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Abstract 
 

The background to this essay is the important role higher education hold in relation to 

sustainable development. Research shows that higher education is at an early stage regarding 

implementation of sustainability reporting and it is therefore interesting to study Swedish 

higher education based on this. 

 

The purpose of this study was to investigate, describe and create a deeper understanding of 

how higher education is reporting its work to promote sustainable development in its own 

organization. The purpose was also to describe possible differences in sustainability reporting 

between institutions. 

 

The method used for the study was a combined qualitative and quantitative content analysis. 

Based on a stratified probability survey, annual reports for eight institutions were examined 

regarding sustainability reporting. The Global Reporting Initiative framework and guidelines 

were used as a basis for the analysis and a model was developed to better fit the sector 

studied, higher education. 

 
The findings show that there is extensive work going on in promoting sustainable develop-

ment in the own organization within Swedish higher education. Sustainability reporting in 

higher education institutions based on the social dimension clearly points to this, while the 

ecological dimension has limited scope in the annual reports. The findings also show that 

there are differences between the institutions regarding content and scope of sustainability 

reporting. Private institutions clearly reports the most followed by universities, colleges and 

artistic colleges.     

 

This paper is written in Swedish. 

 

 
Keywords: Sustainability, Sustainability reporting, Higher education, University, Global 

Reporting Initiative, GRI, Annual report, Content analysis 

 

 
 
 
 
 
 



 

 III 

Sammanfattning 
 

Bakgrunden till denna uppsats handlar om högre utbildning och dess viktiga roll i relation till 

hållbar utveckling. Forskning visar att högre utbildning ligger efter i implementering av 

hållbarhetsredovisning och det var därför intressant att studera svensk högre utbildning utifrån 

detta. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka, beskriva och skapa en djupare förståelse kring hur 

högre utbildning redovisar arbetet med att främja hållbar utveckling i den egna organisa-

tionen. Syftet var också att beskriva eventuella skillnader i hållbarhetsredovisning mellan 

lärosäten. 

 

Den metod som användes för studien var en kombinerad kvalitativ och kvantitativ innehålls-

analys. Utifrån ett stratifierat sannolikhetsurval undersöktes årsredovisningar för åtta lärosäten 

avseende hållbarhetsredovisning. Global Reporting Initiatives ramverk och riktlinjer användes 

som utgångspunkt för den analysmodell som utvecklades för att bättre passa den sektor som 

studerades, högre utbildning.    

 

Resultatet visar att det pågår ett omfattande arbete med att främja hållbar utveckling i den 

egna organisationen inom svensk högre utbildning. Lärosätenas hållbarhetsredovisning utifrån 

den sociala dimensionen pekar tydligt på detta, medan den ekologiska dimensionen har ett 

begränsat utrymme i årsredovisningarna. Resultatet visar också att det finns skillnader mellan 

lärosäten avseende både innehåll och omfattning av hållbarhetsredovisning. Enskilda 

utbildningsanordnare redovisar klart mest följt av universiteten, högskolorna och konstnärliga 

högskolor.   

 

 

Nyckelord: Hållbarhet, Hållbarhetsredovisning, Högre utbildning, Universitet, Global 
Reporting Initiative, GRI, Årsredovisning, Innehållsanalys 



 

 IV 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ........................................................................................................................... - 1 - 

1.1 Hållbar utveckling på den politiska agendan .................................................................... - 1 - 
1.2 Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning ................................................................ - 2 - 
1.3 Hållbar utveckling och den högre utbildningens roll i samhället ...................................... - 3 - 
1.4 Problemformulering och syfte .......................................................................................... - 4 - 

2 Litteraturöversikt och analysmodell .................................................................................. - 4 - 
2.1 Hållbar utveckling och redovisning .................................................................................. - 5 - 
2.2 Hållbarhetsredovisning och Global Reporting Initiative .................................................. - 5 - 
2.3 Hållbarhetsredovisning i högre utbildning ....................................................................... - 7 - 
2.4 Analysmodell ................................................................................................................. - 10 - 
2.5 Systemorienterade teorier ............................................................................................... - 12 - 

3 Metod ............................................................................................................................. - 13 - 
3.1 Forskningsstrategi och –metod ....................................................................................... - 13 - 
3.2 Urval .............................................................................................................................. - 14 - 
3.3 Empiriskt material och undersökning ............................................................................. - 16 - 
3.4 Metodreflektion .............................................................................................................. - 17 - 

4 Resultat ........................................................................................................................... - 17 - 
4.1 Ekologisk dimension ...................................................................................................... - 19 - 

4.1.1 Material...................................................................................................................... - 19 - 
4.1.2 Energi ........................................................................................................................ - 20 - 
4.1.3 Utsläpp till luft och vatten samt avfall ....................................................................... - 20 - 
4.1.4 Miljöledningssystem .................................................................................................. - 20 - 
4.1.5 Investerings- och upphandlingsrutiner ....................................................................... - 21 - 
4.1.6 Skillnader mellan lärosäten ekologisk dimension ...................................................... - 21 - 

4.2 Social dimension ............................................................................................................ - 21 - 
4.2.1 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor ................................................................ - 23 - 
4.2.2 Mänskliga rättigheter ................................................................................................. - 26 - 
4.2.3 Organisationens roll i samhället ................................................................................. - 26 - 
4.2.4 Studentansvar............................................................................................................. - 33 - 
4.2.5 Skillnader mellan lärosäten social dimension ............................................................ - 33 - 

5 Diskussion ...................................................................................................................... - 34 - 
5.1 Den ekologiska dimensionen.......................................................................................... - 34 - 
5.2 Den sociala dimensionen ................................................................................................ - 36 - 
5.3 Metodkritik .................................................................................................................... - 38 - 

6 Slutsatser ........................................................................................................................ - 39 - 
6.1 Förslag fortsatt forskning ............................................................................................... - 39 - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 V 

Diagramförteckning 
 
Diagram 4.0 Hållbarhetsredovisning per dimensioner…………………...………………..- 18 - 

Diagram 4.1 Ekologisk dimension per kategori………………………………………...…- 19 - 

Diagram 4.2 Social dimension per kategori……………………………………………….- 22 - 

 

 

Tabellförteckning 
 
Tabell 4.0 Dimensioner per lärosäte……………………………………………………….- 19 - 

Tabell 4.1 Ekologisk dimension per kategori och lärosäte………………………………...- 21 - 

Tabell 4.2 Social dimension per kategori och lärosäte……………………………….……- 22 - 

Tabell 4.3 Anställning och innehåll per lärosäte…………………………………….…….- 23 - 

Tabell 4.4 Innehåll Kompetensförsörjning per lärosäte…...….…………………………...- 24 - 

Tabell 4.5 Innehåll Utbildning/kompetensutveckling per lärosäte……………………...…- 24 - 

Tabell 4.6 Arbetsmiljö och innehåll per lärosäte……………………….………………….- 25 - 

Tabell 4.7 Innehåll Systematiskt arbetsmiljöarbete per lärosäte………...………………...- 25 - 

Tabell 4.8 Innehåll Jämställdhet, mångfald och lika villkor per lärosäte…………….……- 26 - 

Tabell 4.9 Organisationens roll i samhället och innehåll per lärosäte………….………….- 27 - 

Tabell 4.10 Utbildning och innehåll per lärosäte………..………………………………...- 27 - 

Tabell 4.11 Innehåll Internationalisering per lärosäte………………………….…….……- 28 - 

Tabell 4.12 Forskning och innehåll per lärosäte………………………………….……….- 29 - 

Tabell 4.13 Samverkan och innehåll per lärosäte……………….……………….………...- 29 - 

Tabell 4.14 Innehåll forskning per lärosäte…….………………………………….………- 30 - 

Tabell 4.15 Innehåll innovation per lärosäte…………………………….………..….……- 31 - 

Tabell 4.16 Innehåll utbildning per lärosäte…..……………….………….……………….- 31 - 

Tabell 4.17 Innehåll övrigt per lärosäte……………….…………………….……………..- 32 - 

Tabell 4.18 Politik och innehåll per lärosäte…….………………………….………..……- 32 - 

Tabell 4.19 Övergripande och innehåll per lärosäte…………………….….……..….……- 33 - 

Tabell 4.20 Studiemiljö och innehåll per lärosäte…..……………………….…………….- 33 - 



1 Inledning 
 

Enligt Living Planet Report 2016 (WWF 2016) använder vi mer av jordens resurser än vad 

jorden har att ge och det har vi gjort under de senaste 45 åren. Det finns många olika sätt för 

samhället att möta de utmaningar som detta skapar, ett är genom lagstiftning, ett annat är 

genom opinionsbildning och ett tredje är genom utbildning och forskning. Hållbar utveckling 

är ett ständigt närvarande ämne i högre utbildning, vilket gör det intressant att studera hur 

högre utbildning arbetar med hållbar utveckling. Ett sätt att undersöka hur högre utbildning 

arbetar med hållbar utveckling är att studera hur universitet och högskolor redovisar sitt arbete 

med hållbar utveckling.     

 

Denna magisteruppsats skrivs inom ämnet företagsekonomi med inriktning redovisning. I 

uppsatsen undersöks, beskrivs och skapas en djupare förståelse kring hur högre utbildning 

arbetar med att främja hållbar utveckling i den egna organisationen genom att studera hur 

arbetet med hållbar utveckling presenteras i årsredovisningen. Uppsatsen undersöker också 

om det finns skillnader mellan lärosäten i detta avseende. Detta inledande kapitel beskriver 

området och motiverar varför det är intressant att studera årsredovisningar utifrån hållbarhets-

redovisning för lärosäten inom högre utbildning.  

 

1.1 Hållbar utveckling på den politiska agendan 

 

Miljöfrågor har funnits på den politiska agendan sedan 1970-talet och har sedan dess 

successivt fått en allt mer framträdande roll (Daub 2007). Frågorna uppmärksammas och 

diskuteras på global nivå och Förenta nationerna (FN), som har som en av sina uppgifter att 

främja hållbar utveckling, är en drivande organisation i arbetet med att skapa förståelse för de 

gemensamma utmaningarna (Förenta Nationerna 2016). FN har bidragit till flera viktiga 

framsteg för att hitta gemensamma lösningar på de problem som världens länder samlat står 

inför. Ett av bidragen är den rapport som presenterades i slutet av 1980-talet, Report of the 

World Commission on Environment and Development: Our Common Future, allmänt känd 

som Brundtlandrapporten och framtagen av Kommissionen för miljö och utveckling (Förenta 

Nationerna 1987). Rapporten lyfter vikten av ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling, för 

att kunna balansera motstridiga krav mellan de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet. FN:s medlemsstater åtog sig därefter att senast 2002 ha färdigställt 

nationella strategier för hållbar utveckling med beaktande av samtliga dimensioner av hållbar 

utveckling.  

 

Sveriges regering upprättade 2002 en Nationell strategi för hållbar utveckling (Miljö- och 

energidepartementet 2002) med hållbar utveckling som det övergripande målet för 

regeringens politik inom samtliga politikområden. Sverige ska gå i spetsen för omställningen 

till ett hållbart samhälle. Året efter, 2003, kompletterades Regeringsformen i 1 kap. 2 § med 

skrivningen ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till god miljö för 

nuvarande och kommande generationer” (1974:152). Den nationella strategin reviderades 

2004 och kompletterades bland annat med visionen om det hållbara samhället som ”ett 
samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med god 

miljö. Samhället tillfredsställer sina aktuella behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Miljö- och energidepartementet 2004).  
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Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar 

utveckling med 17 globala mål och 169 delmål (Förenta Nationerna 2015). Världens länder 

har därmed åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. 

Samma år arrangerade FN klimatkonferensen i Paris som resulterade i undertecknandet av ett 

nytt globalt klimatavtal, med det långsiktiga målet att begränsa höjningen av den globala 

medeltemperaturen till under två grader (Förenta Nationerna 2015). Sverige tar en aktiv roll i 

det internationella sammanhanget när de gäller hållbar utveckling och på nationell nivå 

genomför regeringen sin politik med hjälp av departement och myndigheter. Budget-

propositionen för 2017 presenterades som Sveriges genom tiderna största klimat- och 

miljöbudget, med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilbränslefria länder 

(Finansdepartementet 2016). 

 

Med åren har samhällets oro för människans påverkan på naturen och det globala ekosystemet 

ökat och parallellt med detta har samhällets känslighet för frågor relaterade till hållbar 

utveckling ökat (Daub 2007; Lozano, Lozano, Mulder, Huisingh & Waas 2013). Detta har i 

sin tur bidragit till att kraven på samhällets olika aktörer att rättfärdiga sin verksamhet utifrån 

hållbar utveckling har ökat (Daub 2007). Näringslivet, civilsamhället, offentlig sektor och 

konsumenter förväntas alla ta sitt ansvar för att bidra till hållbar utveckling. Utifrån detta har 

kraven på och behoven för företag, organisationer och offentlig sektor att redovisa sina 

prestationer avseende hållbar utveckling vuxit fram och begreppet hållbarhetsredovisning har 

etablerats (Daub 2007).  
 

1.2 Hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning 

 

Hållbarhetsredovisning kan ses som ett direkt resultat av ett ökat tryck på framförallt företag 

men också andra organisationer att legitimera sin verksamhet i relation till hållbar utveckling 

(Daub 2007). Detta har i sin tur medfört ett vidgat intressentperspektiv för företag och 

organisationer, som kan sägas omfatta alla de relationer som företag och organisationer har 

med det omgivande samhället och som avgör deras framgång (Buchholz & Rosenthal 2005). 

Hållbarhetsredovisning har utvecklats parallellt med den allmänt ökande medvetenheten kring 

frågor om hållbar utveckling. Utvecklingen har gått från 1970-talets sociala rapporter som 

komplement till den finansiella redovisningen till dagens hållbarhetsredovisning som 

inkluderar den ekologiska och den sociala dimensionen tillsammans med den ekonomiska 

dimensionen (Hahn & Kühnen 2013).  

 

Hållbarhetsredovisning definieras som:  

 

A voluntary activity with two general purposes: (1) to assess the 

current state of an organisation’s economic, environmental and social 

dimensions; and (2) to communicate a company’s efforts and 

sustainability progress to their stakeholders. 

 

          (Lozano 2011, s. 67)  

 

Hållbarhetsredovisning bygger i stor utsträckning på frivillighet och det ser därför olika ut 

mellan länder, sektorer och branscher avseende i vilken omfattning hållbarhetsredovisning har 

anammats (Alonso-Almeida, Marimon, Casani & Rodriguez-Pomeda 2015). Utvecklingen av 

den frivilliga hållbarhetsredovisningen och företagens olika sätt att hållbarhetsredovisa fick 

investerare, analytiker och andra intressenter att begära breda tillämpbara och tillförlitliga 
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globala standarder (Lozano & Huisingh 2011). I slutet av 1990-talet bildades organisationen 

Global Reporting Initiative (GRI) som utvecklar standarder för hållbarhetsredovisning utifrån 

frivillighet och som har kommit att betraktas som den globala standarden för hållbarhets-

redovisning (Alonso-Almeida, Llach & Marimon 2014). Det finns ytterligare standarder på 

marknaden, men forskning visar att GRIs standarder har den bredaste omfattningen och 

tenderar att vara de mest använda (Lozano & Huisingh 2011).  

 

Forskning kring spridning av GRIs standarder visar att företag med större synlighet och 

föroreningsnivåer är pionjärer när det gäller att anamma frivillig hållbarhetsredovisning 

(Alonso-Almeida, Llach & Marimon 2014). Näringslivet och de 250 största företagen i 

världen visar på en kraftig ökning av hållbarhetsredovisning mellan åren 1999 och 2015 enligt 

KPMG (2015). Hållbarhetsredovisning anses i allt större utsträckning vara en viktig faktor 

som bidrar till företags hållbarhet (Lozano & Huisingh 2011).  

 

En sektor som fortfarande är i början av denna process är högre utbildning (Lozano 2011; 

Alonso-Almeida et al. 2015). Fonseca, Macdonald, Dandy och Valentis (2011) visar att 

antalet vetenskapliga studier om hållbarhetsredovisning i högre utbildning är få. Ceulemans, 

Molderez och Van Liedekerke (2015) finner enbart 7 artiklar i en litteraturöversikt mellan 

åren 2000 till februari 2014 som har hållbarhetsredovisning inom högre utbildning som kärn-

diskussion.  

 

1.3 Hållbar utveckling och den högre utbildningens roll i samhället 

 

Högre utbildnings huvudsakliga uppdrag är att bedriva utbildning, forskning och att samverka 

med det omgivande samhället (Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015). Utbildning 

och forskning i högre utbildning blir därför viktig utifrån att den kan förmedla respektive 

skapa kunskap om hållbar utveckling i samverkan med det omgivande samhället. Högre 

utbildning har därmed en viktig roll i samhället när det kommer till hållbar utveckling och att 

förändra samhällets nuvarande praxis i riktning mot hållbar utveckling (Alonso-Almeida et al. 

2015). Högre utbildning har också en viktig roll i samhället som den institution som utbildar 

och medvetandegör framtidens medarbetare, ledare och chefer i hållbar utveckling (Cornelius, 

Wallace & Tassabehji 2007; de Lange 2013; Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015).  

 

Forskning visar att högre utbildning har halkat efter näringslivet när det gäller att tillämpa 

redovisningsprinciper avseende hållbarhet (Alonso-Almeida et al. 2015). Högre utbildning 

ligger efter i implementering av hållbarhetsredovisning, både när det gäller antalet lärosäten 

som hållbarhetsredovisar och när det gäller kvaliteten på det som rapporteras (Lozano 2011; 

Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015). Forskning om hållbarhetsredovisning i högre 

utbildning är fragmenterad och området skulle vinna på djupstudier kompletterade med 

empiriska bevis (Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015).  

 

Mot bakgrund av ovanstående blir det intressant att undersöka hur högre utbildning redovisar 

sitt arbete med att främja hållbar utveckling. Det finns idag ingen sammanhållen bild över hur 
hållbarhetsredovisning sker i svensk högre utbildning. Ramarna är vida och inga riktlinjer ges 

utan det är upp till varje lärosäte att hitta former för detta. Det är därför intressant att studera 

hur universitet och högskolor redovisar sitt arbete med hållbar utveckling avseende innehåll 

och omfattning. Det är också intressant att jämföra lärosäten utifrån att de är universitet, 

högskolor och konstnärliga högskolor i egenskap av myndigheter men också enskilda 

utbildningsanordnare. Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2016) skiljer sig universitet 
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och högskolor huvudsakligen åt genom att universitet har generellt tillstånd att utfärda 

examen på forskarnivå, medan högskolor måste ansöka om tillstånd inom specifika områden. 

