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Förord 
 
Att fördjupa sig i hållbar utveckling som är ett sådant aktuellt och viktigt ämne har varit 
lärorikt och spännande. Genom att studera det som ligger till grund för att nå hållbar 
utveckling, utbildning och kunskap, har vi insett vikten av en sådan integrering.  
 
Vi vill tacka varandra för en rolig uppsatsperiod och ett gott samarbete. Vi riktar också ett 
stort tack till vår seminariegrupp bestående av studenter och handledare som givit oss 
värdefulla råd och synpunkter under hela terminen.  
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Abstract 
 
Sustainable development is a development aiming to meet the needs of today without 
jeopardizing the needs of future generations. The fast consumption creates a lack of resources, 
risking to completely run out. International organizations discovered during the 1970`s that a 
healthy environment needs to be prioritized to reach a societal development and an economic 
growth. To be able to reach sustainable development a balance between economic, social and 
environmental aspects of sustainable development is necessary. With a growing societal 
interest for sustainable development a growing need of right education has emerged. 
Economists and accountants have a great responsibility in the implementation of a sustainable 
approach in their professions. The aim of this study is to contribute with a greater 
understanding for the integration of sustainable development in the Swedish programs of 
Master of Science in Business and Economics with major in accounting. 
 
Our study includes all of the nine programs of Master of Science in Business and Economics 
of Sweden with major in accounting. To answer our research questions we have chosen to 
implement a quantitative content analysis. A cross-sectional design is a common element in 
content analysis and has been used to consider the variation of our selection. An abductive 
approach has been applied. An analytical model has been designed to secure a clear definition 
of sustainable development. Previous literature and research has developed the 
operationalized words of the four categories to be used in the study.  
 
By analyzing the frequency and distribution of economic, social and environmental 
sustainable development our study contributes to a greater understanding for the integration of 
sustainable development in the programs of Master of Science in Business and Economics of 
Sweden with major in accounting. The accomplished study leads to the conclusion of an 
unbalance between the three aspects of sustainable development. It also explains a 
harmonization of the content in the programs of Master of Science in Business and 
Economics of Sweden by implementing an isomorphistic perspective. The result of the study 
emphasizes the societal aspect of sustainable development where economic and 
environmental aspects of sustainable development are less integrated. We have proven a 
relevance of knowledge in economic, social and environmental aspects of sustainable 
development in the accounting profession.  
 
This paper is written in Swedish. 
 
Keywords: Sustainable development, education for sustainable development, accountants, 
quantitative study, content analysis, neoinstitutional theory, Master of Science in Business 
and Economics 
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Sammanfattning 
 
Hållbar utveckling är utveckling som syftar till att möta nutidens behov utan att riskera att 
framtida generationer inte ska kunna möta deras egna. Människans snabba resursförbrukning 
skapar idag bristvaror som riskerar att ta slut. Internationella organisationer kom under 1970-
talet fram till att en god miljö måste prioriteras för att nå samhällelig utveckling och 
ekonomisk tillväxt. För att hållbar utveckling ska bli möjligt att nå blir det därför viktigt att 
balansera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling. Med ett 
växande samhällsintresse för hållbar utveckling har ett ökat behov av utbildning för hållbar 
utveckling uppstått. Ekonomer och redovisare har ett stort ansvar i att implementera ett sådant 
synsätt i sitt yrke. Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för integrering av 
hållbar utveckling i svenska universitet och högskolors civilekonomutbildningar med 
redovisningsinriktning.  
 
Vår studie innefattar Sveriges samtliga civilekonomprogram med redovisningsinriktning 
vilket uppgår till nio universitet och högskolor. För att besvara våra frågeställningar har vi 
valt att göra en kvantitativ innehållsanalys. En tvärsnittsdesign är ett vanligt inslag i 
innehållsanalys och har använts i vår studie då den tar hänsyn till variationen som återfinns i 
de lärosäten som studeras.  Studien har egenskaper av både deduktiva och induktiva inslag 
vilket resulterar i en abduktiv ansats. En analysmodell har utformats för att säkerställa en 
tydlig definition av hållbar utveckling. Tidigare litteratur och forskning ligger till grund för de 
operationaliserade orden som användes för att kategorisera studiens material.  
 
Genom att analysera frekvens och fördelning av ekonomisk, social och miljömässig hållbar 
utveckling bidrar således studien till ökad förståelse för hur svenska civilekonomutbildningar 
med redovisningsinriktning integrerat hållbar utveckling. Genomförd studie leder till en 
slutsats om en obalans mellan de tre aspekterna av hållbar utveckling samt förklarar en 
harmonisering mellan svenska civilekonomutbildningars innehåll utifrån isomorfismen. 
Studien påvisar en tonvikt på den sociala aspekten av hållbar utveckling där ekonomiska och 
miljömässiga aspekter integreras mindre. Vi har visat på en relevans för kunskap i ekonomisk, 
social och miljömässig hållbar utveckling i redovisningsprofessioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, utbildning för hållbar utveckling, redovisare, 
civilekonomprogram, kvantitativ studie, innehållsanalys, nyinstitutionell teori 
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet presenteras först en bakgrund till utbildningens roll för hållbar 
utveckling (HU). Därefter redogörs för väsentliga områden i studien med avsikt att bidra till 
en djupare förståelse för ämnet. Vidare diskuteras problem inom området som följs av syfte 
och frågeställningar samt avgränsningar. Uppsatsen behandlar frekvens och fördelning av 
hållbar utveckling i svenska civilekonomutbildningar med redovisningsinriktning. Kan 
utbildningen ge en bra kunskapsgrund för att studenter i ett framtida yrkesliv ska bidra till 
hållbar utveckling? 

