personer) 

”De här survey är en del av en sådan system.” 
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Fråga 29 

”Sammanställning av de delar som tas upp under varje kursmoment. Gärna case som är 

applicerbara på olika moment, där läraren om lågt intresse/dålig kunskap om ämnet kan 

använda och få stöd i hur hållbar utveckling kan appliceras på olika ämnen.” 

”Programkommitté” 

”Ett par frågor i alla kursutvärderingar som behandlar HU till att börja med. Och även 

diskussioner i terminsråden och programgrupperna, osv, samt ständiga uppföljningar mot 

tidigare år.” 

”Ej längre aktiv i undervisningen och kan inte svara” 

”Vet ej” (Två personer) 

”Diskussion av kursplaner - diskussioner i lärarlag.” 

”Svår fråga.” 

”Styras genom planering av program och kursplaner. Årlig uppföljning utifrån uppföljning av 

program och kurser. Ej separata system.” 

 

Fråga 31 

”Terminsråd, utvärderingar, momentsammanfattningar” 

”Vi har ett utbildningsutskott där vi kan diskutera undervisningsfrågor. Arbetet med att 

utveckla undervisningen sker fortlöpande. Deltagande i utbildningsutskottet är frivilligt.” 

”Kursutvärderingar, terminsråd, lärarlag/sektionsmöten. (Möjligen missförstår jag frågan - 

vad menas med "rapportera in"?)” 

”Kursutvärderingar och kurssammanfattningar som tas i beaktande inför nästkommande års 

kurs.” 

”Utvärdering. Kommentar av föreläsare, uppföljning till nästa gång kursen ges.” 

”Lärarlagsdiskussioner samt kursutvärderingar” 

”Vi har inom enheten forum på olika "nivåer", exempelvis lärarlag, APT-träffar med 

undervisningstema etc.” 

”Kursutvärderingssystemet funkar delvis så idag. Genomförs i slutet på varje kurs.” 

”Kursutvärderingar” 

”Termins- och programkommitté” 

”Den här survey är en del av en sådan system.” 

”Terminsråden ger sådan feedback” 

”Kursenkät” 

 

Fråga 32 

”Jag gillar vårt nuvarande system” (Två personer) 

”Det fungerar bra. Vi är en relativt liten grupp och atmosfären är informell. Alla frågor tas 

dock på allvar. Utöver utbildningsutskottet fungerar även dialogen med studierektor och 

prefekt mycket bra. Jag upplever att jag som lärare har stort stöd från ledningen.” 

”Varierande. Har svårt att se hur alternativ skulle se ut.” 

”Svårt med tanke på det system vi har idag med mycket individuellt arbete och möten där 

kunskaper förmedlas informellt.” 

”Systemet funkar rätt bra som det är. Studenter får inflyttande men vi får använda vår 

professionskunskap.” 

”Det behövs inte ett system om systemet ifråga handlar om en databas. Det är för komplexa 

frågor för att folk ska ta sig tid att utföra dessa "loggningar". Möten, seminarier och 

utbildning är bättre. Om system ska implementeras måste det ges tid att göra det på riktigt, 
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plus att alla varför-frågor tydligt måste kommuniceras innan. Handlar om att vara 

transparent med syftet här. Akademiker ifrågasätter ständigt och detta är en sådan sak som 

jag känner att de som är intresserade och engagerade möjligen skulle bry sig om, men tiden 

är en viktig faktor här.” 

”USBE har ett kvalitetsuppföljningssystem som också kan beakta hållbarhet, terminsråd och 

programkomittéer.” 

”Ej längre aktiv i undervisningen och kan inte svara” 

 

Fråga 38 

”Att de får baskunskap kring hållbar utveckling och att vi har sått ett frö som får dem att 

tänka i de banorna.” 

”Framförallt anser jag att det är viktigt att frågorna om hållbar utveckling inte lämnas 

därhän. Med det klimathot vi möter finns det risk att vi skyggar för verkligheten samtidigt 

som det är av största vikt att vi både som väljare och konsumenter aktivt engagerar oss i 

miljön. Universitetet kan både bidra till att uppmärksamma problematiken och ge 

studenterna verktyg att aktivt engagera sig i frågan.” 

”Ett kritiskt tänkande och reflekterande kring dessa frågor.” 

”Förmågan att tänka utifrån olika perspektiv, reflektera över näringslivets roll och den roll 

som man själv spelar i att förbättra utvecklingen i sitt eget område.” 

”Oj, mycket. Främst att problemen är svåra, men går att lösa, hitta sin egen värdegrund 

moraliskt/etiskt, kritiskt tänkande, vilja att förändra, osv, osv” 

”Förmåga att fatta och resonera om beslut och dess konsekvenser. Känna till problem- och 

lösningsområden.” 

”Förståelse för hur olika beslut påverkar det stora” 

”Förändrat tankesätt.” 

”Kritiskt tänkande och grundkunskaper för att förstå denna komplexa fråga och agera 

praktiskt utifrån detta. En värdefull egenskap för den examinerade.” 
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