Den högre utbildningen ges till största del, cirka 90 procent, av statliga universitet och 

högskolor, men det finns också enskilda utbildningsanordnare som inte är statliga (UKÄ 

2016). Samtidigt varierar lärosätena avsevärt i storlek och när det gäller verksamhetens 

innehåll. De stora universiteten har sin tyngdpunkt i forskning medan nya universitet (tidigare 

högskolor) och högskolor domineras av utbildning. Flera av de stora universiteten omsätter tio 

gånger mer än flera av högskolorna och dominerar därmed den nationella resursfördelningen 

(UKÄ 2016).  

 

1.4 Problemformulering och syfte 

 

Mot bakgrund av att jordens resurser är begränsade och den ökade oro som detta föranleder i 

samhället, får hållbar utveckling en allt mer framträdande roll i den politiska debatten. 

Organisationer har med anledning av detta valt att använda hållbarhetsredovisning som ett 

medel för att upprätthålla legitimitet och för att möta det ökade intressenttrycket. Forskning 

visar att organisationer inom högre utbildning ligger efter när det gäller att anamma 

hållbarhetsredovisning. Detta samtidigt som de har en viktig roll, dels utifrån sitt uppdrag men 

också utifrån att lagstiftning ställer krav på högre utbildning att främja hållbar utveckling.   

 

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka, beskriva och skapa en djupare förståelse 

kring hur högre utbildning redovisar arbetet med att främja hållbar utveckling i den egna 

organisationen. Syftet är också att beskriva eventuella skillnader i hållbarhetsredovisning 

mellan lärosäten. Detta görs genom att studera hur arbetet med hållbar utveckling redovisas i 

årsredovisningarna. Avsikten är att undersöka hur lärosäten inom högre utbildning i egenskap 

av organisationer hållbarhetsredovisar. För att uppfylla syftet med studien har följande 

forskningsfrågor formulerats: 

 

- Vad redovisar lärosäten avseende arbetet med att främja hållbar utveckling? 

- Finns det skillnader mellan universitet, högskolor, konstnärliga högskolor och 

enskilda utbildningsanordnare? 

 

2 Litteraturöversikt och analysmodell 
 

Detta kapitel har för avsikt att skapa en referensram för uppsatsen. Referensramen innehåller 

en fördjupad litteraturöversikt och en utvecklad analysmodell som kommer att användas i 

undersökningen. Litteraturöversikten tar sin utgångspunkt i hållbar utveckling som begrepp 

och redogör för den teoribildning som förklarar organisationers anammande av hållbarhets-

redovisning. Teoribildningen ger en bakgrund och plattform för analys av hur lärosäten inom 

högre utbildning anammar hållbarhetsredovisning. Den analysmodell som kommer att 

användas tar sin utgångspunkt i GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning, men vissa 

justeringar har gjorts för att bättre passa den sektor som undersöks. Tillsammans skapar 

litteraturöversikten och analysmodellen förutsättningar för studien och analys av dess resultat.       
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2.1 Hållbar utveckling och redovisning  

 

Hållbar utveckling som begrepp definierades i samband med att FNs Kommission för miljö 

och utveckling lade fram rapporten Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future, som nämnts allmänt känd som Brundtlandrapporten (FN 

1987). Definitionen som har blivit allmänt vedertagen lyder: 

 

The needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.  

 

                           (FN 1987, s. 8)  

 

Rapporten framhåller att ett helhetsperspektiv är nödvändigt för att balansera motstridiga krav 

mellan de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ytterst handlar det 

om att värna jordens resurser, med den ekologiska dimensionen som en förutsättning för de 

båda andra dimensionerna. Kommissionen menar att hållbar social respektive ekonomisk 

utveckling inte kan uppnås om miljön ödeläggs och naturresurser överexploateras (FN 1987).  

 

Bebbington och Larrinaga (2014) identifierar svårigheter med hållbar utveckling utifrån att 

det är ett globalt experiment som vägleds av delvis vetenskaplig visshet och osäkerhet om 

dynamiken i hela systemet. Att översätta ekologiska begränsningar och normer för social 

rättvisa till riktlinjer och beslut är en utmaning, samtidigt som det brådskar att hitta nya 

lösningar och att vända utvecklingen mot hållbar utveckling (Bebbington & Larrinaga 2014). 

Gray (2010) menar att det finns en problematik kopplad till begreppet hållbarhet som handlar 

om att det är ett systembaserat begrepp på övergripande nivå innefattande en hel planet och 

dess ekosystem. Enligt Gray (2010) är hållbarhet både ett ekologiskt och ett samhälleligt 

begrepp som sällan, om alls, överensstämmer med organisatoriska gränser. Snarare kan det 

betraktas som ett tillstånd som uppnås genom interaktion mellan organisationer, individer, 

samhällen och stater genom otaliga lösningar och där varje enskild lösning inte behöver vara 

hållbar i sig (Gray 2010). Detta gör att kopplingen mellan hållbarhet på planetnivå och en 

enskild organisation mer eller mindre är omöjlig, och därför har hållbar utveckling och 

hållbarhetsredovisning lite att göra med hållbarhet (Gray 2010; Milne & Gray 2013). 

Samtidigt argumenterar Bebbington och Larrinaga (2014) för redovisningens roll och bidrag 

till hållbar utveckling och problematiserar kring områden där redovisningen kan utvecklas för 

att bidra till hållbar utveckling. 

 

Samhällets ökade oro, medvetenhet och kunskap om hållbar utveckling har ökat kraven på 

företag och organisationer att ta ansvar för hållbar utveckling (Daub 2007). Enlig Daub 

(2007) har näringslivet ett särskilt ansvar när det gäller hållbar utveckling, utifrån att mycket 

av den exploatering som sker av jordens resurser kommer sig av näringslivets aktiviteter. 

Detta har i sin tur medfört att organisationer behöver rättfärdiga sina handlingar och att det 

inte längre räcker att enbart redovisa den ekonomiska dimensionen av verksamheten, utan 

även den ekologiska och den sociala dimensionen förväntas redovisas (Bebbington & 
Larrinaga 2014). Utifrån detta har begreppet hållbarhetsredovisning vuxit fram.   

 

2.2 Hållbarhetsredovisning och Global Reporting Initiative 

 

Hållbarhetsredovisning kan ses som ett resultat av de krav som numera ställs på företag och 

organisationer (Daub 2007). Enligt Joseph (2012) är hållbarhetsredovisning ett sätt att skapa 



 

 - 6 - 

vägar för organisationer att möta de förändrade behoven genom att öppet kommunicera sina 

värderingar, åtgärder och resultat för en hållbar utveckling till olika intressenter. Lozano 

(2011) definierar hållbarhetsredovisning som: 

 

A voluntary activity with two general purposes: (1) to assess the 

current state of an organisation’s economic, environmental and social 

dimensions; and (2) to communicate a company’s efforts and 

sustainability progress to their stakeholders. 

 

             (Lozano 2011, s. 67) 

 

Fonseca, Macdonald, Dandy och Valenti (2011) definierar hållbarhetsredovisning som:  

 

The process of assessing and making periodic public disclosures of 

such information is becoming known as ”sustainability reporting”. 

 

           (Fonseca et al. 2011, s. 22) 

 

Hållbarhetsredovisning blir alltmer erkänd som en viktig bidragande faktor för hållbarhet 

bland företag (Lozano & Huisingh 2011). Företag världen över har under det senaste 

decenniet implementerat hållbarhetsredovisning som svar på intressenternas krav och för att 

legitimera affärsstrategier (Alonso-Almeida, Llach & Marimon 2014; Lozano 2013). KPMG 

(2015) rapporterar att det bland världens 250 största företag har skett en stor ökning av 

hållbarhetsredovisning från 1999, då 35 procent redovisade sitt sociala ansvar, till 2015 då 92 

procent sammanställde hållbarhetsrapporter.   

 

Dagens hållbarhetsredovisning har utvecklats från 1970-talet då finansiella rapporter ibland 

kompletterades med sociala rapporter. Under 1980-talet skiftades fokus från det sociala 

perspektivet till miljöfrågor om utsläpp och avfall, vilket medförde att sociala rapporter 

ersattes av miljörapporter. I slutet av 1990-talet började forskning och praktik kring 

rapportering att i ökad omfattning fokusera ekologiska och sociala dimensioner samtidigt i en 

gemensam rapport som ofta publicerades vid sidan av finansiella rapporter (Hahn & Kühnen 

2013). Enligt Hahn och Kühnen (2013) kan trenden kopplas direkt till utvecklingen av 

frivilliga normgivande standarder av Global Reporting Initiative (GRI) som idag betraktas 

som global standard för hållbarhetsredovisning.     

 

GRI bildades 1997 som en oberoende nätverksbaserad organisation med stöd av United 

Nations Environment program (UNEP). GRI har utvecklat världens hittills mest använda 

ramverk för hållbarhetsredovisning, med principer och indikatorer för hur organisationer kan 

mäta och redovisa ekologiska, sociala och ekonomiska prestationer (Hahn & Kühnen 2013; 

Alonso-Almeida et al. 2015). Ramverket har utvecklats av deltagare, med bred global 

spridning och med erfarenhet från många olika branscher och organisationer, genom en 

konsensusprocess. GRI definierar processen kring hållbarhetsredovisning som ”praktiken för 

att mäta, redovisa, och vara ansvarig inför interna och externa intressenter för organisationens 

prestation mot målet om hållbar utveckling” (GRI 2011, s. 3). Det som ska redovisas är 

”områden och indikatorer som reflekterar organisationens signifikanta ekonomiska, miljö-

mässiga och sociala påverkan, eller som materiellt påverkar intressenters bedömningar och 

beslut” (GRI 2011, s. 8). 
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Samtidigt som GRI bildades i slutet av 1990-talet introducerades ett nytt begrepp, Triple 

bottom line (TBL) som ett sätt att redovisa organisationers ekologiska, ekonomiska och 

sociala påverkan samlat (Milne & Gray 2013). Även om TBL som begrepp har bleknat bort 

dominerar idéerna fortfarande dagens rapportering av icke-finansiell information. Milne och 

Gray (2013) menar att idéerna har vuxit, blivit allmänt accepterade och landat i antaganden 

som inte ifrågasätts, bland annat genom GRIs riktlinjer. Det är dock oklart om och i vilken 

omfattning dessa idéer har någon verklig påverkan när det gäller organisationers beteende 

avseende den ekologiska, ekonomiska eller sociala påverkan, och på hållbarhet för den delen 

(Milne & Gray 2013). Kritiken pekar på vikten av att inte tappa bort den verkliga anledningen 

och bakgrunden till dagens utvecklade hållbarhetsredovisning, det ekologiska perspektivet.  

 

Mot bakgrund av de tre dimensionernas utmaningar och deras ömsesidiga beroenden är det 

ingen överraskning att ett en-dimensionellt system för att redovisa dimensionerna banar 

successivt väg för ett integrerat redovisningsformat (Daub 2007). Utvecklingen mot 

integrerad redovisning (IR) talar för detta. Sedan mitten av 1990-talet har det varit en trend att 

årsredovisningar inkluderar alltmer information om etiska, sociala och miljömässiga aspekter 

och tillämpas främst av företag som väljer att inte publicera en separat hållbarhetsrapport 

(Daub 2007).  

 

En sektor som har visat sig ligga efter näringslivet när det gäller hållbarhetsredovisning är 

högre utbildning. Skillnaden mellan högre utbildning och näringslivet när det gäller införande 

av GRIs riktlinjer handlar om att införandet är senare, lägre och mindre konsekvent (Alonso-

Almeida et al. 2015). Samtidigt har högre utbildning en viktig roll inom området som den 

institution som skapar och förmedlar ny kunskap om hållbar utveckling och hållbarhets-

redovisning. 

 

2.3 Hållbarhetsredovisning i högre utbildning 

 

Utifrån världens komplexa utmaningar har högre utbildning uppdraget att förse studenter med 

nya kompetenser, dels för att skapa ett mer hållbart samhälle, dels för att minska 

miljöpåverkan av dess verksamheter (Disterheft, Ferreira da Silva Caeiro, Rosário Ramos & 

de Miranda Azeiteiro 2012). Det är studenterna som på sikt kommer att förvalta företag och 

organisationer, samt starta nya företag och organisationer (Cornelius, Wallace & Tassabehji 

2007). Högre utbildnings verksamhet kan beskrivas som utbildning, forskning, samverkan och 

drift där utbildning, forskning och samverkan ses som kärnverksamhet och drift som stöd för 

kärnverksamheten (Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015).  

 

Enligt GRIs definition och riktlinjer för väsentlighet är det kärnverksamhet i form av 

utbildning, forskning och samverkan som ska hållbarhetsredovisas för högre utbildning 

avseende de tre dimensionerna (2011). Hållbarbetsredovisning är en möjlighet för högre 

utbildning att värdera och kommunicera det egna arbetet med hållbar utveckling utifrån ett 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv (Lozano 2011). Flera studier om antal 

hållbarhetsrapporter som publicerats i GRIs databas av universitet och högskolor visar att 
hållbarhetsredovisning fortfarande är begränsad när det kommer till lärosäten som bedriver 

högre utbildning, dels utifrån antal lärosäten som hållbarhetsredovisar dels utifrån nivån på 

redovisningen (Alonso-Almeida et al. 2015; Fonseca et al. 2011; Lozano 2011). Två studier 

från 2011 om hållbarhetsredovisning i högre utbildning visade på en låg nivå av hållbarhets-

redovisning och som i huvudsak fokuserade på den ekologiska dimensionen, snarare än på 

initiativ för att få in hållbar utveckling i utbildning (Fonseca et al. 2011; Lozano 2011). 
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Parallellt med detta pekar Fonseca et al. (2011) liksom Lozano (2011) på att antalet 

vetenskapliga artiklar som behandlar hållbarhetsredovisning i högre utbildning är begränsade. 

Ceulemans, Molderez och Van Liedekerke (2015) menar att hållbarhetsredovisning kopplat 

till högre utbildning har behandlats på ett splittrat sätt i forskningen och att området skulle 

behöva fler djupstudier kompletterade med empiriska bevis. Samtidigt visar en 

litteraturöversikt inom området högre utbildning för hållbar utveckling på stor entusiasm för 

den typ av studier som faller inom de båda kategorierna, begreppsmässiga ramverk och 

fallstudier (Karatzoglou 2013). Litteraturöversikten visar också att det görs en hel del för att 

implementera hållbar utveckling i högre utbildning, men att studierna är av begränsat värde 

för teoriutveckling inom området (Karatzoglou 2013). Ceulemans, Molderez och Van Liede-

kerke (2015) skriver att det behövs mer forskning som fokuserar på processen snarare än på 

resultatet av hållbarhetsredovisning och att även om det finns kunskaper att hämta från 

näringslivet så bör forskning fokusera kontexten för högre utbildning och dess situation och 

behov. Forskningsmässigt är dock frågan kontinuerligt ökande i den bemärkelsen att antalet 

publicerade artiklar inom området har ökat över åren (Hahn & Kühnen 2013). Alonso-

Almeida et al. (2015) menar att det krävs ett ökat intressenttryck för att införandet av 

hållbarhetsredovisning i högre utbildning ska öka. Även andra forskare pekar på vikten av 

engagemang från intressenter för införandet av hållbarhetsredovisning i högre utbildning (De 

Lange 2013).  

 

GRI erbjuder sektorsspecifika riktlinjer för olika branscher men det finns ännu inga sektors-

specifika riktlinjer för högre utbildning (White & Koester 2016). Ett antal studier har 

genomförts i syfte att hitta ett standardiserat verktyg för hållbarhetsredovisning för högre 

utbildning (Lozano 2006; Disterheft et al. 2012; White & Koester 2016). Lozano (2006) 

menar att GRIs riktlinjer är det bästa alternativet för högre utbildning, utifrån två tidigare 

studier där riktlinjer för hållbarhetsredovisning har jämförts utifrån att de har varit specifikt 

eller inte specifikt framtagna för högre utbildning. Vidare utvecklas en modell Graphical 

Assessment of Sustainability in Universities (GASU) som tar sin utgångspunkt i GRIs 

riktlinjer, men som har vidareutvecklats för att inkludera dimensionen utbildning och 

kategorierna läroplan, forskning och tjänster (Lozano 2006). Disterheft et al. (2012) frågade 

europeiska universitet och högskolor som infört miljöledningssystem vid lärosätet om vilka 

mät- och rapporteringsverktyg de använde. Av de undersökta lärosätena svarade 54 procent 

att de hållbarhetsredovisade, men endast 20 procent av dem använde GRIs riktlinjer. White 

och Koester (2016) jämförde GRIs riktlinjer med Sustainability Tracking, Assessment, and 

Rating System (STARS) som har utvecklats för högre utbildning. I resultatet förespråkar de 

nyttan av att hållbarhetsredovisa enligt båda riktlinjerna för att kunna kommunicera 

effektivare med lärosätets många interna och externa intressenter. Ceulemans, Molderez och 

Van Liedekerke (2015) menar att det inte råder konsensus inom området om vilken ansats 

som skulle vara den bästa för att samla in och mäta hållbar utveckling inom högre utbildning. 

Alonso-Almeida et al. (2015) och Fonseca et al. (2011) menar att detta skulle kunna lösas 

genom att GRI utvecklar en sektorspecifik rapport för högre utbildning.  

 

Enligt forskning ligger högre utbildning efter näringslivet när det gäller att tillämpa 

redovisningsprinciper avseende hållbarhet (Alonso-Almeida et al. 2015). Näringslivet i form 

av världens 250 största företag visar på en kraftig ökning av hållbarhetsredovisning mellan 

1999, då 35 procent redovisade sitt sociala ansvar, och 2015 då 92 procent sammanställde 

hållbarhetsrapporter enligt KPMG (2015). En jämförelse med GRIs databas (2017) visade att 

inga lärosäten sammanställde hållbarhetsrapporter 1999 enligt GRIs riktlinjer och 2015 var 

det 49 lärosäten. När det gäller svenska lärosäten har enbart ett sammanställt hållbarhets-

rapporter enligt GRIs riktlinjer och det var Göteborgs universitet som gjorde detta under åren 
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2009, 2010 och 2011 (GRI 2017). Skillnaden mellan högre utbildning och näringslivet när det 

gäller införande av GRIs riktlinjer handlar om att införandet är senare i högre utbildning, 

införandet är lägre avseende antal representerade länder för högre utbildning och att 

redovisningen är mindre konsekvent när det gäller att publicera en hållbarhetsrapport per år 

(Alonso-Almeida et al. 2015). Högre utbildning ligger också efter när det gäller kvaliteten på 

det som rapporteras (Lozano 2011; Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015). 

Forskning kring spridning av GRIs standarder visar att företag med större synlighet och 

föroreningsnivåer är pionjärer när det gäller att anamma frivillig hållbarhetsredovisning 

(Alonso-Almeida, Llach & Marimon 2014). 

 

Svensk högre utbildning och forskning styrs av Sveriges riksdag och regering, som har det 

övergripande ansvaret för området. Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens 

utbildnings- och forskningspolitik och under Utbildningsdepartementet organiseras svensk 

högre utbildning i myndigheter såsom universitet, högskolor och konstnärliga högskolor. 