1.1 Bakgrund 
 
I december 2016 rapporterade Google att den tredje mest sökta frågeställningen i Sverige via 
sökmotorn var “Vad är hållbar utveckling?” (Rosengren 2016). Med en konstant ökning av 
samhällsintresset för hållbar utveckling tillkommer ett växande behov av utbildning med syfte 
att lära företagsvärlden att förena samhällsnyttan med verksamhetens finansiella mål 
(Maclagan & Campbell 2011; Marnburg 2003; Tormo-Carbó, Oltra, Seguí-Mas & 
Klimkiewicz 2016a). Strategi- och kommunikationskonsulten Ylva Skoogh (2012) menar att 
kunskap är nyckeln till hållbar utveckling och att en sådan kunskap kan bli avgörande för 
planetens framtid. Idag ökar människans resursförbrukning samtidigt som återbildningen av 
nya resurser går långsamt (Ekonomer för miljö 2017). Jordens resurser blir på så vis dyrare på 
grund av bristvaror och riskerar att så småningom försvinna helt (Ekonomer för miljö 2017). 
Flera definitioner och förklaringar av hållbar utveckling har tillkommit och Larsson, Bratt och 
Sandahl (2011, s. 19) sammanfattar begreppets betydelse utifrån Världskommissionens 
Brundtlandrapport till att “älska din nästa såsom dig själv”. De fortsätter att definiera hållbar 
utveckling som att “det globala samhället ska gemensamt sträva mot en samhällsutveckling 
där alla människor har en rimlig levnadsstandard utan att ekosystemets begränsningar 
överskrids”. 
 
För att företagsvärlden ska kunna förbättra sitt bidrag till hållbar utveckling är universitet- och 
högskoleutbildningar elementära (Lange & Kerr 2013). Efterfrågan på kurser som integrerar 
hållbar utveckling i sina existerande program har därmed ökat (Fleischman & Schuele 2006; 
Wynder, Wellner & Reinhard 2013). Utbildningsdepartementet som arbetar för regeringen 
och ansvarar för den svenska utbildningspolitiken utformade år 1992 den svenska 
högskolelagen (Regeringen 2017). I ett pressmeddelande år 2006 förklarades att begreppet 
hållbar utveckling inkluderas i den svenska högskolelagen där tre aspekter av hållbar 
utveckling integrerats (Regeringen 2016). I 1 kap. 5 § Högskolelagen (SFS 1992:1434) står 
”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 
välfärd och rättvisa”. Utbildning för hållbar utveckling grundar sig i att lära studenter att ta 
ekonomiska, sociala och miljömässiga beslut som främjar en långsiktig hållbar utveckling 
(Thakran 2015). Vidare menar Thakran (2015) att dessa tre aspekter är av central vikt för att 
hållbar utveckling ska nås och att det därför krävs att de integreras i utbildningar. Sverige har 
tagit fortsatta steg mot hållbar utveckling i högre utbildningar då regeringen i sitt 
pressmeddelande (2016) presenterade att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) under hösten 
2017 ska presentera en utvärdering av hållbar utveckling inom lärosäten. Där står att 
utvärderingen är koncentrerad till universitet- och högskoleutbildningar i Sverige och utgår 
från att skolorna själva bedömer och motiverar sin hållbarhetsinsats. Därefter ska UKÄ 
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utvärdera lärosätet som till sist får en bedömning att de antingen har en väl utvecklad process 
eller att processen är i behov av utveckling.  
 
Larsson, Bratt och Sandahl (2011) beskriver flera svenska forskare och filosofer som 
engagerat sig i ämnet hållbar utveckling. De förklarar att en av dessa var den första att inse att 
det krävs ekonomer i samverkan med bland andra naturvetare för att nå lösningar på 
miljöproblem (Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 56). Även Gray (1992) menar att ekonomer 
är viktiga för hållbar utveckling och påstår att redovisare i synnerhet besitter ett stort ansvar i 
att leda tillbaka fokus på hållbar utveckling inom affärsvärlden för att göra den aktuell.  
 
I Sverige är civilekonom inte en skyddad titel, men för att få kalla en universitets- eller 
högskoleutbildning för civilekonomprogram som resulterar i en civilekonomexamen, krävs att 
programmet motsvarar 240 högskolepoäng (hp) under en utbildningsperiod på fyra år 
(Civilekonomerna 2017b). Civilekonomerna, som tidigare kallades Civilekonomernas 
riksförbund, är ett fackförbund och kräver en genomförd ekonomiutbildning på 180 hp varav 
90 hp är inom ekonomiämnen. Förbundet förklarar vidare att en civilekonomexamen är en 
yrkesexamen till skillnad från en kandidatexamen i ekonomi.	Civilekonomerna (2017a) menar 
att yrkesvalet efter examen är brett och kan vara allt från revisor eller miljöekonom till 
marknadsförare. En miljöekonom arbetar direkt med ekonomi i miljömässiga syften medan en 
revisorsexamen kräver kunskap i hållbarhetsredovisning som ett av flera viktiga 
ämnesområden (Revisorsnämnden 2017).  
 
Att integrera utbildning för hållbar utveckling i ekonomprogram på universitet- och 
högskolenivå är avgörande, enligt Ceulemans, De Prins, Cappuyns och De Coninck (2011), 
för att nå en hållbar utveckling då studenterna kommer att utgöra en betydande del av 
framtidens ledare. Utbildning för hållbar utveckling måste utgå ifrån att samhället behöver 
göra drastiska förändringar ur ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv för att uppnå 
hållbar utveckling (Calder & Clugston 2007). 

1.2 Forskningsöversikt 

1.2.1 Vad är hållbar utveckling? 
 
Under 1960-talet började oron över miljöskador och påföljande konsekvenser växa sig 
starkare bland länder och dess ledare (Andrews & Granath 2016). Det blev starten för ett 
internationellt miljöarbete som slutligen skulle sätta hållbar utveckling på agendan för flera 
värdsliga storaktörer. Sverige tog år 1972 initiativet till att bjuda in till Förenta Nationernas 
(FN) första miljökonferens någonsin. Sammankomsten av 113 länder fick namnet 
”Stockholmskonferensen” och representanterna som diskuterade miljöfrågor fastslog att en 
god miljö är lika viktigt som mänskliga rättigheter och en positiv samhällelig utveckling 
(Andrews & Granath 2016). 
 
FN är den organisation som varit med och bidragit till det stora genomslaget för hållbar 
utveckling tillsammans med Lester Brown, miljövetaren och författaren som introducerade 
begreppet år 1981 (Andrews & Granath 2016; Frostenson, Helin & Sandström 2012, s. 9). 
Genom Världskommissionens lansering av Brundtlandrapporten “Vår gemensamma framtid” 
år 1987 fick begreppet hållbar utveckling sin internationella spridning och definierades till 
“Hållbar utveckling är utveckling som möter nutidens behov utan att kompromissa med 



 

 3 

möjligheten för framtida generationer att möta deras egna behov”1 (Andrews & Granath 
2016). I rapporten delgavs att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt inte är möjlig 
att uppnå ifall miljön saknar prioritet. Därmed konstaterade Världskommissionen att hållbar 
utveckling bygger på tre dimensioner som ska skapa balans mellan ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. Gray (1992) förklarar att hållbar utveckling syftar till att planeten ska 
kunna fortsätta existera i befintligt skick utan att våra nutida handlingar påverkar den negativt. 
Vidare menar Gray att ansvaret ligger i att finna vilka handlingar som ger en negativ påverkan 
och på så vis erhålla kunskap för att kunna kontrollera dessa. Vår planets resurser är inte 
tillräckliga för att på lång sikt möta människors sätt att leva på (Pihl 2014, s. 11). Det finns 
dock en viss kritik riktad mot Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling. Enligt 
Maddox (1995) är det orealistiskt att definiera hållbar utveckling utifrån nästkommande 
generations behov då vi inte med säkerhet vet hur deras framtida behov kommer att se ut. Då 
nutida generationer utgår ifrån att framtida generationer har lika behov, vore en logisk 
konsekvens att det är olämpligt för alla generationer att någon gång använda icke-
förnyelsebara resurser. Vidare menar författaren att icke-förnyelsebara resurser på så vis blir 
oanvändbara såvida inte nuvarande generation kan säkerhetsställa att nästkommande 
generation har mindre behov av resurser än nuvarande.  
 
År 2002 höll FN ett toppmöte i Johannesburg med tema hållbar utveckling och den då sittande 
svenska statsministern förklarade att Sverige skulle bli värd för ett internationellt möte om 
utbildning för hållbar utveckling (Regeringskansliet 2004). Året därpå i maj månad tillsatte 
regeringen en kommitté för utbildning för hållbar utveckling i syfte att granska och analysera 
hur utbildningssystem på alla nivåer arbetar för ekonomisk, social och miljömässig hållbar 
utveckling. Regeringskansliet (2004) beskriver hållbar utveckling utifrån ”en helhetssyn på 
människor och samhällens behov, förutsättningar och problem där den essentiella principen är 
att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade eftersom 
de är varandras förutsättningar och stöd”. Vidare förklarar regeringen att vetskapen om 
människors lärande är den viktiga pusselbiten för att främja fortsatt hållbar utveckling.     

1.2.2 Utbildning för hållbar utveckling 
 
Universitet och högskolor är en viktig plats för forskning och utbildning och eftersom de är 
organ som kritiskt granskas av omvärlden är det viktigt att man arbetar med globala hållbara 
mål (Lange & Kerr 2013). Gray och Collison (2002) definierar utbildning på två olika sätt där 
utbildning å ena sidan förklaras som en väg till individers ökade jobbmöjligheter och å andra 
sidan som ett bidrag till ett rättvist och välfungerande samhälle med medvetna och insatta 
individer. Författarna menar att åtgärder måste vidtas omgående för att hållbar utveckling ska 
bli möjlig att nå. Integreringen av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i 
utbildningen blir därmed viktig (Calder & Clugston 2007; Hazelton & Haigh 2010).  
 
Utbildning är nödvändigt för att få kunskap om hur övergripande globala problem kan lösas 
(UNDP 2017). Hållbar utveckling måste ta plats i universitet och högskolors kursplaner och 
det kräver att de som undervisar är väl kunniga inom ämnet (Lange & Kerr 2013). Lange och 
Kerr (2013) uppmuntrar till dialog om hållbar utveckling i ekonomutbildningar för att lyfta 
fram de viktiga aspekterna av hållbarhetsredovisning i förhållande till den finansiella 
redovisningen. Om ekonomi- och civilekonomstudenter lär sig att det är praktiskt 
genomförbart att arbeta mot hållbara mål kommer det att resultera i att framtidens 
yrkesverksamma presterar framgångsrikt inom både hållbar utveckling och finansiella 
                                                
1 “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs” 
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prestationer (Schaltegger 2013). Flera forskare påstår att ekonomiska mål inte kan kombineras 
med hållbarhetsmål som till exempel effektivisering av resurser och jämställdhet på 
arbetsplatsen (Pihl 2014, s. 11). Ses påståendet dock ur ett bredare samhällsekonomiskt 
perspektiv blir det underförstått att negativ miljömässig och social påverkan ger 
välfärdsförluster som också i det långa loppet orsakar samhällsekonomiska förluster (Pihl 
2014, s. 11). Det är tydligt att utbildning inom hållbar utveckling är nödvändig eftersom 
kunskap genom utbildning bidrar till ett medvetet samhälle som kan skapa positiva 
förändringar (Lange & Kerr 2013).  

1.2.3 Hållbar utveckling i redovisningsyrket 
 
Redovisare som yrkesgrupp bär ett ansvar i näringslivet att prioritera hållbar utveckling och 
att göra den aktuell för bolagen (Gray 1992). I redovisningsyrket bildar kombinationen av 
hållbar utveckling och redovisning det vi idag kallar hållbarhetsredovisning (Frostenson, 
Helin & Sandström 2012, s. 8). Hållbarhetsredovisningen kan utformas genom redovisning av 
företags ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vidare menar Frostenson, Helin och 
Sandström (2012, ss. 8-9) att med allt fler interna och externa påtryckningar kan 
hållbarhetsredovisning vara ett medel för organisationen att ta till för att redovisa företagets 
ansvarstagande gentemot samhället genom att mäta och presentera sin inre och yttre påverkan 
av de tre aspekterna. Att dela upp begreppet hållbar utveckling i aspekterna ekonomisk, social 
och miljömässig, är en uppdelning som blivit väl förespråkad av många användare 
(Frostenson, Helin & Sandström 2012, s. 10). The triple-bottom-line-reporting (TBL) är 
kanske den mest välkända metoden som inkluderar de tre hållbarhetsaspekterna och kallas 
även för de tre P:na (People-Profit-Planet) (Elkington 1998). Elkington (1998) menar att 
strävan efter balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna är primär för 
att nå hållbar utveckling. 
 