Därutöver finns enskilda utbildningsanordnare som drivs av andra aktörer än staten (stiftelser 

eller föreningar) och som har givits rättigheter att utfärda högskoleexamina enligt examens-

ordningen. I egenskap av statliga myndigheter har lärosätena att förhålla sig till lagstiftning 

inom området (UKÄ 2017). 

 

I Högskolelagen 1 kap. 5 § anges att ”Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar 

utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” (1992:1434). Lagtexten infördes 

efter det att Kommittén för utbildning för hållbar utveckling hade lagt fram sitt betänkande 

under rubriken ”Lärande för hållbar utveckling” (SOU 2004:104) och trädde i kraft den 1 

februari 2006.  

 

Riksdagen anger i Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att myndig-

heter årligen ska upprätta årsredovisning och budgetunderlag. Handlingarna ska kortfattat ge 

underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndigheternas 

verksamhet. Årsredovisningen ska innehålla resultatredovisning, resultaträkning, balans-

räkning, anslagsredovisning och noter. Resultatredovisningen ska redovisa och kommentera 

verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens 

instruktion (myndighetens uppgifter) och till vad regeringen har angett i regleringsbrev 

(årliga) eller i annat beslut. Lärosätena har ingen instruktion utan förhåller sig istället till två 

regleringsbrev, ett generellt för alla lärosäten och ett specifikt för varje lärosäte. I 

regleringsbreven för 2015 anges inga särskilda återrapporteringskrav för arbetet med hållbar 

utveckling. Inledningsvis hänvisas dock till de övergripande målen i högskolelagen, som 

bland annat innebär att främja en hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet 2015). Det 

råder därmed stor frivillighet för lärosätena när det gäller att återrapportera arbetet med att 

främja hållbar utveckling i årsredovisningen för 2015.  

 

Det åligger i princip alla lärosäten att enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga 

myndigheter 3 § att ha ett miljöledningssystem och enligt 20 § att årligen redovisa miljö-

ledningsarbetet till Utbildningsdepartementet och till Naturvårdsverket. Miljölednings-

systemet ska därmed integrera miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att hänsyn tas till 

verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt (2009:907). Med 

direkt miljöpåverkan avses en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som 

ett resultat av myndighetens verksamhet. Med indirekt miljöpåverkan avses en negativ eller 

positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av att någon annan än 

myndigheten vidtar en åtgärd. I Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndig-
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heter framgår också vilka myndigheter som får ha ett förenklat miljöledningssystem, vilket 

innebär att det är tillräckligt att miljöledningssystemet avser verksamhetens direkta 

miljöpåverkan. Enskilda utbildningsanordnare är, med anledning av att de inte är statliga 

myndigheter, inte ålagda att ha ett miljöledningssystem och de behöver därmed inte heller 

redovisa detta till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket.      

 

Universitet och högskolor har onekligen en viktig roll när det kommer till hållbar utveckling 

och att påverka utvecklingen i rätt riktning. Genom forskning kan ny kunskap om hållbar 

utveckling skapas och genom utbildning kan kunskap om hållbar utveckling förmedlas vidare 

till kommande generationer. Universitet och högskolors arbete med hållbar utveckling i 

utbildning, forskning och samverkan har därför stor potential att göra skillnad och att bidra till 

problemlösning och samhällsutveckling. Det blir därför viktigt att kommunicera detta arbete 

och ett sätt att göra det är genom hållbarhetsredovisning. Universitet och högskolor i Sverige 

är ålagda att främja hållbar utveckling och ska återrapportera detta arbete i enlighet med 

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Återrapporteringen ska 

därmed göras i lärosätenas årsredovisningar. 

 

Då det åligger alla lärosäten att främja hållbar utveckling blir det förutom att undersöka, 

beskriva och skapa en fördjupad förståelse också intressant att studera om det finns likheter 

och/eller olikheter mellan lärosätena avseende vad och hur de hållbarhetsredovisar. Utifrån 

syftet med denna uppsats har en analysmodell arbetats fram. Analysmodellen tar sin 

utgångspunkt i GRIs riktlinjer (2011) utifrån att de är de mest använda och har den bredaste 

omfattningen (Lozano & Huisingh 2011). För att diskutera resultatet av undersökningen har 

systemteoretiska teorier använts, då de på olika sätt förklarar varför organisationer väljer att 

hållbarhetsredovisa frivilligt. Nedan redovisas såväl analysmodell som systemorienterade 

teorier.  

 

2.4 Analysmodell 

 

Med anledning av att GRI inte erbjuder sektorsspecifika riktlinjer för högre utbildning (White 

& Koester 2016) har en analysmodell utvecklats för att kategorier och underkategorier ska 

vara bättre anpassade för den sektor som undersöks. 

 

Enligt GRI (2011) handlar den ekologiska (miljömässiga) dimensionen av hållbarhet om 

organisationens påverkan på det levande och icke levande naturliga systemet, inklusive 

ekosystem, mark, luft och vatten. De kategorier som hållbarhetsredovisas utifrån GRIs 

ramverk och riktlinjer (2011) är; Material, Energi, Vatten, Biologisk mångfald, Utsläpp till 

luft och vatten samt avfall, Produkter och tjänster samt Efterlevnad. För varje kategori 

definieras kärn- och tilläggsindikatorer, där kärnindikatorerna vanligtvis är tillämpliga och 

anses väsentliga för de flesta organisationer att redovisa (GRI 2011), se bilaga 1. För den 

ekologiska dimensionen har alla kategorier utom en bevarats intakta utifrån GRIs ramverk 

och riktlinjer och därutöver har en kategori tillförts. Den kategori som har omarbetats är 

Produkter och tjänster som enligt GRI (2011) handlar om åtgärder för att minska 
miljöpåverkan från produkter och tjänster samt procent av sålda produkter och deras 

förpackningar som återinsamlas. Lärosäten producerar inte produkter och tjänster på detta 

sätt, men är däremot ålagda att årligen planera, genomföra, följa upp och redovisa det egna 

miljöarbetet enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Det blir 

därför mer intressant att undersöka vad lärosäten redovisar avseende det egna miljölednings-

arbetet i årsredovisningen och mot bakgrund av detta ersätts därför Produkter och tjänster med 
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kategorin Miljöledningssystem. Den kategori som har tillförts är Investerings- och 

upphandlingsrutiner utifrån att den fångar investeringar och upphandlingar med miljökrav. 

Kategorin skulle kunna vara en del av kategorin Miljöledningssystem, men utifrån att GRI 

(2011) har en kategori som benämns Mänskliga rättigheter under den sociala dimensionen 

med en underkategori Investerings- och upphandlingsrutiner avseende mänskliga rättigheter 

blir det tydligare med en kategori för Investerings- och upphandlingsrutiner avseende miljö-

krav under den ekologiska dimensionen, se bilaga 2.    

 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet handlar enligt GRI (2011) om organisationens 

påverkan på de ekonomiska förhållandena hos dess intressenter och på ekonomiska system på 

lokal, nationell och global nivå. De kategorier som hållbarhetsredovisas utifrån GRIs ramverk 

och riktlinjer (2011) är; Ekonomiska resultat, Marknadsnärvaro och Indirekt ekonomisk 

påverkan. För varje kategori definieras kärn- och tilläggsindikatorer, där kärnindikatorerna 

vanligtvis är tillämpliga och anses väsentliga för de flesta organisationer att redovisa (GRI 

2011), se bilaga 1. Kärnindikatorer för Ekonomiska resultat handlar i huvudsak om vad som 

kan utläsas av organisationens resultat- och balansräkning, finansiell påverkan hänförlig till 

klimatförändringar, förmånsbestämda åtaganden och finansiellt stöd från den offentliga 

sektorn. I egenskap av huvudsakligen statliga myndigheter är lärosätena i denna undersökning 

till stor del finansierade av statliga anslag, vilket också är fallet för de enskilda 

utbildningsanordnarna i undersökningen, men genom avtal med staten. Lärosätena är därmed 

starkt reglerade avseende hur dessa anslag får användas. Den finansiella redovisningen i 

årsredovisningarna är omfattande och ger på olika sätt signaler om lärosätenas påverkan på de 

ekonomiska förhållandena hos dess intressenter och på ekonomiska system på lokal, nationell 

och global nivå. Mot bakgrund av den starka ekonomiska styrningen av lärosätena är det inte 

lika intressant att studera kärnindikatorer för Ekonomiska resultat utifrån GRIs ramverk och 

riktlinjer (2011). På samma sätt är kärnindikatorer för Marknadsnärvaro och Indirekt 

ekonomisk påverkan inte intressanta att studera i detta sammanhang utifrån att lärosätena är 

statliga myndigheter och har att förhålla sig till Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 

och Lagen om offentlig anställning (1994:260). Den ekonomiska dimensionen undersöks 

därför inte i denna uppsats 

 

Den sociala dimensionen av hållbarhet handlar enligt GRI (2011) om den påverkan som 

organisationen har på de sociala system den verkar inom. De kategorier som hållbarhets-

redovisas utifrån GRIs ramverk och riktlinjer (2011) är; Anställningsförhållanden och arbets-

villkor, Mänskliga rättigheter, Organisationens roll i samhället samt Produktansvar, se bilaga 

1. Den enda förändring som görs på kategorinivå är att Produktansvar byter beteckning till 

Studentansvar. I övriga har alla kategorier omarbetats avseende underkategorier på ett eller 

annat sätt för att bättre svara upp mot den typ av verksamhet och population som undersöks, 

se bilaga 2.  

 

Kategorin Anställningsförhållanden och arbetsvillkor har omarbetats genom att dess sex 

underkategorier har reducerats till två underkategorier. Anställning, inkluderar Anställning, 

Relationer mellan anställda och ledning, Utbildning samt Lika lön för kvinnor och män 

utifrån att underkategorierna alla handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och anställd på 

något sätt. Arbetsmiljö, inkluderar Hälsa och säkerhet i arbetet och Mångfald och jämställd-

het utifrån att underkategorierna båda handlar om arbetsmiljö. Underkategorin Relationer 

mellan anställda och ledning handlar enligt GRIs kärnindikatorer om kollektivavtal och 

varseltider (2011) varför denna underkategori har förts till Anställning. När det gäller Lika lön 

för kvinnor och män handlar detta enligt GRIs kärnindikatorer om att redovisa löneskillnader i 

procent mellan kvinnor och män per personalkategori (2011). Utifrån att lärosätena är ålagda 
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att göra lönekartläggningar enligt Diskrimineringslagen (2008:567) med jämna mellanrum 

hänförs denna underkategori till Anställning, se bilaga 2. 

 

Kategorin Mänskliga rättigheter har omarbetats genom att sex av dess underkategorier, alla 

utom Investerings- och upphandlingsrutiner, har tagits bort. Övriga underkategorier bedöms 

inte som tillämpliga för de verksamheter som ska studeras utifrån de kärnindikatorer som 

GRIs ramverk och riktlinjer anger (2011), se bilaga 2.  

 

Kategorin Organisationens roll i samhället har omarbetats genom att dess underkategorier, 

alla utom Politik, har ersatts med underkategorier som svarar upp mot lärosätenas huvud-

sakliga uppdrag att bedriva utbildning, forskning och att samverka med det omgivande 

samhället (Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015). Underkategorierna benämns 

Utbildning, Forskning, Samverkan och Övergripande. GRIs underkategorier bedöms inte som 

tillämpliga utifrån benämning och kärnindikatorer (2011), se bilaga 2.  

 

Kategorin Studentansvar har omarbetats genom att dess underkategorier, alla utom Kundernas 

hälsa- och säkerhet, har tagits bort. Övriga underkategorier bedöms inte som tillämpliga för de 

verksamheter som ska studeras utifrån de kärnindikatorer som GRIs ramverk och riktlinjer 

anger (2011). Underkategorin Kundernas hälsa- och säkerhet har bytt benämning till Studie-

miljö för att bättre svara upp mot de verksamheter som ska studeras, se bilaga 2. 

 

Analysmodellen sammanfattas i bilaga 2, där de gråa fälten visar på de förändringar som har 

gjorts utifrån GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning (2011), se bilaga 1. Modellen visar 

också på de förändringar som har skett avseende kärnindikatorer och områden (grå fält) när 

kategorier och underkategorier har omarbetats. Där kärnindikatorerna har varit tillämpliga har 

dessa använts för att identifiera hållbarhetsredovisning i de olika kategorierna/underkate-

gorierna på ett deduktivt sätt. För övrigt har de områden som anges identifierats induktivt i 

arbetet med att identifiera lärosätenas hållbarhetsredovisning inom respektive kategori/under-

kategori. 

 

2.5 Systemorienterade teorier 

 

Företagsekonomisk forskning använder sig bland annat av legitimitetsteori, intressentteori och 

institutionell teori för att förklara varför organisationer väljer att hållbarhetsredovisa frivilligt. 

Gray, Owen och Adams (1996) refererar till teorierna som systemorienterade teorier utifrån 

att de möjliggör fokus på information och redovisning i relation till organisationer, staten, 

individer och grupper. Inom systemorienterade teorier antas enheten influeras av och i sin tur 

kunna influera samhället inom vilket den verkar (Deegan & Unerman 2011).  

 

Legitimitetsteorin hävdar att organisationer ständigt vill försäkra sig om att de uppfattas som 

att de agerar inom ramen för samhällets gränser och normer, och därmed uppfattas som 

berättigade (Deegan & Unerman 2011). Legitimitet betraktas som något som organisationen 

är beroende av för dess överlevnad (O’Donovan 2002). Samtidigt är legitimitet ett relativt 
begrepp i det system där organisationen verkar, beroende av tid och rum (Suchman 1995) och 

som organisationen har möjlighet att påverka eller manipulera genom redovisningsstrategier 

(Woodward, Edwards & Birkin 1996). Legitimitetsteorin bygger på att det finns ett ”socialt 

kontrakt” mellan organisationen och samhället som innefattar alla de implicita och explicita 

förväntningar som samhället har på organisationen (Deegan & Unerman 2011). Redovisning 
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ses som ett sätt som organisationer kan legitimera sin verksamhet på och när legitimiteten 

hotas är redovisning en strategi för att återupprätta legitimiteten (Deegan & Unerman 2011).  

 

Intressentteorin har likheter med legitimitetsteorin men kan sägas består av två grenar, en 

etiskt inriktad och en ledningsinriktad. Den etiskt inriktade grenen utgår från att alla 

intressenter har rätt att behandlas rättvist av en organisation oavsett ekonomisk makt, medan 

den ledningsinriktade grenen förklarar när ledningen troligtvis uppmärksammar förväntningar 

från särskilda intressenter (Deegan & Unerman 2011). Gray, Owen och Adams (1996) menar 

att ju viktigare intressenten uppfattas vara för organisationen desto större ansträngning 

kommer organisationen att lägga på relationen för att manövrera alternativt manipulera i rätt 

riktning för organisationen.            

 

Det finns många likheter mellan legitimitetsteorin och intressentteorin varför Gray, Owen och 

Adams (1996) menar att teorierna ska ses som två överlappande teorier snarare än två 

konkurrerande teorier avseende redovisningsbeteende. Legitimitetsteorin diskuterar 

samhällets förväntningar generellt medan intressentteorin diskuterar olika intressentgruppers 

förväntningar (Deegan & Unerman 2011).   

 

Institutionell teori tar ett annat perspektiv och förklarar varför organisationer ser ut som de 

gör och varför organisationer i en specifik kontext tenderar att likna varandra (Deegan & 

Unerman 2011). Deegan och Unerman (2011) menar att en viktig anledning till att använda 

institutionell teori för att förklara anammandet av frivillig hållbarhetsredovisning är att teorin 

erbjuder ett komplement till legitimitets- och intressentteorin för att förstå hur organisationer 

svarar på socialt och institutionellt tryck och förväntningar. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) 

ifrågasätter institutionell teori organisationer som rationella och sätter istället kollektiv 

handling i centrum. Institutionell teori skapar förståelse för hur kollektivt handlande formar 

organisationer och hur organisationer utvecklas i relation till sin omgivning (Eriksson-

Zetterquist 2009). Det handlar om hur organisationer påverkas av andra organisationer i sin 

omgivning och hur dessa organisationer i sin tur påverkar andra organisationer avseende idéer 

och förändringar (Eriksson-Zetterquist 2009). Institutionell teori förklarar bland annat chefers 

utsatthet för tryck att förändra eller anamma frivillig redovisningspraxis (Deegan & Unerman 

2011). Deegan och Unerman (2011) menar att institutionellt tryck kan ta sig uttryck i flera 

olika former av påverkan såsom tvingande, härmande och/eller normativ påverkan. 

 

3 Metod 
 

Detta kapitel redogör för uppsatsens forskningsstrategi, -ansats, -design och -metod. Därtill 

redogörs för de beslut, och dess motiv, som har tagits avseende urval, empiriskt material och 

undersökningen i sig, alla med uppsatsens syfte i fokus. Avslutningsvis reflekteras över valet 

av metod utifrån studiens syfte. 

 

3.1 Forskningsstrategi och –metod 

 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en kombinerad kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi 

(jfr. Bryman & Bell 2015). Det innebär att forskningsfrågorna har undersökts och besvarats 

utifrån både innehåll och omfattning. Den empiri som samlades in från lärosätenas årsredo-

visningar samlades in genom att innehållet i texterna kvalitativt identifierades och tolkades 

med avseende på hållbar utveckling. Genom att identifiera och tolka ord och meningsenheter i 
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årsredovisningarna blev lärosätenas redovisning av det egna arbetet med att främja hållbar 

utveckling synligt. Genom att kvantitativt räkna antalet identifierade meningsenheter blev 

omfattningen av lärosätenas redovisning av arbetet synligt.  

 

Den kvalitativa forskningsstrategin har här huvudsakligen en induktiv forskningsansats som 

tar sin utgångspunkt i empiri och bygger sedan teori som ett resultat av forskningen (Bryman 

& Bell 2015). Detta i motsats till den kvantitativa forskningsstrategin som har en deduktiv 

forskningsansats och istället tar sin utgångspunkt i teori (Bryman & Bell 2015). Båda ansats-

erna kombineras i denna uppsats och resulterar i den analysmodell som används för studien. 

Den deduktiva ansatsen tar sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling och de två dimen-

sionerna ekologisk och social hållbarhet (FN 1987). För att identifiera och tolka innehållet i 

årsredovisningarna användes det ramverk som GRI (2011) har utvecklat utifrån ovan nämnda 

dimensioner. GRIs ramverk användes utifrån att det betraktas som global standard för 

hållbarhetsredovisning (Hahn & Kühnen 2013). Ramverket ger en utgångspunkt för insam-

landet av data utifrån de två dimensionerna, dess kategorier och underkategorier samt de 

kärnindikatorer som GRI har tagit fram för att mäta och redovisa resultatet av organisationers 

arbete med hållbar utveckling (GRI 2011).  