Den 1 december 2016 trädde lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning in för bolag med 
viss omsättning och antal medarbetare (Sveriges Riksdag 2016). Redan innan lagföringen var 
hållbarhetsredovisning väl etablerat i näringslivet då en stor andel av världens största företag 
hållbarhetsrapporterade (Frostenson, Helin & Sandström 2012, s. 8). Att reda ut den 
begreppsvariation som finns för rapportering av hållbarhet kan vara svårt då det finns flera 
som beskriver ungefär samma fenomen. Social redovisning och miljöredovisning är dock väl 
diskuterat då det utvecklades redan under 70-talet (Gray 2010). Gray (2010) förklarar att 
begreppet hållbarhetsredovisning utvecklades 1990 för att fånga upp fler aspekter av 
företagens prestationer och påverkan. Vidare menar författaren att syftet även var att skapa en 
relation med intressenterna för att kunna möta deras ökade krav om yttre påverkan. Dialogen 
om hur hållbarhetsredovisning bör definieras för att minska diffusheten mellan innebörd och 
betydelse är ständigt aktuell (Sheehy 2015). Genom Jones et al. (2011) studie av 
toppföretagens hållbarhetsrapportering har det blivit tydligt att det saknas ett konsekvent 
rapporteringssystem för hållbarhetsredovisning. Därav blir det begripligt att en efterfrågan på 
en tydlig och klar definition finns för att undvika missförstånd (Sheehy 2015). 
Hållbarhetsredovisning har flera fördelar både internt och externt som ska gynna alla 
rapporterande organisationer och på så vis bidra till hållbar utveckling (GRI 2017). Dessa 
fördelar är bland andra en ökad transparens för de risker och möjligheter som företaget står 
inför, transparens för det som finns mellan finansiella och icke-finansiella resultat, 
kostnadseffektivisering för att spara på resurser, bidrag till mindre negativ klimatpåverkan 
och förbättrad kundlojalitet och rykte bland intressenter (GRI 2017). 
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Gray (2006) menar att organisationer och företag som lyckas bidra till hållbar utveckling 
möter det största globala målet någonsin. Med en ökad förståelse för sin negativa 
miljöpåverkan har bolagens ansvarstagande blivit större (Akdogan & Hicyorulmaz 2015). Pihl 
(2014, s. 11) ser att en effektivisering av resurser både bidrar till att möta människors behov 
samtidigt som planeten inte drabbas negativt. I vår tid har företag en stor påverkan på sociala 
och miljömässiga förhållanden vilket har gjort att många större företag frivilligt redovisar sitt 
ansvarstagande för omvärlden (Gray 2006). 

1.2.4 Triple Bottom Line redovisning  
 
Triple bottom line (TBL) är ett vanligt begrepp att använda när de tre aspekterna av hållbar 
utveckling behandlas och benämns ofta i samband med hållbarhetsredovisning (Wang & Lin 
2007). Att som företag använda sig av TBL-redovisning påvisar frivillig prioritering av 
hållbar utveckling då de redovisar och integrerar ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter av hållbar utveckling (Wang & Lin 2007).  Denna redovisningsmetod inkluderas i 
företags externa finansiella redovisning och har även varit ett tillvägagångssätt för företag att 
legitimera sin tillväxt (Sisaye 2011). Wang och Lin (2007) menar dock att det finns 
begränsningar i den sociala och miljömässiga redovisningen då det saknas övergripande 
ramverk för att omfattande kunna täcka alla tre perspektiv. TBL-redovisning är fortfarande i 
en första fas och därför finns inget standardiserat ramverk framtaget ännu (Christofi, A., 
Christofi, P. & Sisaye 2012; Wang & Lin 2007) men trots detta har det ur ett 
konkurrensperspektiv visat sig vara fördelaktigt för företag att redovisa enligt TBL (Sisaye 
2011).  
 
Sisaye (2011) menar att den ekonomiska aspekten i redovisningen av hållbar utveckling ska ta 
upp ekonomiska mått som hör till intäkter, personal, donationer, operativa kostnader och 
samhällsinvesteringar. Sisaye (2011) fortsätter med att den sociala aspekten i redovisningen 
bör redovisa påverkan på faktorer som mänskliga rättigheter, upplysning om sociala 
tillgångar, arbetsförhållanden, hälsa, säkerhet, mångfald och jämlikhet. Till sist anser 
författaren att den miljömässiga aspekten i redovisningen ska redovisa påverkan på naturliga 
system, utsläpp, avfall, biologisk mångfald och miljömässig efterlevnad för att redovisa för 
hållbar utveckling enligt TBL. 

1.3 Problemdiskussion 
 
Den stora uppsättningen litteratur beskriver behovet och de krav för hållbar utveckling som 
finns på dagens företag att redovisa sin påverkan och sina åtaganden. Även då det 
förekommer ett utbrett samtycke att miljömässiga och sociala aspekter ska följas upp och 
rapporteras, ökar även kritiken mot redovisningsmetoden. Det råder flera oklarheter kring 
utformningen av sådan rapportering och även om eventuell förbättring då kunskap om 
definition och utförandet av hållbarhetsrapportering saknas. En anledning till diskussionen 
beror bland annat på att flera företag idag använder hållbarhetsrapportering för att uppnå 
extern legitimitet (Bachmann & Ingenhof 2016; Gray & Collison 2002). Trots en 
misstänksam inställning så krävs en sådan rapportering för att näringslivet ska kunna bidra till 
hållbar utveckling (Bachmann & Ingenhof 2016). Gray och Collison (2002) menar att 
redovisningen ständigt måste vara aktuell vilket betyder att det inte går att utelämna 
miljömässiga och sociala aspekter. Enligt Milne och Gray (2012) är TBL-rapportering och 
GRI otillräckliga för att företag ska kunna bidra till hållbar utveckling och att de till och med 
kan ge motsatt effekt. Det råder oklarhet i vad begreppet hållbar utveckling egentligen betyder 
och vad dess innebörd står för (Bebbington 2001). De tre aspekterna av hållbar utveckling 
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menar Milne och Gray (2012) har olika betydelse för olika användare vilket ger en oklar bild 
av vad hållbar utveckling betyder. Även Bebbington (2001) menar att en fast förklaring av 
begreppet saknas då hållbar utveckling uppfattas olika av många och författaren beskriver det 
som “hållbar utveckling betyder olika för olika människor i olika sammanhang”. Det lämnar 
ett stort tolkningsutrymme åt utbildarna då en tydlig definition saknas och därmed även ett 
globalt förespråkat utbildningssätt för hållbar utveckling (Perera & Hewege 2016). 
 