 

Den forskningsdesign som användes för denna studie är en tvärsnittsdesign och den metod 

som användes är en kombinerad kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. En tvärsnittsdesign 

innebär att samla in data från mer än ett fall, vid en bestämd tidpunkt (Bryman & Bell 2015). 

Innehållsanalys är en metod för att analysera dokument och texter i syfte att systematiskt 

kvantifiera innehållet i förutbestämda kategorier, men det kan också handla om att söka ut 

underliggande teman i materialet som analyseras (Bryman & Bell 2015). Utifrån studiens 

syfte lämpar sig en tvärsnittsdesign väl för ändamålet även om det är både kvalitativ och 

kvantitativ data som samlas in. Enligt Bryman och Bell (2015) kopplas tvärsnittsdesign starkt 

samman med en kvantitativ forskningsstrategi, men de pekar också på att kvalitativ forskning 

ofta innebär en form av tvärsnittsdesign. I denna studie samlades data in från flera lärosäten, 

tidpunkten var bestämd utifrån att undersökningen baserades på lärosätenas årsredovisningar 

för 2015 och det var flera variabler som undersöktes för att eventuella samband skulle kunna 

upptäckas. Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig väl för att uppnå syftet med studien för den 

del som är inriktad mot lärosätenas innehållsmässiga hållbarhetsredovisning. Den kvalitativa 

innehållsanalysen kan bidra med att skapa en djupare förståelse för lärosätenas hållbarhets-

redovisning genom att underliggande teman söks ut ur materialet och analyseras. Samtidigt 

lämpar sig kvantitativ innehållsanalys väl för den del som är inriktad mot att kvantifiera 

lärosätenas hållbarhetsredovisning. Antalet meningsenheter räknades för att åskådliggöra 

omfattningen av det som hållbarhetsredovisas och bidrar till att skapa förståelse kring till 

vilken omfattning lärosätena prioriterar de områden som identifierats kvalitativt.   

 

3.2 Urval 

 

Enligt Universitetskanslersämbetet (2016) finns det 48 lärosäten inom högre utbildning i 

Sverige, se bilaga 3. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) listar lärosätena utifrån fyra kate-
gorier, universitet (med generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå) 16, högskolor 

14, konstnärliga högskolor 5 och övriga enskilda utbildningsanordnare 13. Enskilda utbild-

ningsanordnare är lärosäten som drivs av andra aktörer än staten, till exempel stiftelser eller 

föreningar, och där regeringen har givit dem rätt att utfärda vissa examen enligt den svenska 

examensordningen (UKÄ 2016). Enskilda utbildningsanordnare är därmed inte myndigheter. 
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I Högskolelagen 1 kap. 5 § anges att ”Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar 

utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” (1992:1434). Enligt Lagen 

(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina 1 § anges att ”Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivas så att den i 

övrigt uppfyller de krav som uppställs på utbildning i 1 kap. högskolelagen (1992:1434).” 

Detta innebär att enskilda utbildningsanordnare på samma sätt som universitet, högskolor och 

konstnärliga högskolor har att förhålla sig till Högskolelagens 1 kap. 5 § om att främja en 

hållbar utveckling. Däremot gäller inte högskolelagens övriga kapitel för dessa lärosäten om 

inte detta har avtalats särskilt.  

 

I Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor (Utbildningsdeparte-

mentet 2015) anges mål och återrapporteringskrav riktat till 33 lärosäten inom högre 

utbildning, se bilaga 3. Tre enskilda utbildningsanordnare, Ersta Sköndal Bräcke högskola, 

Röda korsets högskola samt Sophiahemmet högskola, får regleringsbrevet enbart för känne-

dom med anledning av den ökning som görs i landet avseende antalet programnybörjare för 

sjuksköterskeexamen respektive specialistsjuksköterskeexamen. Enligt UKÄ:s fyra kategorier 

fördelar sig de 33 lärosätena enligt följande; 15 universitet varav ett med enskild utbildnings-

anordnare, 14 högskolor varav en med enskild utbildningsanordnare och 4 konstnärliga 

högskolor. Universitet och högskolor finansieras i huvudsak av statliga anslag som beslutas av 

riksdagen och består av två delar, ett anslag för utbildning och ett anslag för forskning och 

utbildning på forskarnivå (UKÄ 2016). För utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

erhåller lärosätena ett anslag (takbelopp), den maximala ersättningen för lärosätets utbildning 

(UKÄ 2016). För forskning och utbildning på forskarnivå erhåller lärosätena ett anslag direkt 

från regeringen, medan en del av finansieringen kanaliseras till forskningsfinansierande 

myndigheter som i sin tur fördelar anslagen i konkurrens mellan sökande (UKÄ 2016). Detta 

system gäller för statliga universitet och högskolor, med undantag för Sveriges lantbruks-

universitet och Försvarshögskolan som har egna budgeterings- och rapporteringsprocesser, 

samt för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, båda med 

enskilda utbildningsanordnare. Däremot omfattas inte övriga enskilda utbildningsanordnare 

av systemet utan deras ersättning regleras i stället genom avtal med regeringen (UKÄ 2016). 

Enskilda utbildningsanordnare förhåller sig istället till Regleringsbrev för budgetåret 2015 

avseende anslagen 2:63, 2:65 och 2:66 (Utbildningsdepartementet 2015). 

 

Alla 48 lärosäten ska främja hållbar utveckling i enlighet med högskolelagen och skulle 

kunnat inkluderas i populationen. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna åt i flera avseenden 

mellan lärosäten som styrs direkt av Regeringen och Utbildningsdepartementet i form av 

myndigheter och lärosäten i form av enskilda utbildningsanordnare som istället till delar styrs 

av Regering och Utbildningsdepartement genom avtal. Mot bakgrund av detta exkluderas alla 

enskilda utbildningsanordnare i studien, förutom Chalmers tekniska högskola AB och 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping, med anledning av att de har en annan huvudman, regleras 

genom avtal och har andra former för finansiering, styrning och återrapportering än övriga 

lärosäten. Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping inkluderas i 

populationen utifrån att de adresseras i Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende 

universitet och högskolor (Utbildningsdepartementet 2015) och till stora delar omfattas av 

samma system som övriga lärosäten. Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet 

exkluderas utifrån att de har egna budgeterings- och rapporteringsprocesser och till delar lyder 

under andra departement förutom Utbildningsdepartementet. Detta innebär att populationen i 

studien tar sin utgångspunkt i de lärosäten som finansieras enligt den modell som redogjorts 

för ovan, totalt 31 lärosäten. Enligt UKÄ:s kategorier fördelar sig lärosätena enligt följande; 



 

 - 16 - 

14 universitet varav ett med enskild utbildningsanordnare, 13 högskolor varav en med enskild 

utbildningsanordnare och 4 konstnärliga högskolor. Totalt ingår därmed 31 lärosäten i urvalet 

för studien, se bilaga 3. 

 

För att undersöka, beskriva och skapa en djupare förståelse kring hur högre utbildning 

redovisar arbetet med att främja hållbar utveckling i den egna organisationen och att beskriva 

eventuella skillnader i hållbarhetsredovisning mellan lärosäten gjordes ett stratifierat sannolik-

hetsurval. Detta för att säkerställa att alla kategorier, universitet, högskolor, konstnärliga 

högskolor och enskilda utbildningsanordnare, var representerade i urvalet. Storleken på 

urvalet bestämdes utifrån tillgänglig tid och motiveras utifrån att årsredovisningen är en 

allmän handling och därmed inte kommer att föranleda något bortfall. Urvalet genomfördes 

genom lottning, där alla namn på lärosäten inom respektive kategori skrevs på individuella 

lappar och drogs därefter av oberoende person. Följande lärosäten blev resultatet av lottningen 

och representerar populationen om 31 lärosäten; Chalmers tekniska högskola (CTH), 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ), Högskolan i Halmstad (HH), Malmö högskola (MH), 

Konstfack (KF), Stockholms konstnärliga högskola (SKH), Stockholms universitet (SU) och 

Uppsala universitet (UU).  

 

3.3 Empiriskt material och undersökning 

 

Det empiriska material som används för denna studie är årsredovisningar för 2015 för de 8 

lärosäten som ingår i det stratifierade sannolikhetsurvalet, se bilaga 3. Rapporteringsåret 

bestämdes utifrån att det var det senaste året som årsredovisningar fanns tillgängliga när 

uppsatsarbetet startade, vilket också innebär att det var nästan tio år sedan lagtexten om att 

främja hållbar utveckling infördes i högskolelagen. Årsredovisningarna samlades in genom att 

de laddades ner från lärosätenas webbsidor, och när de inte fanns där genom kontakt med 

lärosätet som skickade över årsredovisningen per mail.  

 

För att uppnå syftet med denna studie och besvara de ställda forskningsfrågorna används det 

ramverk och de riktlinjer som GRI har utvecklat för hållbarhetsredovisning som utgångspunkt 

(GRI 2011). Den analysmodell och kodplan som upprättas för att genomföra undersökningen 

har därmed GRIs ramverk och riktlinjer som grund. Analysmodellen och kodplanen tar sin 

utgångspunkt i två av GRIs tre dimensioner, ekologisk och social hållbarhet, de kategorier och 

underkategorier som definierats under respektive dimension samt GRIs kärnindikatorer 

framtagna för hållbarhetsredovisning. För att analysmodellen och kodplanen ska svara upp 

mot den typ av verksamhet och population som undersöks har kategorier, underkategorier och 

kärnindikatorer till viss del omarbetats och utvecklats, se rubrik 2.4 Analysmodell.  

 

Årsredovisningarna lästes från ”pärm till pärm” för att identifiera de ord och meningsenheter 

som handlar om hållbarhetsredovisning avseende den ekologiska respektive den sociala 

dimensionen. Meningsenheter markerades i årsredovisningarnas pdf-fil och därefter lades 

identifierade meningsenheter in i Excel som enskilda rader och kategoriserades utifrån 

respektive dimension och vidare i kategorier/underkategorier och indikatorer/områden. 
Successivt under arbetets gång kompletterades analysmodellen/kodplanen med områden som 

växte fram induktivt ur empirin. Årsredovisningarna lästes upprepade gånger för att inte 

förlora värdefull information. Meningsenheter som visade sig innehålla flera innebörder 

kategoriserades och lades in i Excel som enskilda rader, en för varje innebörd. För att fånga 

innehållet i de olika områdena har ytterligare en kolumn använts i Excel för att kort ange vad 

meningsenheterna handlar om. Det är detta som sedan presenteras som innehåll i resultatet i 
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tabellerna på den lägsta nivån, se till exempel tabell 4.4 Innehåll kompetensförsörjning per 

lärosäte, meningsenheter. Där presenteras det som redovisas inom den sociala dimensionen, 

kategorin Anställningsförhållanden och arbetsvillkor, underkategorin Anställning, området 

Kompetensförsörjning och vad innehållet som redovisas här handlar om.  

 

3.4 Metodreflektion 

 

Lärosätenas hållbarhetsredovisning undersöks utifrån syfte och forskningsfrågor med hjälp av 

kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Valet av metod motiveras utifrån studiens syfte och 

avsikten att undersöka hur lärosäten inom högre utbildning i egenskap av organisationer 

hållbarhetsredovisar. Den kvalitativa metoden undersöker lärosätenas hållbarhetsredovisning 

innehållsmässigt och den kvantitativa undersöker lärosätenas omfattning av hållbarhets-

redovisning.  

 

Metoderna lämpar sig väl för denna typ av undersökning där text analyseras. Enligt Bryman 

och Bell (2015) är innehållsanalys en flexibel forskningsmetod som kan användas för all form 

av strukturerad eller ostrukturerad information. Lärosätenas årsredovisningar kan anses vara 

strukturerad information. Samtidigt kan de vara mer eller mindre strukturerade, vissa delar 

redovisas utifrån lagkrav medan andra delar redovisas utifrån frivillighet. Innehållsanalys är 

också en transparent forskningsmetod som möjliggör replikering och uppföljningsstudier 

utifrån en tydlig urvalsprocess och kodplan, och uppfattas i och med det som en objektiv 

analysmetod (Bryman & Bell 2015). En innehållsanalys lämpar sig också väl utifrån att de 

dokument som undersöks i denna studie bedöms vara av god kvalitet utifrån de kvalitets-

kriterier, autenticitet, trovärdighet och representativitet som finns att tillgå för att bedöma 

dokument (Bryman & Bell 2015). Årsredovisningarna är vad de utgör sig för att vara, 

årsredovisningar. Det finns heller ingen anledning att tro att de har manipulerats på något sätt 

och de uppfattas som representativa utifrån uppsatsens syfte. Det är rimligt att anta att 

årsredovisningarna innehåller hållbarhetsredovisning i någon form, även om särskilda 

hållbarhetsrapporter upprättas av organisationen.  

 

En fördel med innehållsanalys är att det är en diskret metod som inte omfattar deltagare som 

kan påverkas av att de deltar i en forskningsstudie (Bryman & Bell 2015). Det empiriska 

materialet i denna undersökning, årsredovisningar, påverkas inte av att de studeras. De är 

också offentliga handlingar som redan är upprättade, avser en viss period och har publicerats 

offentligt, vilket gör att etiska dilemman såsom till exempel konfidentiellitet inte behöver 

beaktas.  

 

4 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Resultatet presenteras utifrån syftet 

med uppsatsen och de båda forskningsfrågorna om vad lärosätena redovisar avseende arbetet 

med att främja hållbar utveckling och om det finns skillnader mellan olika lärosäteskategorier. 

Först presenteras resultatet av lärosätenas hållbarhetsredovisning för helheten och därefter 
presenteras resultatet avseende den ekologiska dimensionen följt av den sociala dimensionen. 

Dimensionerna presenteras utifrån den omarbetning som har gjorts av GRIs modell avseende 

kategorier, för den sociala dimensionen även underkategorier, se bilaga 2. För varje kategori 

och underkategori redogörs för resultatet av lärosätenas hållbarhetsredovisning avseende 

innehåll och omfattning samt utifrån respektive lärosäteskategori (enskilda, högskolor, konst-
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närliga och universitet) och lärosäte. Resultatet studeras sedan utifrån om det finns skillnader 

mellan de olika lärosäteskategorierna kopplat till respektive dimension.  

 

Totalt har 2851 meningsenheter identifierats i de åtta årsredovisningarna och av dessa fördelar 

sig 3 procent till den ekologiska dimensionen och 97 procent till den sociala dimensionen. 

Utifrån antalet identifierade meningsenheter i undersökningen kan konstateras att hållbarhets-

redovisning enligt den ekologiska dimensionen inte har något större utrymme i lärosätenas 

årsredovisningar medan den sociala dimensionen har ett avsevärt utrymme.     

 
Diagram 4.0 Hållbarhetsredovisning per dimensioner, andel meningsenheter 

 
Källa: Egen. 

 

 

Meningsenheterna fördelar sig mellan dimensioner och lärosäten enligt tabell 4.0. Det lärosäte 

som redovisar flest meningsenheter, Chalmers tekniska högskola (CTH), gör så både i den 

ekologiska och i den sociala dimensionen jämfört med övriga lärosäten. För den ekologiska 

dimensionen ger Uppsala universitet (UU) mest utrymme efter Chalmers tekniska högskola 

(CTH), följt av Högskolan i Halmstad (HH), Stockholms konstnärliga högskola (SKH), 

Stockholms universitet (SU), Malmö högskola (MH) och Konstfack (KF). Stiftelsen 

Högskolan i Jönköping (SHJ) redovisar inget inom ramen för den ekologiska dimensionen. 

När det gäller den sociala dimensionen följs Chalmers tekniska högskola (CTH) av Stiftelsen 

Högskolan i Jönköping (SHJ), båda enskilda utbildningsanordnare, som tillsammans 

dominerar hållbarhetsredovisningen avseende den sociala dimensionen. Därefter följer 

universiteten, Stockholms universitet (SU) och Uppsala universitet (UU), som i sin tur följs av 

högskolor och konstnärliga högskolor blandat, Malmö högskola (MH), Stockholms konst-

närliga högskola (SKH), Högskolan i Halmstad (HH) och Konstfack (KF) som det lärosäte 

som redovisar minst inom den sociala dimensionen. På totalen är det enskilda utbildnings-

anordnare som ger mest utrymme för hållbarhetsredovisning i årsredovisningarna, trots att 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ) inte redovisar något inom den ekologiska dimen-

sionen, följt av universiteten och därefter högskolor och konstnärliga högskolor blandat, 

Malmö högskola (MH), Stockholms konstnärliga högskola (SKH), Högskolan i Halmstad 

(HH) och Konstfack (KF).     
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Tabell 4.0 Dimensioner per lärosäte, meningsenheter 

CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Ekologisk dimension 25 0 11 6 3 9 7 22 83

Social dimension 578 483 219 337 165 272 370 344 2768

Summa 603 483 230 343 168 281 377 366 2851

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

Dimensioner

 
Källa: Egen. 

 

4.1 Ekologisk dimension 

 

Den kategori som framförallt lyfts i årsredovisningarna avseende den ekologiska dimensionen 

är kategorin Miljöledningssystem. I princip hälften av alla de meningsenheter som har identi-

fierats handlar om lärosätenas miljöledningssystem, därefter följer övriga kategorier i fallande 

ordning; Utsläpp till luft och vatten samt avfall, Energi, Investerings- och upphandlings-

rutiner och Material. Tre av åtta kategorier; Vatten, Biologisk mångfald och Efterlevnad 

redovisas inte alls i de undersökta årsredovisningarna. Av de åtta lärosäten som är med i 

studien är det ett, Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ), som inte redovisar något som kan 

kategoriseras enligt den ekologiska dimensionen i årsredovisningen. Diagram 4.1 visar den 

procentuella fördelningen mellan meningsenheter i den ekologiska dimensionen per kategori 

som hållbarhetsredovisas. 

 
Diagram 4.1 Ekologisk dimension per kategori, andel meningsenheter 

 
Källa: Egen. 

 

4.1.1 Material 

 

Det som redovisas i kategorin Material handlar om återvunnet material. Två meningsenheter 

har identifierats, den ena handlar om återvinning av IT-utrustning och den andra om att 

lärosätets mål avseende återvinning har uppnåtts. Meningsenheterna har identifierats i en av 

lärosäteskategorierna, universitet, och båda lärosätena redovisar inom kategorin i årsredo-

visningarna, se tabell 4.1. 
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4.1.2 Energi 

 

Under kategorin Energi redovisas energianvändning och åtgärder för att minska energi-

användning i verksamheten. Av totalt tolv identifierade meningsenheter anger fyra att energi-

användningen har minskat medan resterande åtta meningsenheter handlar om åtgärder för att 

minska energianvändningen vid lärosätena. Åtgärder för att minska energianvändningen 

handlar om att förbättra lokalernas miljöprestanda, att använda campus som testarena för 

smarta energilösningar och att solceller har installerats. Meningsenheterna har identifierats 

inom samtliga lärosäteskategorier och fem av åtta lärosäten redovisar något inom denna 

kategori, se tabell 4.1.   