Stor del av ansvaret ligger hos studenter vid högre utbildningar att förbättra framtidsutsikten 
för socialt ansvarstagande (Tormo-Carbó et al. 2016). Vidare menar författarna att det finns 
en stor möjlighet att vid effektiv utbildning av studenter forma framtidens professioner såsom 
redovisare till större initiativtagare när det gäller hållbar utveckling. Om studenterna idag 
möter attityden på sina universitet och högskolor att hållbar utveckling är omöjligt att påverka 
i praktiken, exempelvis på grund av oövervinneliga hinder i hållbarhetsredovisningen, blir det 
också svårt att förvänta sig bättre prestationer inom området (Schaltegger 2013). Likadant blir 
det om studenter får uppfattningen från sitt lärosäte att finansiella prestationer inte går att 
kombinera med hållbarhetsprestationer, utan istället måste kompromissas för att enbart ta mer 
hänsyn till det ena (Schaltegger 2013). 
 
Det finns indikation på att utbildning för hållbar utveckling inte prioriteras i dagsläget och på 
så vis får konsekvensen att utbildningen ligger på en för låg nivå i förhållande till sin 
betydelse (Wynder, Wellner & Reinhard 2013). Ett flertal studier behandlar frågan om hur 
pass integrerat hållbar utveckling är i utbildningar på högre nivå (Bebbington 1997; Jucker 
2002; Wynder, Wellner & Reinhard 2013). Studiernas resultat visade en förhöjd efterfrågan 
på integrering av hållbar utveckling och att den ständigt ökar (Fleischman & Schuele 2006; 
Wynder, Wellner & Reinhard 2013). Wynder, Wellner och Reinhard (2013) menar att målet 
med att integrera hållbar utveckling i utbildningar och få förbättrat fokus på ämnet har varit 
globalt accepterat i över 20 år, men då klyftan mellan attityd och handlingar har varit stor har 
det skett en förskjutning i tidshorisonten mot de globala hållbarhetsmålen. Enligt författarna 
kan det bero på den kultur av låg prioritering som hållbar utveckling har haft genom tiden, 
vilket bidrar till den svårartade integreringen i universiteten och högskolornas kursplaner.  
 
Gray och Collison (2002) visar i en studie att undervisning i hållbar utveckling inte är 
tillräckligt genomarbetad och lyfter fram orsaker till detta. Flera av de föreläsare som deltog i 
studien fann ingen anledning till att integrera hållbarhetsaspekter och ansåg att sådana ämnen 
hör hemma i andra program eller kurser. De ansåg samtidigt att det finns mer kunskap om 
andra etablerade redovisningsformer och att de är mer intressanta att ha med i kursplanerna 
(Gray & Collison 2002). Andra hinder för låg prioritet av integrering av hållbar utveckling i 
utbildningar menar forskare beror på att det är ett ämne som är diffust och svårt att undervisa i 
(Blincoe, Fuad-Luke, Spangenberg, Thomson, Holmgren & Jaschke 2009; Gray & Collison 
2002). Gray och Collison (2002) beskriver att tidigare författare har problematiserat att 
undervisningen ofta är ytlig och på så vis ger stort tolkningsutrymme då inga globalt 
accepterade undervisningsformer är framarbetade. De lyfter fram att undervisning i hållbar 
utveckling får studenter att bli naiva och inte tillräckligt kritiska. Att strukturera upp 
användbart material som blir relevant för kurserna och tillhörande examinationsformer för 
ämnet är en annan problematik som Reid och Petocz (2006) uttrycker. Att integrering av 
hållbar utveckling är låg i kursplaner anser Ceulemans et al. (2011) främst beror på att 
föreläsare saknar kunskap och medvetenhet om vikten av hållbar utveckling. Författaren 
menar att en sådan okunskap leder till att föreläsare bortprioriterar ämnet i sin undervisning.   
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En del av problematiseringen verkar ligga i om en eventuell drivkraft att integrera hållbar 
utveckling i redan existerande kurser existerar hos lärosäten runt om i världen idag (Gray & 
Collison 2002). Shepard (2008) uttrycker också en oro över studenters motsättning till 
utbildning i hållbar utveckling då studenternas motivation för lärandet och emotionella 
tillstånd är essentiellt för den affektiva besittningen. I en studie genomförd av Butt, Moore 
och Avery (2013) blev slutsatsen att även då lärosätena erbjöd studenterna många möjligheter 
att engagera sig i hållbarhetsprogram så var det lågt deltagande där endast några stycken valde 
att gå med. Som lösning på det låga deltagandet kom Butt, Moore och Avery (2013) fram till 
lösningen att för att kunna förbättra hållbarhetsprogrammen som erbjuds vid lärosätena krävs 
en förståelse för studenternas attityder till hållbar utveckling. Perera och Hewege (2016) 
beskriver att en annan slutsats som flera forskare kommit fram till är att det krävs ett 
paradigmskifte från sättet vi tänker på idag till ett framtida sätt att tänka för att kunna ha 
möjligheten att integrera hållbar utveckling i utbildningar.  
 
Vi vill belysa att flera författare är eniga om att integrering av hållbar utveckling i kursplaner 
inte enbart ska hänföras till vissa utbildningar som är typiska för hållbarhetslära. Det krävs 
istället en integrering i alla utbildningar och i alla kurser för att öppna upp för möjligheten att 
studenter ska examineras med kunskapen om hur de ska bidra till både ekonomisk och social 
välfärd (Haigh 2005). För att nå hållbar utveckling måste de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekterna av hållbar utveckling vara i balans (Larsson, Bratt & Sandahl 2011, 
s. 25; Thakran 2015). Balans kan inte uppnås om en aspekt prioriteras över en annan (Thakran 
2015; Östergren 2013, s. 26).  
 
I den svenska högskolelagen nämns i 1 kap. 5 § (SFS 1992:1434) att högskoleverksamheten 
ska bidra till hållbar utveckling genom att beakta ekonomiska, sociala och miljömässiga 
perspektiv. Det saknas dock vidare behandling av de ekonomiska och miljömässiga 
aspekterna av hållbar utveckling. Den sociala aspekten av hållbar utveckling lyfts fram något 
mer. I högskoleförordningens (SFS 1993:100) beskrivning av civilekonomexamen nämns 
dock enbart den sociala aspekten då den beskriver etik och mänskliga rättigheter. Det saknas 
betoning av ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Enligt Thakran (2015) och 
Östergren (2013, s. 26) kan lagstiftning och utbildning som följer sådan fördelning inte bidra 
till hållbar utveckling.  