 

4.1.3 Utsläpp till luft och vatten samt avfall 

 

I kategorin Utsläpp till luft och vatten samt avfall handlar det som redovisas i årsredovisning-

arna huvudsakligen om att på olika sätt minska miljöpåverkan av lärosätenas resor. Av totalt 

19 meningsenheter är 14 hänförliga till åtgärder för att minska resandet, att hitta andra 

lösningar genom att istället genomföra möten digitalt samt att underlätta för medarbetare att 

välja hållbara alternativ för sitt resande. Övriga fem meningsenheter handlar om att ett 

lärosäte har anslutit sig till initiativet ”Fossilfritt Sverige”, att vissa kemikalier har förbjudits, 

att källsortering används och att mål för kemikalier och avfall har uppnåtts. Meningsenheterna 

har identifierats inom samtligt lärosäteskategorier och sex av åtta lärosäten redovisar något 

inom denna kategori, se tabell 4.1. 

     

4.1.4 Miljöledningssystem 

 

I kategorin Miljöledningssystem kan det som redovisas delas in i fyra områden; policy, mål, 

uppföljning och åtgärder. Av totalt 44 meningsenheter kan 5 meningsenheter hänföras till 

policy, 6 till mål, 16 till uppföljning och 17 till åtgärder. Under policy anger tre lärosäten att 

de arbetar med att ta fram eller har beslutat om en ny miljö- eller hållbarhetspolicy. Två 

lärosäten lyfter sina ambitioner inför framtiden om att bidra till hållbar utveckling och en 

hållbar framtid. Under mål redovisar två lärosäten att de har fastställda/reviderade miljömål 

och ett lärosäte anger att de har pågående diskussioner med Akademiska hus om gemen-

samma mål. Två lärosäten anger sin strävan/ambition att minska miljöeffekter/ligga i fram-

kant inom miljö. När det gäller uppföljning redovisas att interna miljörevisioner har genom-

förts vid tre lärosäten, att två lärosäten är certifierade, att två lärosäten lämnat årlig 

redovisning till Naturvårdsverket och i övrigt att mål uppnåtts/gått framåt vid ett lärosäte, att 

ett lärosäte har rankats som ett av de bästa i Sverige avseende miljö och energieffektivisering 

enligt Naturvårdsverket och att ett lärosäte har genomfört en översyn av miljölednings-

systemet. Åtgärder som redovisas i årsredovisningarna handlar främst om utveckling av det 

interna hållbarhetsarbetet och att synliggöra hållbarhetsarbetet i organisationen. I övrigt lyfts 

att miljöombud/hållbarhetsambassadörer har utsetts för att driva och kommunicera miljö-

arbetet. Sju av åtta lärosäten redovisar något inom denna kategori och samtliga lärosätes-

kategorier är därmed representerade, se tabell 4.1. 
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4.1.5 Investerings- och upphandlingsrutiner 

 

När det gäller kategorin Investerings- och upphandlingsrutiner handlar det som redovisas i 

årsredovisningarna om inköp och upphandlingar som genomförts med miljökrav, om riktlinjer 

som är under framtagande och mål som inte har uppnåtts. Totalt har sex meningsenheter 

hänförliga till tre lärosäten identifierats i årsredovisningarna. Tre av lärosäteskategorierna är 

representerade i resultatet, se tabell 4.1. 

 

4.1.6 Skillnader mellan lärosäten ekologisk dimension 

 

I tabell 4.1 redogörs för fördelning av meningsenheter inom respektive kategori per lärosätes-

kategori och lärosäte. 

 
Tabell 4.1 Ekologisk dimension per kategori och lärosäte, meningsenheter 

CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Material 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Energi 5 0 1 1 0 1 0 4 12

Vatten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biologisk mångfald 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utsläpp till luft och vatten samt avfall 7 0 1 0 2 3 2 4 19

Miljöledningssystem 13 0 9 4 1 2 4 11 44

Investerings- och upphandlingsrutiner 0 0 0 1 0 3 0 2 6

Lagefterlevnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 25 0 11 6 3 9 7 22 83

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

Kategorier

 
Källa: Egen. 

 

 

Chalmers tekniska högskola (CTH) och Uppsala universitet (UU) ger störst utrymme för den 

ekologiska dimensionen. Genomgående är att alla lärosäten, utom de konstnärliga, som har 

redovisat något i den ekologiska dimensionen har redovisat mest i kategorin Miljölednings-

system. Kategorin är dominerande och står för mer än hälften av alla meningsenheter (53 

procent) inom den ekologiska dimensionen. Universiteteten ger tillsammans störst utrymme i 

årsredovisningarna följt av enskilda utbildningsanordnare, högskolor och konstnärliga hög-

skolor. I övrigt sticker Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ) ut utifrån att ingen menings-

enhet har kunnat kategoriseras inom ramen för den ekologiska dimensionen. Det framgår 

tydligt att det som hållbarhetsredovisas avseende lärosätenas arbete med att främja hållbar 

utveckling enligt den ekologiska dimensionen har/får ett mycket begränsat utrymme i 

årsredovisningarna jämfört med den sociala dimensionen. Det stratifierade sannolikhets-

urvalet innebär att de åtta lärosätena representerar populationen om 31 lärosäten.      

 

4.2 Social dimension 

 

Den kategori som framförallt lyfts i årsredovisningarna avseende den sociala dimensionen är 

Organisationens roll i samhället. Mer än hälften (62 procent) av alla de meningsenheter som 

har identifierats handlar om Organisationens roll i samhället, därefter följer övriga kategorier; 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor (22 procent), Studentansvar (16 procent) och 

Mänskliga rättigheter (0,04 procent). Alla åtta lärosäten som är med i studien redovisar något 

i årsredovisningen som kan kategoriseras enligt den sociala dimensionen och dess fyra 

kategorier, förutom när det gäller kategorin Mänskliga rättigheter där enbart ett lärosäte är 
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representerat. Diagram 4.2 visar den procentuella fördelningen mellan meningsenheter i den 

sociala dimensionen per kategori som hållbarhetsredovisas av lärosätena i denna undersök-

ning. Tabell 4.2 visar fördelningen av meningsenheter inom respektive kategori per lärosätes-

kategori och lärosäte. 

 
Diagram 4.2 Social dimension per kategori, andel meningsenheter 

 
Källa: Egen. 

 

 
Tabell 4.2 Social dimension per kategori och lärosäte, meningsenheter  

CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 153 53 72 48 60 74 57 90 607

Mänskliga rättigheter 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Organisationens roll i samhället 355 393 114 205 79 129 228 226 1729

Studentansvar 70 37 33 84 26 68 85 28 431

Summa 578 483 219 337 165 272 370 344 2768

Kategorier

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

 

Även när det gäller den sociala dimensionen utmärker sig Chalmers tekniska högskola (CTH) 

som det lärosäte som ger störst utrymme för hållbarhetsredovisning i årsredovisningen, följt 

av Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ), båda enskilda utbildningsanordnare. Därefter 

följer universiteten, Stockholms universitet (SU) och Uppsala universitet (UU), Malmö 

högskola (MH), Stockholms konstnärliga högskola (SKH), Högskolan i Halmstad (HH) och 

Konstfack (KF). Alla lärosäten ger störst utrymme för Organisationens roll i samhället 

jämfört med övriga kategorier. Detta beror med största sannolikhet på att kategorin handlar 

om lärosätenas kärnverksamhet i form av Utbildning, Forskning och Samverkan. Omfatt-

ningen av hållbarhetsredovisning i denna kategori följer den fallande ordningen för 

lärosätenas redovisning på totalen ovan. För kategorierna Anställningsförhållanden och 

arbetsvillkor respektive Studentansvar ser den fallande ordningen annorlunda ut, se tabell 4.2. 
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4.2.1 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 

 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor står för 22 procent av de meningsenheter som har 

identifierats inom den sociala dimensionen och samtliga lärosäteskategorier redovisar något 

inom denna kategori. Kategorin innefattar totalt 607 meningsenheter fördelade på de båda 

underkategorierna; Anställning (340) och Arbetsmiljö (267), vilket motsvarar 56 respektive 44 

procent av det totala antalet meningsenheter inom kategorin.  

 

4.2.1.1 Anställning 

 

För underkategorin Anställning är Utbildning/kompetensutveckling det största området med 

61 procent av meningsenheterna, följt av Kompetensförsörjning (30 procent), Personalstyrka 

(8 procent) och Personalomsättning (1 procent). Enbart ett lärosäte har redovisat inom 

Lönekartläggning medan Facklig samverkan inte har redovisats av något lärosäte, se tabell 

4.3. De båda största områdena redovisas av alla lärosäten. I de tre mindre områdena 

representeras högskolor och universitet i princip inte alls med undantag av ett universitet som 

redovisar inom Personalstyrka.         

 
Tabell 4.3 Anställning och innehåll per lärosäte, meningsenheter 

CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Personalstyrka 10 1 0 0 7 1 7 0 26

Personalomsättning 3 0 0 0 1 0 0 0 4

Kompetensförsörjning 22 14 7 3 3 8 19 26 102

Facklig samverkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lönekartläggning 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Utbildning/kompetensutveckling 55 17 16 24 23 30 13 29 207

Summa 90 32 23 27 35 39 39 55 340

Anställning

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen.   

 

 

Det som redovisas avseende Personalstyrka handlar till största del om hur antalet anställda 

(inklusive helårsarbetskrafter och heltidstjänster) har förändrats jämfört med tidigare år och 

framför allt om att det har skett en ökning. Det som redovisas i övrigt handlar i huvudsak om 

andel disputerade av forskande/undervisande personal och andel forskande/undervisande 

personal vid lärosätet samt andel visstidsanställda i förhållande till totalt antal anställda. 

 

De meningsenheter som redovisas inom Personalomsättning handlar huvudsakligen om 

skrivningar kring den egna personalomsättningen vid lärosätet, förutom en som lyfter 

lärosätets strävan för ökad rörlighet mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv inom 

och utanför Sverige. 

 

Inom Kompetensförsörjning handlar meningsenheterna till största del om rekrytering, följt av 

att vara en attraktiv arbetsgivare och karriärvägar som tillsammans står för 92 procent av 

innehållet. Rekrytering har framför allt stort utrymme i årsredovisningarna när det gäller 

lärosäteskategorierna enskilda utbildningsanordnare och universitet, se tabell 4.4.  
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Tabell 4.4 Innehåll Kompetensförsörjning per lärosäte, meningsenheter 

Kompetensförsörjning CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Rekrytering 14 11 3 2 1 4 16 15 66

Attraktiv arbetsgivare 3 3 1 0 0 3 1 5 16

Karriärvägar 5 0 0 0 0 1 1 5 12

Kompetensförsörjningsplan 0 0 2 1 1 0 1 1 6

Deltidsanställning i yrkeslivet 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Varsel 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Summa 22 14 7 3 3 8 19 26 102

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen.   

 

 

För Lönekartläggning redovisas att lönefrågor har prioriterats under året och att lärosätets 

lönekartläggning har resulterat i en åtgärdsplan.   

 

Utbildning/kompetensutveckling är det största området som redovisas inom denna under-

kategori. Tabell 4.5 visar vilken typ av utbildning/kompetensutveckling som lärosätena 

redovisar och erbjuder sina medarbetare. Det innehåll som samlat redovisas mest av 

lärosätena är ledarskap, högskolepedagogik och forskningstid/meritering. Dessa områden 

representerar 49 procent av det totala antalet meningsenheter och handlar till stor del om 

utbildning/ kompetensutveckling kopplad till lärosätenas kärnverksamhet i form av utbildning 

och forskning. Därefter följer doktorandhandledning, internationellt utbyte, jämställdhet/lika 

villkor och introduktionsutbildning, vilka tillsammans representerar 33 procent av resultatet. 

Sex av åtta lärosäten redovisar generella skrivningar kring kompetensutveckling medan de 

återstående områdena har mellan ett till fyra lärosäten som redovisar något inom området. 

 
Tabell 4.5 Innehåll Utbildning/kompetensutveckling per lärosäte, meningsenheter 

CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Ledarskap 12 6 4 1 2 7 4 3 39

Högskolepedagogik 6 2 5 7 2 3 4 7 36

Forskningstid/meritering 7 1 3 3 2 6 2 3 27

Doktorandhandledning 12 0 0 1 0 3 1 2 19

Internationellt utbyte 1 8 0 1 6 1 1 0 18

Jämställdhet/lika villkor 5 0 2 4 1 2 0 3 17

Introduktionsutbildning 6 0 0 4 1 1 0 3 15

Kompetensutveckling generellt 1 0 2 1 1 2 0 3 10

Administrativ utbildning 1 0 0 0 5 0 1 0 7

Hållbar utveckling 2 0 0 1 1 0 0 3 7

E-lärande 0 0 0 1 1 0 0 2 4

Institutionstjänstgöring doktorand 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Arbetsmiljö 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Masterprogram 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Praktisk kunskap 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Intellektuella tillgångar 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Summa 55 17 16 24 23 30 13 29 207

Utbildning/kompetensutveckling

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

4.2.1.2 Arbetsmiljö 

 

Underkategorin Arbetsmiljö omfattar 267 meningsenheter och det som redovisas kan delas in 

i fem områden; Arbetsskador, Sjukfrånvaro, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Jämställdhet, 

mångfald och lika villkor samt Värdegrund, se tabell 4.6. Jämställdhet, mångfald och lika 

villkor är det klart största området med 60 procent av meningsenheterna, därefter följer i 
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fallande ordning Systematiskt arbetsmiljöarbete med 34 procent, Sjukfrånvaro 5 procent och 

Värdegrund med 1 procent. Inget lärosäte redovisar något kring Arbetsskador. I de båda 

största områdena är alla lärosäten representerade och redovisar inom områdena, förutom 

Malmö högskola (MH) som inte redovisar något avseende Systematiskt arbetsmiljöarbete. I 

de två mindre områdena representeras enskilda utbildningsanordnare inte alls när det gäller 

Sjukfrånvaro och när det gäller Värdegrund är högskolor, en konstnärlig högskola och 

universitet inte representerade. 
 
Tabell 4.6 Arbetsmiljö och innehåll per lärosäte, meningsenheter  

CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Arbetsskador 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sjukfrånvaro 0 0 3 2 2 2 1 2 12

Systematiskt arbetsmiljöarbete 31 4 24 0 8 11 1 11 90

Jämställdhet, mångfald och lika villkor 30 16 22 19 15 21 16 22 161

Värdegrund 2 1 0 0 0 1 0 0 4

Summa 63 21 49 21 25 35 18 35 267

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

Arbetsmiljö

 
Källa: Egen.   

 

 

Det som redovisas under Sjukfrånvaro handlar i huvudsak om att sjukfrånvaron har ökat 

jämfört med föregående år. Tre lärosäten anger att kvinnors sjukfrånvaro ökar mest. En 

meningsenhet handlar om att lärosätet arbetar förebyggande för att minska sjukfrånvaron.  

 

Under Systematiskt arbetsmiljöarbete redovisas huvudsakligen de åtgärder och den uppfölj-

ning som har vidtagits för att förbättra arbetsmiljön vid lärosätena, se tabell 4.7. I övrigt 

redovisas policy/mål och organisation för arbetsmiljöarbetet i årsredovisningarna. När det 

gäller uppföljning handlar meningsenheterna huvudsakligen om att medarbetarundersökningar 

har genomförts (75 procent) och i övrigt om att riskbedömningar görs. När det gäller åtgärder 

handlar hälften av meningsenheterna om att förbättra arbetsmiljön på olika sätt samt att 

handlingsplaner har upprättats. I övrigt dominerar Chalmers tekniska högskola (CTH) och 

Högskolan i Halmstad (HH) åtgärder utifrån att Chalmers tekniska högskola (CTH) arbetar 

med inriktningen ”hållbart arbetsliv” starkt kopplat till att de vill uppfattas som ett attraktivt 

lärosäte och Högskolan i Halmstad (HH) som lyfter friskvård och företagshälsovård.  

 
Tabell 4.7 Innehåll Systematiskt arbetsmiljöarbete per lärosäte, meningsenheter 

CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Åtgärder 14 2 10 0 5 5 0 4 40

Uppföljning 14 1 6 0 2 5 0 4 32

Policy/mål 3 1 3 0 0 0 1 1 9

Organisation 0 0 5 0 1 1 0 2 9

Summa 31 4 24 0 8 11 1 11 90

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

 

Vid närmare analys av resultatet avseende Jämställdhet, mångfald och lika villkor redovisar 

lärosätena främst inom området jämställdhet (67 procent) och alla lärosäten är representerade, 

se tabell 4.8. Notera dock att 17 meningsenheter innehåller jämställdhet tillsammans med 

minst en av mångfald och lika villkor eller båda. Detta innebär att antalet meningsenheter som 

innehåller jämställdhet totalt är 124 (77 procent) och jämställdhet är därmed det som 

redovisas klart mest inom området.  Av de 107 meningsenheterna för jämställdhet handlar 69 

procent om redovisning av andelen män respektive kvinnor i olika befattningar, 10 procent 

om åtgärder i samband med rekrytering för jämställdhet och ytterligare 10 procent om andra 
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typer av åtgärder för jämställdhet vid lärosätena. Övriga meningsenheter (11 procent) handlar 

om mål för jämställdhet, sjukfrånvaro bland män och kvinnor och lite annat kring jämställd-

het.    

 
Tabell 4.8 Innehåll Jämställdhet, mångfald och lika villkor per lärosäte, meningsenheter 

CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Jämställdhet 30 13 11 12 12 14 4 11 107

Mångfald 0 2 4 5 0 4 2 3 20

Lika villkor 0 0 7 0 3 1 2 4 17

Jämställdhet/minst en till ovan 0 1 0 2 0 2 7 5 17

Summa 30 16 22 19 15 21 15 23 161

Jämställdhet, mångfald och lika villkor

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen.   

 

 

Tre lärosäten anger att de har etablerat eller har någon form av uttalad Värdegrund. 

Lärosäteskategorierna högskolor och universitet finns inte representerade inom detta område. 

 

Utifrån ett helhetsperspektiv handlar det som hållbarhetsredovisas inom kategorin 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor i huvudsak om Utbildning/kompetensutveckling, 

Jämställdhet, mångfald och lika villkor, Kompetensförsörjning och Systematiskt arbetsmiljö-

arbete i fallande ordning. Samlat står de för 92 procent av alla meningsenheter inom 

kategorin.  

 

4.2.2 Mänskliga rättigheter 

 

Mänskliga rättigheter står för 0,04 procent av de meningsenheter som har identifierats inom 

den sociala dimensionen. Kategorin med underkategorin Investerings- och upphandlings-

rutiner har en identifierad meningsenhet inom lärosäteskategorin konstnärliga högskolor. 

 

4.2.2.1 Investerings- och upphandlingsrutiner 

 

Det som redovisas i underkategorin Investerings- och upphandlingsrutiner handlar om krav 

som ställs avseende mänskliga rättigheter i samband med upphandling av varor och tjänster. 

Ett lärosäte redovisar att ”I de riktlinjer för upphandling och anskaffning som är under 

framtagande kommer såväl miljökrav som sociala krav att finnas med och vara en del av 

kravställningen”. Meningsenheten har identifierats i en av lärosäteskategorierna, konstnärliga 

högskolor, se tabell 4.2 ovan.   

  

4.2.3 Organisationens roll i samhället 

 

Organisationens roll i samhället står för 62 procent av de meningsenheter som har 

identifierats inom den sociala dimensionen och är den största kategorin. Organisationens roll 

i samhället har fem underkategorier; Utbildning, Forskning, Samverkan, Politik och 

Övergripande. Kategorin innefattar totalt 1729 meningsenheter som fördelar sig i de fem 

underkategorierna enligt följande; Utbildning 25 procent, Forskning 10 procent, Samverkan 

60 procent, Politik 1 procent och Övergripande 4 procent av det totala antalet meningsenheter 

inom kategorin, se tabell 4.9. 
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Tabell 4.9 Organisationens roll i samhället och innehåll per lärosäte, meningsenheter 

Organisationens roll i samhället CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Utbildning 67 125 31 62 25 48 55 28 441

Forskning 41 11 18 31 14 13 16 23 167

Samverkan 232 240 58 95 38 65 151 161 1040

Politik 0 0 0 2 1 0 4 8 15

Övergripande 15 17 7 15 1 3 2 6 66

Summa 355 393 114 205 79 129 228 226 1729

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen.   

 

 

På totalen är det de enskilda utbildningsanordnarna som redovisar mest inom kategorin, följt 

av universiteten, Malmö högskola (MH), Stockholms konstnärliga högskola (SKH), 

Högskolan i Halmstad (HH) och Konstfack (KF). 

 

4.2.3.1 Utbildning 

 

Underkategorin Utbildning omfattar 441 meningsenheter och det som redovisas kan delas in i 

fem områden; Flexibelt lärande, Forskningsanknytning, Internationalisering, Jämställdhet, 

mångfald och lika villkor samt Program/kurser, se tabell 4.10. Internationalisering är det 

klart största området med 76 procent av meningsenheterna, därefter följer i fallande ordning 

Program/kurser med 11 procent, Forskningsanknytning 7 procent och Flexibelt lärande 4 

procent och Jämställdhet, mångfald och lika villkor 2 procent. I de båda största områdena är 

alla lärosäten representerade och redovisar inom områdena. I Forskningsanknytning är alla 

lärosäten utom Stockholms universitet (SU) representerade medan Malmö högskola (MH) och 

de konstnärliga högskolorna inte är representerade när det gäller Flexibelt lärande. För 

Jämställdhet, mångfald och lika villkor redovisar enskilda utbildningsanordnare och Uppsala 

universitet (UU) inget inom området, men samtidigt är antalet meningsenheter genomgående 

få för samtliga lärosäten.  

 
Tabell 4.10 Utbildning och innehåll per lärosäte, meningsenheter  

Utbildning CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Flexibelt lärande 9 2 1 0 0 0 5 3 20

Forskningsanknytning 6 1 4 2 3 13 0 3 32

Internationalisering 35 119 21 50 15 30 47 18 335

Jämställdhet, mångfald och lika villkor 0 0 1 1 1 3 1 0 7

Program/kurser 17 3 4 9 6 2 2 4 47

Summa 67 125 31 62 25 48 55 28 441

Konstnärliga UniversitetEnskilda Högskolor

 
Källa: Egen. 

 

 

Det som redovisas under Flexibelt lärande handlar om distansutbildning och utmaningar 

kopplat till detta, men också om att använda tekniken för nya undervisningsformer såsom 

”blended learning” och ”flipped classrooms” i kurser på campus för att möta studenternas 

behov. 

 

När det gäller Forskningsanknytning handlar det som lärosätena redovisar om att öka 

integrationen mellan utbildning och forskning, om vikten av forskande lärare och doktorander 

i undervisningen, att forskning är en förutsättning för utbildning och att ökad forskning 

säkerställer forskningsanknytningen av utbildningarna. 
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Vid närmare analys av resultatet avseende Internationalisering redovisar lärosätena främst 

inom området avgiftsskyldiga studenter (28 procent) med alla lärosäten representerade 

förutom de konstnärliga högskolorna, se tabell 4.11. Därefter följer in-/utresande studenter 

och lärare (23 procent), engelskspråkig utbildning för inresande (14 procent), internationali-

sering på hemmaplan (10 procent) och avtal student-/lärarutbyte (8 procent) med något 

enstaka lärosäte som inte redovisar inom området. Därefter förändras bilden av att de flesta 

lärosätena redovisar inom området, följande områden Campus Sydostasien (5 procent) och 

internationell ackreditering (4 procent) med enbart Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ) 

som redovisande lärosäte.  

 
Tabell 4.11 Innehåll Internationalisering per lärosäte, meningsenheter  

Internationalisering CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Avgiftsskyldiga studenter 13 21 10 18 0 0 25 5 92

In-/utresande studenter och lärare 7 23 3 9 9 5 16 4 76

Engelskspråkig utbildning för inresande 2 28 1 4 1 7 0 5 48

Internationalisering på hemmaplan 4 12 4 7 0 2 2 3 34

Avtal student-/lärarutbyte 8 5 1 3 1 5 3 1 27

Campus Sydostasien 0 16 0 0 0 0 0 0 16

Internationell ackreditering 0 14 0 0 0 0 0 0 14

Nätverk/samarbeten 0 0 0 2 3 5 1 0 11

Konferenser/seminarier 0 0 1 7 1 1 0 0 10

Övrigt 1 0 1 0 0 5 0 0 7

Summa 35 119 21 50 15 30 47 18 335

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

 

För Jämställdhet, mångfald och lika villkor redovisar lärosätena om mångfald och de 

konstnärliga högskolornas arbete med mångfald i utbildningarna. När det gäller jämställdhet 

anger Malmö högskola (MH) att de har som mål att all utbildning ska vara genusintegrerad 

avseende innehåll och genomförande. För lika villkor anges enbart att utbildning ges i Region 

Halland. 

 

När det gäller Program/kurser handlar det som hållbarhetsredovisas om lärosätenas arbete 

med att integrera hållbar utveckling i program och kurser, hälften av meningsenheterna 

handlar om detta. Resterande meningsenheter handlar om att förbereda studenter för framtida 

utmaningar avseende hållbar utveckling och därtill kommer exempel på aktiviteter som 

genomförs med koppling till kurser och i övrigt.  Chalmers tekniska högskola (CTH) sticker 

ut som det lärosäte som redovisar mest inom området följt av Malmö högskola (MH). 

Program/kurser är ett litet område, knappt 11 procent, inom Utbildning där lärosätena 

redovisar vad de gör för att främja hållbar utveckling i program och kurser.  

 

4.2.3.2 Forskning 

 

Underkategorin Forskning omfattar 167 meningsenheter och det som redovisas kan delas in i 

fem områden; Centrum/områden, Internationalisering, Konferenser/evenemang och Projekt/ 

aktiviteter, se tabell 4.12. Centrum/områden det största området med 41 procent av menings-

enheterna, därefter följer i fallande ordning Projekt/aktiviteter med 27 procent, International-

isering 24 procent och Konferenser/evenemang 8 procent. I det största området är alla 

lärosäten förutom konstnärliga högskolor representerade och redovisar inom området. I övrigt 

är alla lärosäten representerade i de övriga områdena förutom Chalmers tekniska högskola 

(CTH) och Högskolan i Halmstad (HH) när det kommer till Konferenser/evenemang.  
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Tabell 4.12 Forskning och innehåll per lärosäte, meningsenheter  

Forskning CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Centrum/områden 18 1 10 15 0 0 6 18 68

Internationalisering 5 7 1 4 3 10 8 3 41

Konferenser/evenemang 0 2 0 5 3 1 1 1 13

Projekt/aktiviteter 18 1 7 7 8 2 1 1 45

Summa 41 11 18 31 14 13 16 23 167

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

 

Under Centrum/områden redovisar lärosätena forskning i termer av profilområden, program, 

centrum och styrkeområden i syfte att lösa framtidens samhällsutmaningar och verka för ett 

hållbart samhälle. Chalmers tekniska högskola (CTH) och Uppsala universitet (UU) redovisar 

mest kring Centrum/områden följt av Malmö högskola (MH) och Högskolan i Halmstad 

(HH). De konstnärliga högskolorna är inte representerade i underlaget. 

 

Internationalisering handlar i redovisningen om forskningens internationella perspektiv och 

hur lärosätena arbetar med detta genom samarbeten och deltagande i internationella 

sammanhang. Alla lärostäten redovisar något inom området, Stockholms konstnärliga 

högskola (SKH) har redovisat mest inom området, tätt följt av Stockholms universitet (SU) 

och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ) jämfört med övriga lärosäten. 

 

De Konferenser/evenemang som redovisas här är de aktiviteter som ordnas av lärosätena 

själva med mer eller mindre tydlig inriktning mot hållbar utveckling. Alla lärosäten utom 

Chalmers tekniska högskola (CTH) och Högskolan i Halmstad (HH) redovisar något inom 

området. 

 

När det gäller Projekt/aktiviteter redovisar alla lärosäten något inom området, men Chalmers 

tekniska högskola (CTH) sticker ut med 18 meningsenheter. De forskningsprojekt/aktiviter 

som har identifierats i årsredovisningarna är de som har en tydlig koppling till hållbar 

utveckling. 

 

4.2.3.3 Samverkan 

 

Underkategorin Samverkan omfattar 1040 meningsenheter och är den klart största under-

kategorin inom Organisationens roll i samhället. Det som redovisas kan delas in i fyra 

områden; Forskning, Innovation, Utbildning och Övrigt, se tabell 4.13. Utbildning är det 

största området med 38 procent av meningsenheterna, därefter följer i fallande ordning 

Forskning 30 procent, Innovation 19 procent och Övrigt med 13 procent. Alla lärosäten är 

representerade inom alla områden förutom Stockholms konstnärliga högskola (SKH) som inte 

redovisar något inom Innovation.  

 
Tabell 4.13 Samverkan och innehåll per lärosäte, meningsenheter  

Samverkan CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Forskning 82 71 19 29 11 17 28 55 312

Innovation 84 42 6 15 1 0 21 28 197

Utbildning 58 107 23 29 13 43 65 54 392

Övrigt 8 20 10 22 13 5 37 24 139

Summa 232 240 58 95 38 65 151 161 1040

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 
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Det som lärosätena redovisar när det gäller samverkan inom området Forskning handlar till 

stor del om lärosätenas nationella samverkansparter, se tabell 4.14. Lärosätena omnämner här 

samverkan med näringsliv, offentlig sektor såsom; myndigheter, regioner/landsting och 

kommuner samt organisationer/institut och samhället som helhet. Totalt 37 procent av 

meningsenheterna beskriver detta. Därefter redovisar lärosätena mest kring forsknings-

samverkan i form av öppna seminarier mm för allmänheten, där Forskarfredag får ett stort 

utrymme, samt internationella samverkansparter. Nationella samverkansparter i egenskap av 

lärosäten redovisas särskilt i tabell 4.14 för att tydliggöra forskningssamverkan inom sektorn. 

I övrig handlar det som redovisas om nätverk, projekt, samproduktion, konferenser/seminarier 

och uppdragsforskning. De enskilda utbildningsanordnarna sticker ut tillsammans med 

Uppsala universitet (UU) som lärosäten som redovisar mest inom samverkan med avseende 

på forskning. 

 
Tabell 4.14 Innehåll forskning per lärosäte, meningsenheter 

Forskningssamverkan CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Nationella samverkansparter - ej lärosäten 56 20 7 15 0 1 4 11 114

Öppna seminarier mm 3 21 0 6 4 9 10 1 54

Internationella samverkansparter 1 9 5 1 1 0 2 15 34

Nationella samverkansparter - lärosäten 3 3 2 0 1 2 8 10 29

Nätverk 5 4 0 2 1 3 0 8 23

Projekt 4 2 3 1 1 1 0 1 13

Samproduktion 3 9 0 0 0 0 0 0 12

Konferenser/seminarier 1 1 0 2 3 1 0 3 11

Uppdragsforskning 0 1 0 1 0 0 4 5 11

Övrigt 6 1 2 1 0 0 0 1 11

Summa 82 71 19 29 11 17 28 55 312

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

 

Inom Innovation handlar den redovisning som görs i årsredovisningarna huvudsakligen om 

det innovationssystem som lärosätet verkar inom, 48 procent av meningsenheterna handlar 

om detta, se tabell 4.15. Mycket handlar om det stöd som erbjuds studenter och forskare 

genom innovationskontor, drivhus, inkubatorer, science parks och holdingbolag. Därefter 

följer miljöer/plattformar som avser de förutsättningar som lärosätena tar utgångspunkt i 

utifrån den forskning som bedrivs vid respektive lärosäte och de satsningar de väljer att göra. 

Följt av entreprenörskap och samhällets behov. Spridningen i årsredovisningarna är stor och 

det är tydligt att det är de enskilda utbildningsanordnarna tillsammans med universiteteten 

som prioriterar att redovisa kring dessa frågor. De konstnärliga lärosätena redovisar i princip 

inget, förutom att Konstfack (KF) anger att de inte har något innovationskontor. Chalmers 

tekniska högskola (CTH) sticker ut med flest meningsenheter och synes arbeta mycket med 

dessa frågor. Nästa lärosäte är Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ) med hälften så många 

meningsenheter. 
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Tabell 4.15 Innehåll innovation per lärosäte, meningsenheter 

Innovation CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Innovationssystem 43 15 0 6 1 0 15 14 94

Miljöer/plattformar 11 3 3 3 0 0 2 2 24

Entreprenörskap 15 6 0 0 0 0 0 1 22

Samhällets behov 8 2 2 3 0 0 1 2 18

Exempel nyttiggörande 0 13 0 0 0 0 0 0 13

Immateriella rättigheter 5 0 0 0 0 0 1 3 9

Internationella  samarbeten 0 2 0 1 0 0 0 5 8

Övrigt 2 1 1 2 0 0 2 1 9

Summa 84 42 6 15 1 0 21 28 197

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

 

Det som lärosätena redovisar när det gäller samverkan inom området Utbildning handlar till 

stor del om lärosätenas nationella samverkansparter, se tabell 4.16. Lärosätena omnämner här 

samverkan med näringsliv, offentlig sektor såsom; myndigheter, regioner/landsting och 

kommuner samt organisationer/institut och samhället som helhet. Totalt 26 procent av 

meningsenheterna beskriver detta. Därefter redovisar lärosätena mest kring internationella 

samverkansparter 19 procent, följt av uppdragsutbildning 16 procent och praktik 13 procent. 

Även här redovisas nationella samverkansparter i egenskap av lärosäten särskilt i tabell 4.16 

för att tydliggöra utbildningssamverkan inom sektorn, 10 procent. De enskilda utbildnings-

anordnarna, framför allt Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ), sticker ut tillsammans med 

universitet som lärosäten som redovisar mest inom samverkan med avseende på utbildning. 

 
Tabell 4.16 Innehåll utbildning per lärosäte, meningsenheter 

Utbildningssamverkan CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Nationella samverkansparter - ej lärosäten 10 37 9 5 1 10 16 12 100

Internationella samverkansparter 14 29 1 2 3 10 2 12 73

Uppdragsutbildning 19 14 2 2 1 1 10 12 61

Praktik 2 23 2 3 0 3 13 4 50

Nationella samverkansparter - lärosäten 5 1 5 3 3 11 8 2 38

Alumner 1 1 0 3 1 0 4 5 15

Seminarier mm - öppna 4 0 0 1 2 6 0 1 14

Vikten av samverkan 0 1 1 5 0 2 2 1 12

Gästföreläsare/adjungerade lärare 0 0 0 1 0 0 3 4 8

Företags-/kommundoktorander 0 0 1 2 0 0 3 1 7

Studentrekrytering 2 0 1 0 2 0 2 0 7

Övrigt 1 1 1 2 0 0 2 0 7

Summa 58 107 23 29 13 43 65 54 392

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

 

När det gäller Övrigt handlar den redovisning som görs i årsredovisningarna huvudsakligen 

om generella skrivningar om samverkan, nationella samverkansparter och lärosätenas 

organisation kring samverkan följt av internationella samverkansparter och seminarier mm – 

öppna, se tabell 4.17. Alla lärosäten redovisar inom de båda största områdena förutom 

Stockholms konstnärliga högskola (SKH), därefter sjunker antalet lärosäten som redovisar 

inom området till i princip hälften och lägre.  
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Tabell 4.17 Innehåll övrigt per lärosäte, meningsenheter  

Övrigt CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Samverkan generellt 1 2 2 7 2 0 6 8 28

Nationella samverkansparter 1 3 2 6 1 2 8 3 26

Organisation 0 0 5 1 1 0 9 0 16

Internationella samverkansparter 0 0 0 3 6 0 3 3 15

Seminarier mm - öppna 0 0 0 2 2 1 7 2 14

Utvärdering 0 7 0 2 0 0 0 0 9

Projekt 0 5 0 0 1 0 2 0 8

Hållbar stadsutveckling 0 0 0 1 0 0 0 6 7

Utveckling campus 0 3 0 0 0 0 2 0 5

Jämställdhetsintegrering 4 0 0 0 0 0 0 0 4

Övrigt 2 0 1 0 0 2 0 2 7

Summa 8 20 10 22 13 5 37 24 139

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

4.2.3.4 Politik 

 

Underkategorin Politik omfattar 15 meningsenheter och det är fyra lärosäten som redovisar 

inom området, se tabell 4.18. Tre av lärosätena lyfter vikten av att delta i den offentliga 

debatten samt att de också deltar och påverkar politiska beslutsproceser genom remisser, 

utredningar och som expertstöd i olika frågor. Uppsala universitet (UU), som är det lärosäte 

som redovisar mest inom området, lyfter också det egna initiativet att lämna rekommen-

dationer till regeringen inför den kommande forskningspropositionen samt lärosätets 

riskanalys där de identifierar en ny risk avseende politisk instabilitet och bristande 

förutsägbarhet. Malmö högskola (MH) redovisar att de väljer att fortsatt trycka på för att åter 

öppna möjligheten att prövas för att bli universitet. 

 
Tabell 4.18 Politik och innehåll per lärosäte, meningsenheter  

Politik CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Delaktighet i beslutsprocesser 0 0 0 2 1 0 4 8 15

Summa 0 0 0 2 1 0 4 8 15

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

4.2.3.5 Övergripande 

 

Underkategorin Övergripande omfattar 66 meningsenheter och det som redovisas kan delas in 

i fyra områden; Omvärldsbevakning, Strategi/mål, Verkar för och Övrigt, se tabell 4.19. 