1.4 Syfte och forskningsfrågor  
 
Syftet med vår studie är att bidra till ökad förståelse för integrering av hållbar utveckling i 
svenska universitet och högskolors civilekonomutbildningar med redovisningsinriktning.  
Litteraturöversikten påvisar att utbildning för hållbar utveckling på högre nivå är 
internationellt bortprioriterat. Vi vill därför undersöka hur Sveriges inställning och 
ansvarstagande i frågan ser ut. Genom att analysera frekvens och fördelning av ekonomisk, 
social och miljömässig hållbar utveckling i kursplanerna vill vi på så vis undersöka balansen 
mellan de tre för att se om det finns ett ökat behov av vidare integrering av hållbar utveckling 
i undervisningen. För att uppnå studiens syfte har vi utformat två forskningsfrågor som 
konkretiserar rapportens fokusområde och som slutligen ska hjälpa oss att komma fram till 
slutsatsen.   
 
1. Hur frekvent inkluderas hållbar utveckling i kursplanerna för svenska 
civilekonomutbildningar med redovisningsinriktning? 
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2. Hur ser fördelningen mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av 
hållbar utveckling ut i kursplanerna för svenska civilekonomutbildningar med 
redovisningsinriktning? 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien omfattar svenska lärosäten som ger ut civilekonomexamen, totalt nio universitet och 
högskolor. Vi har valt att koncentrera vår undersökning till enbart svenska 
civilekonomprogram med redovisningsinriktning. Då intresset för hållbarhetsfrågor ökar, ökar 
också behovet av utbildning för framtida generationer som ska kliva ut i arbetslivet med sådan 
kompetens för att klara av att balansera ekonomiska, sociala och miljömässiga mål för hållbar 
utveckling med ett bolags finansiella mål. Som litteraturöversikten beskriver är lärosäten med 
ekonomi- och redovisningsutbildningar relevanta då sådana ekonomyrken har stort ansvar i 
bidraget för hållbar utveckling. Då vi enbart undersöker utbildning för hållbar utveckling har 
vi valt att fokusera på kursplanerna då de, som litteraturöversikten beskriver, på bästa sätt 
förmedlar utbildningens krav och struktur. Vi bortser alltså från lärosätenas övriga arbete för 
hållbar utveckling då det inte blir relevant för vår studie. En kortare bakgrund ges dock för 
universiteten och högskolornas strategier för hållbar utveckling.  
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2 Teoretisk referensram 
 
Kapitlet inleds med en teoretisk fördjupning i nyinstitutionell teori. De tre olika formerna av 
isomorfism behandlas och förklarar hur hållbar utveckling kan integreras i utbildningar. Efter 
en fördjupning i den normativa isomorfismen redogör vi för de internationella och nationella 
strategiska satsningarna på utbildning för hållbar utveckling. Detta för att få ett brett 
perspektiv utifrån det globala arbete som görs i förhållande till det nationella vilket bidrar till 
värdefulla insikter för vår studie av de svenska satsningarna. Vidare konkretiseras mål för 
utbildning för hållbar utveckling för att tydliggöra vikten av god hållbar utveckling. 

2.1 Nyinstitutionell teori och isomorfism 

2.1.1 Varför nyinstitutionell teori? 
 
Individer från samma land ingår ofta i homogena organisationer och institutioner vilket 
utvecklar liknande beteenden och förhållningssätt (Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & 
Vishny 1998). Enligt Martinez-Ferrero & Garcia-Sanchez (2017) kan denna företeelse 
förklaras av det som kallas isomorfism vilket påstås förbättra en organisations prestation och 
legitimitet. För att vinna legitimitet utifrån perspektivet hållbar utveckling krävs det att en 
organisation är präglad av flera institutionella faktorer (Boiral & Gendron 2011). Idag har 
detta institutionella perspektiv utvecklats och kallas nyinstitutionell teori där större hänsyn tas 
till fler aspekter och förklaringen av begreppet isomorfism (Martinez-Ferrero & Garcia-
Sanchez 2017). Traditionell institutionell teori har haft som syfte att förutsäga institutioners 
beroende av varandra medan den nya institutionella teorin snarare vill förklara 
omständigheterna till dessa beteenden (Chizema & Buck 2006). Den stora tillväxten av 
globala företag och organisationer, de ekonomiska och sociala aspekterna för länder i tillväxt 
samt ett behov av intressenter med rätt kunskap och förståelse för lagar, normer och sociala 
och kulturella aspekter i sådana länder har bidragit till den institutionella teorin i både företag 
och utbildning (Martinez-Ferrero & Garcia-Sanchez 2017). Vidare menar Martinez-Ferrero 
och Garcia-Sanchez (2017) att den nyinstitutionella teorin beaktar nya faktorer i bedömningen 
om organisationers isomorfism såsom de kulturella aspekterna.  

2.1.2 Tre typer av isomorfism  
 
Med hjälp av nyinstitutionell teori kan likheter mellan organisationer och efterlevande 
beteende förklaras utifrån tre olika typer av isomorfism: tvingande-, mimetisk- eller normativ 
isomorfism (Martinez-Ferrero & Garcia-Sanchez 2017). Den tvingande isomorfismen syftar 
framför allt på högre tvingande organ som påverkar organisationer vilket betyder att reglering 
inom hållbar utveckling har en avgörande roll i hur det prioriteras i verksamheter (Martinez-
Ferrero & Garcia-Sanchez 2017). Den normativa isomorfismen lyfter istället fram en extern 
påverkan från exempelvis professioner eller samhälle som återspeglar sig på verksamheten 
(Mizruchi & Fein 1999). Mizruchi och Fein (1999) menar att en yrkesgrupp som lärare initialt 
utbildas på ett vis som idag präglar deras egen undervisning som slutligen skapar ett liknande 
avtryck i studenternas åsikter, kunskap och prioriteringar. Att däremot påverkas av andra 
institutioner i samma miljö eller bransch genom att imitera dessa kallas mimetisk isomorfism 
och detta beteende har oftast ursprung i en organisatorisk osäkerhet (Haveman 1993). Ett 
universitet eller en högskola kan därför ta efter i utbildnings- eller kursplaner från skolor som 
visat sig framgångsrika vilket leder till harmonisering utav utbildningarnas innehåll (Weber 
2013). Vidare menar Weber (2013) att ju fler universitet och högskolor som anpassar sig efter 
externa påtryckningar och krav på främjandet av hållbar utveckling, desto större blir 
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imiteringen från andra skolor då det visar sig att den typ av arbete är legitim i intressenters 
ögon. 