Strategi/mål är det största området med 62 procent av meningsenheterna, därefter följer i 

fallande ordning Verkar för med 29 procent, Omvärldsbevakning 6 procent och Övrigt om 3 

procent. Alla lärosäten redovisar inom Strategi/mål förutom Stockholms konstnärliga 

högskola (SKH) och inom Verkar för redovisar alla lärosäten förutom Konstfack (KF) och 

Stockholms universitet (SU). De enskilda utbildningsanordnarna redovisar mest tillsammans 

med Malmö högskola (MH). 
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Tabell 4.19 Övergripande och innehåll per lärosäte, meningsenheter  

Övergripande CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Omvärldsbevakning 1 2 0 0 0 0 0 1 4

Strategi/mål 12 11 4 8 1 0 2 3 41

Verkar för 1 4 3 6 0 3 0 2 19

Övrigt 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Summa 15 17 7 15 1 3 2 6 66

Högskolor Konstnärliga UniversitetEnskilda

 
Källa: Egen. 

 

4.2.4 Studentansvar 

 

Studentansvar står för 16 procent av de meningsenheter som har identifierats inom den sociala 

dimensionen. Kategorin omfattar totalt 431 meningsenheter och med underkategorin Studie-

miljö redovisas meningsenheter inom samtliga lärosäteskategorier och lärosäten. Stockholms 

universitet (SU) och Malmö högskola (MH) är de lärosäten som redovisar mest inom 

kategorin följt av Chalmers tekniska högskola (CTH), Stockholms konstnärliga högskola 

(SKH), Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ), Högskolan i Halmstad (HH), Uppsala 

universitet (UU) och Konstfack (KF). 

 

4.2.4.1 Studiemiljö 

 

Det som hållbarhetsredovisas innehållsmässigt i underkategorin Studiemiljö handlar om 

Breddad rekrytering/deltagande, Jämställdhet, mångfald och lika villkor, Studentinflytande, 

Studie-/karriärvägledning och Fysisk och psykosocial studiemiljö, se tabell 4.20. Alla 

lärosäten redovisar inom respektive område förutom inom Fysisk och psykosocial studiemiljö 

där Malmö högskola (MH) inte redovisar något och Studie-/karriärvägledning där Högskolan 

i Halmstad (HH) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH) inte redovisar något. 

 
Tabell 4.20 Studiemiljö och innehåll per lärosäte, meningsenheter  

CTH SHJ HH MH KF SKH SU UU Summa

Breddad rekrytering/deltagande 15 9 5 37 13 30 35 9 153

Fysisk och psykosocial studiemiljö 9 4 4 0 2 1 2 1 23

Jämställdhet, mångfald och lika villkor 28 11 6 16 4 21 31 7 124

Studentinflytande 14 11 18 26 6 16 6 10 107

Studie-/karriärvägledning 4 2 0 5 1 0 11 1 24

Summa 70 37 33 84 26 68 85 28 431

Studiemiljö

Enskilda Högskolor Konstnärliga Universitet

 
Källa: Egen. 

 

4.2.5 Skillnader mellan lärosäten social dimension 

Den sociala dimensionen har ett stort utrymme i lärosätenas årsredovisningar. I tabell 4.2 

redogörs för fördelning av meningsenheter inom respektive kategori per lärosäteskategori och 

lärosäte. Chalmers tekniska högskola (CTH) och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ) ger 

störst utrymme för den sociala dimensionen, följt av Stockholms universitet (SU) och Uppsala 

universitet (UU). Därefter följer högskolor och konstnärliga högskolor om vart annat. 

Genomgående är att alla lärosäten redovisar mest i kategorin Organisationens roll i samhället, 

kategorin är dominerande och står för mer än hälften av alla meningsenheter (62 procent) 

inom den sociala dimensionen. Enskilda utbildningsanordnare redovisar flest meningsenheter 

inom kategorin följt av universiteteten. Konstfack (KF) sticker ut som det lärosäte som 

redovisar minst inom alla kategorier förutom när det gäller Anställningsförhållanden och 
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arbetsvillkor. Det är tydligt att det som hållbarhetsredovisas avseende lärosätenas arbete med 

att främja hållbar utveckling enligt den sociala dimensionen har/får ett stort utrymme i 

årsredovisningarna. Det stratifierade sannolikhetsurvalet innebär att de åtta lärosätena 

representerar populationen om 31 lärosäten.  

 

5 Diskussion 
 

Lärosätena har undersökts utifrån två av hållbarhetsredovisningens tre dimensioner, den 

ekologiska och den sociala. Resultatet visar på avsevärda skillnader när det gäller omfattning 

av det som redovisas enligt den ekologiska respektive den sociala dimensionen. Den 

ekologiska dimensionen får ett marginellt utrymme i årsredovisningarna, vilket är genom-

gående för alla de undersökta lärosätena, till skillnad från den sociala dimensionen som får ett 

betydande utrymme. Resultatet visar också på skillnader mellan lärosäten och lärosätes-

kategorier. 

 

5.1 Den ekologiska dimensionen 

Forskningsfrågan ”Vad redovisar lärosäten avseende arbetet med att främja hållbar 

utveckling?” kan utifrån den ekologiska dimensionen besvaras med att det framför allt 

handlar om lärosätenas Miljöledningssystem. Samtidigt är det marginella utrymme som 

lämnas för den ekologiska dimensionen i årsredovisningarna påtagligt och kan komma sig av 

flera olika anledningar. Det kan peka på att högre utbildning inte arbetar med hållbar 

utveckling utifrån den ekologiska dimensionen i någon större utsträckning och därmed inte 

heller har något att redovisa. Alternativt skulle det, utifrån frivillighet kring hållbarhets-

redovisning i årsredovisningen, kunna innebära att högre utbildning arbetar med hållbar 

utveckling, men väljer att inte redovisa arbetet. Forskning inom området är begränsad 

(Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015; Fonseca et al. 2011), men en parallell till 

näringslivet och de företag som varit pionjärer inom hållbarhetsredovisning visar att det 

framför allt handlar om företag med stor synlighet och höga föroreningsnivåer (Alonso-

Almeida, Llach & Marimon 2014), vilket generellt inte är fallet för högre utbildning.   

 

Lärosäten som enligt lag är ålagda att ha ett miljöledningssystem redovisar årligen det egna 

miljöledningsarbetet till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet. Sex av de under-

sökta lärosätena omfattas av denna redovisningsskyldighet och det är möjligt att de anser att 

det är i den rapporten som den ekologiska dimensionen redovisas och att ytterligare 

redovisning därför inte är nödvändig i årsredovisningen. Både redovisningen av miljö-

ledningsarbetet och årsredovisningen har Utbildningsdepartementet som mottagare, varför 

detta antagande kan anses som rimligt. Samtidigt utifrån detta resonemang borde de båda 

lärosäten som inte är ålagda att ha ett miljöledningssystem ge större utrymme i årsredovis-

ningarna för den ekologiska dimensionen, men så är inte fallet. Forskning visar att trenden går 

mot att företag publicerar mer information om miljömässiga och sociala aspekter i årsredo-

visningen istället för att publicera en separat hållbarhetsrapport (Daub 2007). Av de lärosäten 

som inte är ålagda att ha ett miljöledningssystem väljer ett, Chalmers tekniska högskola 

(CTH) att redovisa mest av alla lärosäten. Det är dock ingen avsevärd skillnad jämfört med 
övriga lärosäten. Det andra lärosätet, Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ) väljer att inte 

redovisa något alls för den ekologiska dimensionen i årsredovisningen.  

 

En annan anledning till det marginella utrymmet för den ekologiska dimensionen i årsredovis-

ningarna kan handla om att lärosäten generellt sett inte är några stora miljöbovar. Forskning 
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visar att det huvudsakligen är företag med stor synlighet och höga föroreningsnivåer som är 

tidiga att anamma frivillig hållbarhetsredovisning (Alonso-Almeida, Llach & Marimon 2014). 

En stor del av den exploatering som sker av jordens resurser står näringslivet för och de 

behöver därför arbeta mer för att skapa legitimitet i samhället (Daub 2007) än lärosäten inom 

högre utbildning. Utifrån företagsekonomisk forskning och de systemteorier som används för 

att förklara frivillig hållbarhetsredovisning (Gray, Owen & Adams 1996) kan hållbarhets-

redovisning ses som en legitimitetsskapande aktivitet. Organisationer rättfärdigar sina 

handlingar genom att inte enbart redovisa den ekonomiska dimensionen av verksamheten, 

utan även den ekologiska och den sociala dimensionen utifrån samhällets förväntningar 

(Bebbington & Larrinaga 2014). Det är tydligt i forskningen att företag med stor synlighet och 

höga föroreningsnivåer har ett stort tryck från samhället och dess intressenter att leva upp till 

hållbar utveckling utifrån den ekologiska dimensionen jämfört med lärosäten inom högre 

utbildning. Det innebär att trycket från olika intressenter att bidra till hållbar utveckling är 

starkare för företag med höga föroreningsnivåer än för lärosäten inom högre utbildning. 

Forskning visar att högre utbildning ligger efter i implementering av hållbarhetsredovisning, 

både avseende antalet lärosäten som hållbarhetsredovisar och kvaliteten på det som 

rapporteras (Lozano 2011; Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015). Utifrån ovan-

stående är det rimligt att tänka att om lärosätenas legitimitet hade påverkats negativt av att 

arbetet med hållbar utveckling inte anses som tillräckligt och att trycket från lärosätenas 

intressenter hade varit större, hade lärosätena med största sannolikhet både presterat mer och 

redovisat mer avseende den ekologiska dimensionen. Detta styrks av forskning som visar att 

det krävs ett ökat intressenttryck för att hållbarhetsredovisning i högre utbildning ska öka 

(Alonso-Almeida et al. 2015; De Lange 2013). Samtidigt har svenska lärosäten en hög 

legitimitet i samhället när det gäller allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, 

massmedier och företag (Kantar Sifo 2017). Oavsett är det viktigt att de fortsatt är känsliga 

för intressenttrycket som troligtvis kommer att öka med tiden. 

 

Lärosätena har genom lagstiftning varit ålagda att främja hållbar utveckling sedan 2006, och 

även om detta inte är en longitudinell studie, är det rimligt att tänka att det har skett en viss 

utveckling när det gäller lärosätenas hållbarhetsredovisning fram till 2015, både när det gäller 

den ekologiska och den sociala dimensionen. Utvecklingen från 1970-talets finansiella 

rapporter som kompletterades med sociala rapporter till dagens frivilliga och normgivande 

standarder som global standard för hållbarhetsredovisning tyder på detta (Hahn & Kühnen 

2013). Den 1 januari 2010 trädde Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga 

myndigheter i kraft med krav om att årligen redovisa miljöledningsarbetet till Naturvårdverket 

och Utbildningsdepartementet, vilket aktualiserade frågan ytterligare. Undersökningen visar 

tydligt att det finns mycket kvar att göra när det gäller den ekologiska dimensionen och dess 

redovisning i årsredovisningarna. Samtidigt var formerna för att redovisa arbetet med att 

främja hållbar utveckling i årsredovisningarna 2015 inte tydliggjorda, utan det som 

hållbarhetsredovisades redovisades utifrån stor frivillighet avseende såväl innehåll som form. 

Resultatet bekräftar också att intressenttrycket på lärosätena att redovisa den ekologiska 

dimensionen inte är särskilt stort.  

 

När det gäller den andra forskningsfrågan ”Finns skillnader mellan universitet, högskolor, 

konstnärliga högskolor och enskilda utbildningsanordnare?” är svaret ja. Även om redo-

visningen är marginell för den ekologiska dimensionen visar sig skillnader mellan lärosäten. 

Chalmers tekniska högskola (CTH) och Uppsala universitet (UU) sticker ut som de lärosäten 

som redovisar mest meningsenheter inom den ekologiska dimensionen. Chalmers tekniska 

högskola (CTH) är miljöcertifierat enligt ISO 14001, men det är inte Uppsala universitet 

(UU), vilket annars hade kunnat vara en förklaring. Å andra sidan är Stockholms universitet 
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miljöcertifierade både enligt ISO 14001 och EMAS, men finns bland de lärosäten som 

redovisar minst antal meningsenheter. Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ) sticker ut 

utifrån att ingen meningsenhet har kunnat kategoriseras inom ramen för någon av 

kategorierna i den ekologiska dimensionen. Alla övriga lärosäten förutom Uppsala universitet 

(UU) har alla minst en kategori som inte redovisas alls. Redovisningen är med andra ord 

spretig, samtidigt som underlaget i sig är begränsat och gör det svårt att dra några generella 

slutsatser utifrån institutionell teori. Den förståelse som kan skapas utifrån resultatet och 

institutionell teori är att lärosätena liknar varandra i att de i förhållande till vad de 

hållbarhetsredovisar för den sociala dimension genomgående ger den ekologiska dimensionen 

ett litet utrymme om något alls. Detta skulle kunna peka på att lärosätena handlar och 

utvecklas kollektivt i relation till sin omgivning (Eriksson-Zetterquist 2009).   

 

5.2 Den sociala dimensionen 

 

Forskningsfrågan ”Vad redovisar lärosäten avseende arbetet med att främja hållbar 

utveckling?” kan utifrån den sociala dimensionen besvaras med att det framför allt handlar om 

Organisationens roll i samhället och till största del om Samverkan. Till skillnad mot den 

ekologiska dimensionen ges den sociala dimensionen ett betydande utrymme i lärosätenas 

årsredovisningar och alla lärosäten hållbarhetsredovisar inom alla kategorier förutom 

Mänskliga rättigheter som enbart redovisas av ett lärosäte. Resultatet av undersökningen visar 

att lärosätenas hållbarhetsredovisning av den egna organisationens arbete med att främja 

hållbar utveckling är omfattande. Framför allt är kategorin Organisationens roll i samhället 

framträdande, men också kategorierna Anställningsförhållanden och arbetsvillkor samt 

Studentansvar hållbarhetsredovisas i betydande omfattning. Detta resultat motsäger den 

forskning som menar att högre utbildning är en sektor som fortfarande är i början av 

processen att anamma hållbarhetsredovisning (Lozano 2011; Alonso-Almeida et al. 2015).  

 

Anledningen till att Organisationens roll i samhället får ett så omfattande utrymme i årsredo-

visningarna kan förklaras utifrån att denna kategori till stora delar handlar om uppdraget för 

högre utbildning, att bedriva utbildning, forskning och att samverka med det omgivande 

samhället (Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015). Uppdraget i sig syftar till att 

direkt och indirekt bidra till och påverka de sociala system och det samhälle som högre 

utbildning och dess lärosäten verkar inom. Utbildning handlar om att föra kunskap vidare 

mellan generationer och att utveckla de individer som ska bidra till samhällets fortsatta 

utveckling. Forskning handlar om att förse utbildningen med vetenskaplig kunskap och 

beprövad erfarenhet för att i sin tur bidra till samhällets fortsatta utveckling. Samverkan 

handlar om att samverka med det omgivande samhället för att forskningsresultat ska komma 

till nytta och bidra till samhällets fortsatta utveckling. Lärosätena har därför en stor påverkan 

på samhällets sociala system utifrån uppdraget, vilket ligger väl i linje med vad som avses 

med den sociala dimensionen av hållbarhet. Hållbarhetsredovisning enligt den sociala 

dimensionen får därför ett naturligt stort utrymme i lärosätenas årsredovisningar då det till 

stora delar handlar om lärosätenas kärnverksamhet.  

 
Samverkan är den underkategori som får klart störst utrymme i årsredovisningarna och det 

som hållbarhetsredovisas kopplas till områdena Utbildning, Forskning, Innovation och Övrigt 

i fallande ordning. Det innebär inte att det som ”samverkas kring” handlar om hållbar 

utveckling, utan resultatet är snarare ett uttryck för att lärosätena väljer att frekvent redovisa 

den samverkan som sker med det omgivande samhället i olika sammanhang. Utbildning är 

den underkategori som får näst störst utrymme i årsredovisningarna, men en närmare titt på 
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resultatet visar att enbart 47 meningsenheter (1 procent) handlar om lärosätenas arbete med att 

integrera hållbar utveckling i program och kurser inom kategorin Organisationens roll i 

samhället. Detta är anmärkningsvärt då det borde vara en av de viktigaste delarna i 

lärosätenas arbete med att främja hållbar utveckling, att utbilda och medvetandegöra 

framtidens medarbetare, ledare och chefer i hållbar utveckling (Cornelius, Wallace & 

Tassabehji 2007; de Lange 2013; Ceulemans, Molderez & Van Liedekerke 2015). Efter 

Utbildning är det Forskning som får mest utrymme och inom denna underkategori redovisar 

lärosätena huvudsakligen aktiviteter som har en direkt koppling till hållbar utveckling. Det 

handlar om Centrum/områden för att lösa framtidens samhällsutmaningar och verka för ett 

hållbart samhälle, Konferenser/evenemang med inriktning mot hållbar utveckling och Projekt/ 

aktiviteter med koppling till hållbar utveckling, totalt handlar det om 7 procent inom 

kategorin Organisationens roll i samhället.    

 

Resultatet av undersökningen visar också att lärosätena presenterar sig som ansvarstagande 

för medarbetare och studenter i årsredovisningarna. Kategorierna Anställningsförhållanden 

och arbetsvillkor samt Studentansvar får ett relativt stort genomslag i undersökningen. Det 

som hållbarhetsredovisas i relation till medarbetarna handlar till största del om lärosätenas 

arbete med Utbildning/kompetensutveckling och Jämställdhet, mångfald och lika villkor. Där 

Utbildning/kompetensutveckling mer eller mindre finns inbyggt i systemet utifrån den 

meritering som successivt sker för läraranställningar från lektor till professor. När det gäller 

jämställdhet anger Högskolelagen 1 kap. 5 § att ”I högskolornas verksamhet skall jämställdhet 

mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas” (1992:1434). Vilket är en förklaring till 

varför detta område redovisas. När det gäller det som redovisas i relation till studenterna 

handlar detta i huvudsak om Breddad rekrytering/deltagande och Jämställdhet, mångfald och 

lika villkor. Där Breddad rekrytering/deltagande är ett lagkrav enligt Högskolelagen 1 kap. 5 

§ ”Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan” 

(1992:1434). 