2.1.3 Harmonisering av utbildning för hållbar utveckling  
 
Universitet och högskolor tenderar att likna varandra i utbildningar och kursplaner då 
standarder och lagar till stor del styr dess innehåll (Weber 2013). För svenska universitet och 
högskolor finns en lag som säger att hållbar utveckling ska integreras. I 1 kap. 5 § 
Högskolelagen (SFS 1992:1434) står det att ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”. Enligt Martinez-Ferrero 
och Garcia-Sanchez (2017) har lagar och regleringar en stor inverkan på hur verksamheter 
implementerar hållbar utveckling vilket förklaras utifrån den tvingande isomorfismen.  
 
I en studie av Jalaludin, Sulaiman och Nazli Nik Ahmad (2011) presenterades olika 
undersökningar kopplade till den miljömässiga aspekten av hållbar utveckling i redovisning 
och resultaten visade att påtryckningar utifrån normativ isomorfism hade signifikant betydelse 
för hur en sådan redovisning prioriterades. I en av undersökningarna lyfts det fram att 
redovisare i sin profession erkänner att deras utbildning har haft en stor inverkan i hur de 
arbetar (Jalaludin, Sulaiman & Nazli Nik Ahmad 2011). Författarna menar därför att 
utbildning är central i huruvida redovisningsyrket kommer att arbeta för att främja hållbar 
utveckling och att det har utgångspunkt i en normativ isomorfism där externa förväntningar 
har en stor inverkan. Weber (2013) lyfter fram harmonisering av utbildningar i avsikt att 
avleda kritik som riktats mot studenternas beteende. Externa förväntningar utifrån är på så vis 
en del av den normativa isomorfismen (Weber 2013). Författaren menar att om sådana 
förväntningar främjar hållbar utveckling kan framtidens ledare implementera ett sådant 
synsätt och göra en verklig skillnad i samhället.  
 
Teodoro (2014) menar att den normativa isomorfismen beskriver hur professioner påverkar 
ledningen och deras utformning av policys. Vidare menar författaren att den normativa 
isomorfismen kan vara särskilt framträdande i offentliga organisationer och att skolors 
beteenden förklaras utifrån att de följer specifika policys. Weir (2009) lyfter fram DiMaggios 
och Powells syn på normativ isomorfism där även de menar att universitet och högskolor ofta 
anpassar sig till liknande strategier vilket förklaras av att lärosäten har en tendens till att 
anställa personal med liknande personliga egenskaper och prioriteringar då de formats så 
genom sin egen utbildning. Weir (2009) förklarar att personalen på så vis tenderar att vilja 
följa samma policys, strategier och riktlinjer.  

2.1.4 Internationella och nationella strategier 
 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) är en av FN fem kommittéer 
som består av 56 medlemsstater från hela världen där Sverige är en av dem sedan år 1947 
(Utbildningsdepartementet 2008). UNECE är en organisation som ska uppmuntra till 
samarbete mellan medlemsstaterna inom bland annat utbildning för hållbar utveckling, 
ekonomisk hållbarhet, miljö- och hälsofrågor, hållbar energi, handel, och transport. Vid mötet 
i Vilnius i mars 2005 utformades UNECEs vägledande strategi för utbildning i hållbar 
utveckling som skulle omfatta regeringar, utbildningsinstitutioner, icke-statliga organisationer 
och andra intressentgrupper (Utbildningsdepartementet 2008). Syftet med UNECEs strategi 
menar Utbildningsdepartementet är att uppmuntra medlemsstaterna till att utveckla och 
integrera hållbar utveckling i formella utbildningssystem, ämnen och kurser, och i icke-
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formell och formell utbildning. Vidare menar de att det ger allmänheten kunskap om 
hälsosamma och produktiva liv som samtidigt värnar om jordens ändliga resurser och 
mänskliga rättigheter oavsett kön och kulturell mångfald. UNECE skriver i sin rapport 
“Strategi för utbildning för hållbar utveckling (UHUT)” om vilka de centrala teman inom 
hållbar utveckling är och sammanfattar dem som “fattigdomsminskning, medborgarskap, fred, 
etik, lokalt och globalt ansvarstagande, demokrati och förvaltning, rättvisa, säkerhet, 
mänskliga rättigheter, hälsa, likställdhet mellan könen, kulturell mångfald, utveckling av stad 
och landsbygd, miljöskydd, hushållning med naturresurser samt biologisk mångfald och 
landskapsvariation”. 
 
Målsättningen med UNECEs ”Strategi för utbildning för hållbar utveckling” är att ge prioritet 
åt att erforderliga verktyg och lämpligt material finns tillgängliga samt att utbildarna ska ha 
den kompetens som krävs för att integrera hållbar utveckling i undervisningen. Strategin riktar 
sig främst till regeringar och förutsätter att samarbete finns mellan de själva och flera av 
samhällets aktörer som exempelvis myndigheter, utbildnings- och forskningssektorn, 
näringslivet, samhällsgrupper och internationella organisationer. Här beskriver UNECE sin 
vision för utbildning för hållbar utveckling:  
 

Vår framtidsvision är en region som omfattar de gemensamma värderingarna 
solidaritet, jämlikhet och ömsesidig respekt folk, länder och generationer emellan. 
Den är en region som utmärks av hållbar utveckling, vilket innefattar ekonomisk 
livskraft, rättvisa, social sammanhållning, miljöskydd och en hållbar hushållning 
med naturresurser, så att dagens generations behov kan mötas utan att 
kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov. 

 
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) är en internationell 
organisation som verkar för att förbättra den ekonomiska och samhälleliga välfärden i världen 
(OECD 2017). Organisationen arbetar med de 35 medlemsländernas regeringar för att bättre 
förstå vad som driver ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar (OECD 2017). 
OECD har satt upp egna mål och strategier för att möta Agenda 2030 och för att vara en bra 
samarbetspartner till FN. I ett pressmeddelande (Regeringen 2016) behandlas Agenda 2030 
som är FN:s sammansättning av 17 hållbarhetsmål som alla integrerar de tre aspekterna av 
hållbar utveckling. Medlemsländernas målsättning är att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet 
och förhindra exploatering av jordens resurser innan år 2030. Några av OECDs mål för sitt 
främjande av hållbar utveckling är att stödja tillväxt och välfärd för att utesluta att ingen 
lämnas utanför. En satsning på särskilt kvinnor och barn görs för att de inte ska lämnas 
utanför samhället. OECD kämpar mot klimatförändringar för att säkra planetens hållbarhet 
genom att arbeta med medlemsländer och intressenters engagemang i dessa frågor. De 
framhåller konvergens som nödvändig mellan alla nivåer för att få ett effektivt deltagande och 
engagemang från flera olika typer av aktörer och intressenter (OECD 2001).  