 

Till skillnad från den ekologiska dimensionen är lärosätenas hållbarhetsredovisning avseende 

den sociala dimensionen omfattande i årsredovisningarna. Detta skulle kunna vara uttryck för 

att det finns ett stort intressenttryck på lärosätena att redovisa det egna arbetet med att främja 

hållbar utveckling. Alternativt skulle det kunna visa på att lärosätena arbetar för att skapa 

legitimitet genom att hållbarhetsredovisa enligt den sociala dimensionen. Samtidigt visar 

Kantar Sifo (2017) att svenska lärosäten har en hög legitimitet i samhället när det gäller 

allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier och företag. Det är 

därför rimligare att lärosätenas omfattande sociala hållbarhetsredovisning kommer sig av att 

lärosätenas kärnverksamhet har en så stark koppling till den sociala dimensionen. Detta styrks 

på ett sätt indirekt av forskning som visar att det krävs ett ökat intressenttryck för att 

hållbarhetsredovisning i högre utbildning ska öka (Alonso-Almeida et al. 2015; De Lange 

2013). Lärosätena liknar varandra i att de alla redovisar avsevärt mer för den sociala 

dimensionen än för den ekologiska dimensionen, vilket enligt Eriksson-Zetterquist (2009) 

skulle kunna peka på att lärosätena utvecklas kollektivt i relation till sin omgivning. 

 

När det gäller den andra forskningsfrågan ”Finns skillnader mellan universitet, högskolor, 

konstnärliga högskolor och enskilda utbildningsanordnare?” är svaret ja. Den sociala dimen-

sionen har ett stort utrymme i lärosätenas årsredovisningar och bland lärosätena ger Chalmers 

tekniska högskola (CTH) och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (SHJ), båda enskilda 

utbildningsanordnare, klart störst utrymme för den sociala dimensionen, följt av de båda 

universiteten, Stockholms universitet (SU) och Uppsala universitet (UU). Därefter följer 

högskolor och konstnärliga högskolor om vart annat. Genomgående är att alla lärosäten 
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redovisar mest i kategorin Organisationens roll i samhället. Kategorin är dominerande och 

står för mer än hälften av alla meningsenheter, vilket är rimligt utifrån att kategori till stora 

delar handlar om uppdraget för högre utbildning. Därefter ges kategorin Anställningsförhåll-

anden och arbetsvillkor mest utrymme följt av Studentansvar. Stockholms konstnärliga 

högskola (SKH) sticker ut som det enda lärosätet som redovisar något inom kategorin 

Mänskliga rättigheter. 

 

Samtidigt handlar kärnan i arbetet med hållbar utveckling om det övergripande perspektivet, 

planeten, där den ekologiska dimensionen är en förutsättning för de båda andra dimensionerna 

(FN 1987). Den sociala och den ekonomiska dimensionen är medel för att nå målet för den 

ekologiska dimensionen om en hållbar planet. Samtidigt är det onekligen så att för att nå 

målet om en ekologiskt hållbar värld behöver de övriga dimensionerna bidra och här har 

universitet och högskolor genom den sociala dimensionen av hållbarhet en viktig roll att fylla. 

Framför allt är studenterna en stor resurs. Studenterna är en del av lärosätenas verksamhet 

under ett antal år, med möjlighet att bidra till lärosätenas ekologiska avtryck, men framför allt 

genom att de får med sig de kunskaper om den forskning som är delar i lösningen mot en 

hållbar planet. I nästa steg har de möjlighet att påverka och bidra till andra organisationers 

arbete för hållbar utveckling och legitimitet. Intressenttrycket för hållbar utveckling kommer 

med all säkerhet att öka framledes och bli ett allt viktigare perspektiv för framgångsrika 

organisationer. Likaså kommer troligtvis lärosätenas intressenter, såsom studenter, att i 

förlängningen fatta beslut om utbildningsval utifrån hållbar utveckling.    

      

5.3 Metodkritik 

 

Den metod som har använts för denna studie har varit väl lämpad för att svara på syftet och 

tillhörande forskningsfrågor. Tiden för genomförande möjliggjorde dock inte en totalunder-

sökning av hela populationen, varför ett stratifierat sannolikhetsurval genomfördes. En 

totalundersökning skulle kunna ha gett ett annat resultat än det som nu har framkommit. 

 

Det finns också delar som är mer eller mindre kritiska i undersökningen. Kodplanen är en 

utmaning utifrån att det där kan finnas utrymme för tolkning av de texter som undersöks och 

troligtvis gör det mer eller mindre alltid det. Detta blir särskilt tydligt när en kvalitativ studie 

genomförs och innebörder i text tolkas. Det är individer som tolkar innehållet och när det 

finns utrymme för tolkning uppstår möjligheten att samma innehåll kodas olika. Ju fler som 

tolkar desto större utmaning. Kodplanen är därför ett ytterst viktigt instrument igenom-

förandet av en kvalitativ med också kvantitativ innehållsanalys tillsammans med systematik, 

noggrannhet och uthållighet. Replikering och uppföljningsstudier står och faller med detta. 

Det har därmed varit en fördel i denna studie att enbart en person har tolkat innehållet i 

årsredovisningarna. 

 

Enligt Bryman och Bell (2015) är en innehållsanalys aldrig bättre än de dokument som 

undersöks, vilket är viktigt att ta i beaktande utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. En 

annan nackdel med innehållsanalys är att det är svårt att få svar på frågor om varför (Bryman 
& Bell 2015), till exempel varför lärosätena väljer att redovisa på det sätt de gör. Det finns 

alltid avväganden kring vad som redovisas i en årsredovisning och det får inte en innehålls-

analys svar på. Intervjuer hade därför kunnat stärka upp denna undersökning och gett svar på 

frågor som inte kan adresseras till texterna.  
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6 Slutsatser 
 

Denna uppsats har utifrån sitt syfte undersökt årsredovisningar för att ta reda på hur svensk 

högre utbildning och dess lärosäten redovisar arbetet med att främja hållbar utveckling i den 

egna organisationen och om det finns skillnader mellan lärosäteskategorier. Ett stratifierat 

sannolikhetsurval genomfördes för att de olika lärosäteskategorierna skulle inkluderas i 

studien och skapa möjligheter för att generalisera resultatet för hela populationen om 31 läro-

säten.  

 

Resultatet av lärosätenas redovisning visar att det pågår ett omfattande arbete med att främja 

hållbar utveckling i den egna organisationen. Motivet för detta är huvudsakligen resultatet av 

lärosätenas redovisning av det egna arbetet med hållbar utveckling utifrån den sociala 

dimensionen. Den ekologiska dimensionen har däremot ett begränsat utrymme i årsredovis-

ningarna. Uppsatsen visar att det som framför allt redovisas inom kategorin Organisationens 

roll i samhället är god grund för detta, men också det som redovisas inom kategorierna 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor samt Studentansvar. Det som är anmärkningsvärt 

dock är att lärosätena inte redovisar mer kring sitt arbete med att integrera hållbar utveckling i 

program och kurser, då detta borde vara en av de viktigaste delarna i lärosätenas arbete med 

att främja hållbar utveckling. Detsamma gäller för lärosätenas redovisning av arbetet med att 

främja hållbar utveckling i forskning. De aktiviteter som redovisas har en relativt liten 

omfattning i årsredovisningarna. När den gäller den begränsade redovisningen avseende den 

ekologiska dimensionen kan det finnas naturliga förklaringar till att redovisningen inte görs i 

årsredovisningen.   

 

Uppsatsen visar också att det finns skillnader mellan lärosäten avseende både innehåll och 

omfattning av hållbarhetsredovisning. Totalt sett redovisar enskilda utbildningsanordnare 

klart mest följt av universiteten, högskolorna och de konstnärliga högskolorna. Att det ser ut 

som det gör skulle kunna förklaras av ett stort intressenttryck, behov av legitimitetsskapande 

och kollektivt handlande utifrån institutionell teori. Resultatet tyder dock på att 

intressenttrycket inte är särskilt stort. Den ekologiska dimensionen redovisas marginellt och 

den sociala dimensionen redovisas troligtvis omfattande huvudsakligen utifrån högre 

utbildnings uppdrag snarare än på grund av ett stort intressenttryck. Lärosätena har dessutom 

redan hög legitimitet i samhället, varför inte heller detta föranleder omfattande 

hållbarhetsredovisning för att skapa ytterligare legitimitet. Utifrån institutionell teori är det 

snarare så att det finns delar i resultatet som pekar på kollektivt handlande men det finns 

också resultat som pekar på motsatsen.     

 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att hållbarhet som begrepp är komplext och handlar 

ytterst om en hel planet och dess ekosystem (Gray 2010). Kopplingen mellan hållbarhet på 

planetnivå och enskilda organisationer är komplex och kanske omöjlig (Gray 2010; Milne & 

Gray 2013). Hållbarhetsredovisning är därmed en utmaning, samtidigt som redovisningen har 

en viktig roll i att visa vad organisationer gör för att bidra till hållbar utveckling.  

 

6.1 Förslag fortsatt forskning 

 

Tidsramen för denna uppsats har begränsat utrymmet för hur många årsredovisningar som har 

undersökts. En begränsning gjordes också avseende vad som skulle studeras och utifrån olika 

motiv exkluderades den ekonomiska dimensionen i undersökningen. Det skulle därför vara 
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intressant att komplettera denna studie med en studie för den ekonomiska dimensionen. Det 

hade också varit intressant att i en framtida studie genomföra intervjuer för att få svar på 

frågan om varför lärosätena hållbarhetsredovisar som de gör. Detta för att få en djupare 

förståelse om lärosätenas hållbarhetsredovisning avseende innehåll och form men också vad 

som är styrande för att de hållbarhetsredovisar som det gör.  

 

En annan intressant framtida studie skulle kunna handla om hur lärosätenas legitimitet har 

påverkats över tid utifrån hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning. Det skulle också vara 

intressant att genomföra en longitudinell studie för att titta på lärosätenas hållbarhets-

redovisning över tid. Hur såg det ut när lagen om att främja hållbar utveckling infördes 2006 

jämfört med idag, vilket kan vara ett förslag till ytterligare forskning inom området. 
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           Bilaga 1 

 

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 3.1, Global Reporting Initiative (2011) 

 
Dimensioner Kategori Underkategori Kärnindikatorer

Material EN1 Materialanvändning i vikt eller volym.

EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning.

Energi EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla.

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla.

Vatten EN8 Total vattenanvändning per källa.

Biologisk mångfald EN11 Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade områden och 

områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden.

EN12 Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den biologiska 

mångfalden i skyddade områden, samt områden med högs biodiversitet utanför skyddade områden.

Utsläpp till luft och vatten samt avfall EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, i vikt.

EN20 NO, SO samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ.

EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient.

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod.

EN23 Totalt antal och volym av väsentligt spill.

Produkter och tjänster EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav.

EN27 Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori.

Efterlevnad EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd 

av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser.

Ekonomiska resultat EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning 

till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer 

och den offentliga sektorn.

EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, härförliga 

till klimatförändringen.

EC3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden.

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn.

Marknadsnärvaro EC6 Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga 

verksamhetsplatser.

EC7 Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som anställts lokalt där 

organisationen har betydande verksamhet.

Indirekt ekonomisk påverkan EC8 Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som huvudsakligen görs 

för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning.

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor Anställning LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region.

LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region.

LA15 Återgång till arbete och bibehållande av lön efter föräldraledighet, per kön.

Relationer mellan anställda och ledning LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal.

LA5 Minsta varseltid angående betydande förändringar i verksamheten, med upplysning om 

huruvida detta är specificerat i kollektivavtal.

Hälsa och säkerhet i arbetet LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala 

antalet arbetsrelaterade dödsolycker per region.

LA8 Utbildning, rådgivning, förebyggande åtgärder och riskhanteringsprogram på plats för att stödja 

de anställda, deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar.

Utbildning LA10 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier.

Mångfald och jämställdhet LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, 

åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.

Lika lön för kvinnor och män LA14 Löneskillnad i procent mellan kvinnor och män per personalkategogori.

Mänskliga rättigheter Investerings- och upphandlingsrutiner HR1 Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande 

mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras.

HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende 

efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder.

HR3 Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i policyer och rutiner för 

mänsliga rättigheter, som är relevanta för verksamheten, samt andelen av de anställda som 

genomgått sådan utbildning.

Icke-diskriminering HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder.

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal HR5 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfrihet och rätten till kollektivavtal kan 

vara väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits för att stödja dessa rättigheter.

Förbud mot barnarbete HR6 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för fall av barnarbete 

och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete.

Förhindrande av tvångsarbete och 

obligatoriskt arbete

HR7 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för tvångsarbete och 

obligatoriskt arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av tvångsarbete eller 

obligatoriskt arbete.

Värdering HR10 Andel och antal verksamheter som har varit föremål för granskning och/eller 

konsekvensbedömning av de mänskliga rättigheterna.

Klagomål HR11 Antal klagomål som rör de mänskliga rättigheterna och behandlas/löses genom formell 

klagomålshantering.

Organisationens roll i samhället Samhälle S01 Typ, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som utvärderar och styr 

verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och utträde.

S09 Verksamheten med betydande potentiella eller faktiska negativa effekter på lokalsamhällen.

S10 Förebyggande och riskreducerande åtgärder som genomförs i verksamheten med betydande 

potentiella eller faktiska negativa effekter på lokala samhällen.

Korruption S02 Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption.

S03 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner 

avseende motverkan mot korruption.

S04 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter.

Politik S05 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying.

Efterlevnad S08 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktiner mot organisationen för 

brott mot gällande lagar och bestämmelser.

Produktansvar Kundernas hälsa och säkerhet PR1 De faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet ska 

utvärderas i förbättringssyfte, och andelen av väsentliga produkt- och tjänstekategorier som 

genomgått sådana utvärderingsprocesser.

Märkning av produkter och tjänster PR3 Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i procent av 

produkter och tjänster som berörs av dessa krav.

Marknadskommunikation PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för marknadskommunikation, 

inklusive marknadsföring, PR och sponsring.

Efterlevnad PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhandahållandet och 

användningen av produkter och tjänster.

Miljöpåverkan = den miljömässiga 

dimensionen av hållbarhet rör 

organisationens påverkan på det 

levande och icke levande naturliga 

systemet, inklusive ekosystem, mark, 

luft och vatten.

Ekonomisk påverkan  = med den 

ekonomiska dimensionen av hållbarhet 

menas organisationens påverkan på de 

ekonomiska förhållandena hos dess 

intressenter och på ekonomiska system 

på lokal, nationell och global nivå.

Social påverkan = den sociala 

dimensionen av hållbarhet avser den 

påverkan som organisationen har på de 

sociala system den verkar inom.
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Utvecklad kodplan utifrån Global Reporting Initiative riktlinjer för hållbarhetsredovisning 

 
Dimensioner Kategori Underkategori Indikatorer/områden

Materialanvändning

Återvunnet material

Energi Energianvändning

Vatten Vattenanvändning

Lokalisering i eller intill skyddade områden

Beskrivning av påverkan

Luftföroreningar

Kemikalier

Avfall

Policy

Mål

Uppföljning

Åtgärder

Investerings- och 

upphandlingsrutiner (ny)

Miljökrav

Lagefterlevnad Böter/sanktioner

Personalstyrka

Personalomsättning

Kompetensförsörjning

Facklig samverkan

Lönekartläggning

Utbildning/kompetensutveckling

Arbetsskador

Sjukfrånvaro

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Jämställdhet, mångfald och lika villkor 

Värdegrund

Mänskliga rättigheter Investerings- och upphandlingsrutiner Krav mänskliga rättigheter

Flexibelt lärande

Forskningsanknytning

Internationalisering

Jämställdhet, mångfald och lika villkor 

Program/kurser

Centrum/områden

Internationalisering

Konferenser/evenemang

Projekt/aktiviteter

Samverkan (ny) Forskning

Innovation

Utbildning

Övrigt

Politik Delaktighet i beslutsprocesser

Omvärldsbevakning

Strategi/mål

Verkar för

Övrigt

Breddad rekrytering/deltagande

Fysisk och psykosocial studiemiljö

Hållbar utveckling

Jämställdhet, mångfald och lika villkor 

Studentinflytande

Studie-/karriärvägledning

Social påverkan = den sociala 

dimensionen av hållbarhet avser den 

påverkan som organisationen har på de 

sociala system den verkar inom.

Utbildning (ny)

Forskning (ny)

Arbetsmiljö (istället för Hälsa och säkerhet i 

arbetet samt Mångfald och jämställdhet)

Övergripande (ny)

Studentansvar (istället för 

Produktansvar)

Organisationens roll i 

samhället

Studiemiljö (istället för Kundernas hälsa och 

säkerhet)

Anställning (inklusive Relationer mellan 

anställda och ledning, Utbildning samt Lika 

lön för kvinnor och män)

Anställningsförhållanden 

och arbetsvillkor

Miljöpåverkan = den miljömässiga 

dimensionen av hållbarhet rör 

organisationens påverkan på det 

levande och icke levande naturliga 

systemet, inklusive ekosystem, mark, 

luft och vatten.

Material

Biologisk mångfald

Utsläpp till luft och vatten 

samt avfall

Miljöledningssystem 

(istället för Produkter och 

tjänster)
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Population för urval av lärosäten till undersökning 

 
Lärosäten UKÄ Regleringsbrev Population Urval Förkortning

Universitet

Chalmers tekniska högskola (enskild) X X X X CTH

Göteborgs universitet X X X

Handelshögskolan i Stockholm (enskild) X

Karlstads universitet X X X

Karolinska institutet X X X

Kungliga Tekniska högskolan X X X

Linköpings universitet X X X

Linnéuniversitetet X X X

Luleå tekniska universitet X X X

Lunds universitet X X X

Mittuniversitetet X X X

Stockholms universitet X X X X SU

Sveriges lantbruksuniversitet X X

Umeå universitet X X X

Uppsala universitet X X X X UU

Örebro universitet X X X

Högskolor

Blekinge tekniska högskola X X X

Försvarshögskolan X X

Gymnastik- och idrottshögskolan X X X

Högskolan i Borås X X X

Högskolan i Dalarna X X X

Högskolan i Gävle X X X

Högskolan i Halmstad X X X X HH

Högskolan Kristianstad X X X

Högskolan i Skövde X X X

Högskolan Väst X X X

Malmö högskola X X X X MH

Mälardalens högskola X X X

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (enskild) X X X X SHJ

Södertörns högskola X X X

Konstnärliga högskolor

Beckmans designhögskola (enskild) X

Konstfack X X X X KF

Kungliga Konsthögskolan X X X

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm X X X

Stockholms konstnärliga högskola X X X X SKH

Övriga enskilda utbildningsanordnare

Ericastiftelsen X

Ersta Sköndal Bräcke högskola X X*

Högskolan Evidens X

Gammelkroppa skogsskola X

Johannelunds teologiska högskola X

Newmaninstitutet X

Röda korsets högskola X X*

Sophiahemmet högskola X X*

Stockholms Musikpedagogiska Institut X

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi X

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutv. X

Teologiska Högskolan Stockholm X

Örebro teologiska högskola X

Summa 48 36 31 8

*Erhåller Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor för kännedom med anledning av den ökning som 

görs av antalet programnybörjare för sjuksköterskeexamen respektive specialistsjuksköterskeexamen i landet.
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