2.1.5 Mål för hållbar utveckling 
     
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) är ett av FN:s 
15 fackorgan som ansvarar för att koordinera utbildning, forskning, kultur och 
kommunikation mellan nationer idag (UNESCO 2017a). UNESCO är drivande i arbetet för 
att främja utbildning för hållbar utveckling och kallar projektet för Education for Sustainable 
Development (ESD) (UNESCO 2017b). Det var på deras generalkonferens 2013 som Global 
Action Programme (GAP) för utbildning för hållbar utveckling grundades och Sverige var en 
bidragande del till genomslaget (Svenska Unescorådet 2016). Regeringen utsåg efter det 
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centrumbildningen SWEDESD, ett internationellt center för lärande för hållbar utveckling vid 
Uppsala Universitet, som ska koordinera det globala handlingsprogrammet för ESD med GAP 
i Sverige (Svenska Unescorådet 2016). SWEDESD arbetar idag mot Agenda 2030 och har 
visionen om att “vara en strategisk internationell och nationell kompetens för hela 
kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling” (SWEDESD 2017). Syftet 
med GAP enligt SWEDESD är att hjälpa medlemsländerna i FN att arbeta mot de 17 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att förbättra den utbildning som krävs för att alla 
människor ska kunna använda sina kunskaper som är nödvändiga för hållbar utveckling.  
 
De 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 står utförligt på FN:s hemsida där mer av mål nr 4, 
som behandlar utbildningskvalitet, går att finna (FN 2017). Mål nr 4 är nedbrutet i delmål 
baserat på de tre hållbarhetsaspekterna: ekonomisk, social och miljömässig. Särskilt delmål 
4.7 och 4.7.1 behandlar hållbar utveckling för utbildning och beskrivs enligt:  
 

By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to 
promote sustainable development, including, among others, through education for 
sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, 
promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and 
appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable 
development. 

 
Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable 
development, including gender equality and human rights, are mainstreamed at all 
levels in: (a) national education policies, (b) curricula, (c) teacher education and 
(d) student assessment.    

2.1.6 Kritik mot nyinstitutionell teori 
 
Beckert (2010) kritiserar nyinstitutionell teori och isomorfism och anser att den är för 
begränsad. Författaren menar att teorin utelämnar viktiga aspekter då den ger generella 
förklaringar till institutionella förändringar. Isomorfismen fokuserar mer på att beskriva hur 
institutioner blir homogena än den utveckling som leder till institutionell divergens (Beckert 
2010). Suárez (2003) är en annan motståndare till isomorfismen och menar att den trycker 
undan det vetenskapliga bidraget till varför institutioner ser ut som de gör. Isomorfismen går 
inte användas i samma utsträckning som vetenskapen när det kommer till att förklara 
bakomliggande organisatoriska fenomen, att den saknar logik eller att den helt enkelt inte 
behövs (Suáres 2013). Fay och Zavattaro (2016) menar dock att isomorfismen går att använda 
i jämförelse av olika universitet och högskolor då denna typ av institution ofta tar efter 
varandra i konkurrens- och marknadsföringssyfte. Den normativa isomorfismen är också 
användbar då den är vanlig vid förklaringen av harmonisering av kursplaners innehåll där 
lärarprofessionen har stor inverkan (Fay & Zavattaro 2016). 
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3 Metod   
 
Syftet med vår studie är att bidra till ökad förståelse för integrering av hållbar utveckling i 
svenska universitet och högskolors civilekonomutbildningar med redovisningsinriktning. 
Kvantitativ innehållsanalys är passande för vår studie av kursplaner. Tvärsnittsdesignen är 
lämplig vid denna jämförelse då vi är intresserade av variationen som återfinns av att studera 
flera fall. Vi motiverar val av metod, design och urvalsstrategi för att säkerställa studiens 
kvalitet. Avslutningsvis redogör vi för definitionen av hållbar utveckling genom att förklara 
innebörden av ekonomisk, social och miljömässig aspekt som ligger till grund för vår 
analysmodell. 

3.1 Forskningsansats 
 
För att uppnå studiens syfte använder vi ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny 
kunskap för att bidra till forskning av utbildning för hållbar utveckling. Det innebär att vi 
använder oss av tillämpad forskning då Olsson och Sörensen (2007, s. 31) menar att tillämpad 
forskning inte enbart ska öka kunskapen kring det undersökta området, utan också att 
kunskapen ska kunna tillämpas inom olika områden. Då vi väljer att utföra studien på 
civilekonomutbildningar med redovisningsinriktning kan även paralleller från 
forskningsresultatet dras till flera företagsekonomiska områden. Studiens analysmodell går att 
använda inom flera utbildningsområden. 
  
Paradigmargumentet diskuteras av Bryman och Bell (2013, s. 631) som några av de 
ontologiska och kunskapsteoretiska antaganden som görs i företagsekonomisk forskning. Ett 
mönster som utifrån kunskapsteoretiska perspektiv påverkar forskarens uppfattning om 
forskningsområde och studiens utformande (Olsson & Sörensen 2007, s. 31). Kvalitativ och 
kvantitativ forskning antas utifrån argumentet vara paradigm som på så vis motiverar olika 
metoder och tillvägagångssätt för företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell 2013, s. 631). 
Maanen, Dabbs och Faulkners (1982, s. 92) skildrar kvantitativ forskning som mängden och 
hur mycket av något. I vår studie använder vi en kvantitativ forskningsstrategi ur ett 
positivistiskt synsätt i enlighet med Bryman och Bells (2013, s. 49) tolkning eftersom vi 
samlar in information med hjälp av siffror när vi mäter frekvensen av integrering av hållbar 
utveckling i kursplaner för svenska redovisningsutbildningar. Då vi vill mäta fördelningen 
mellan ekonomisk, social och miljömässig aspekt av hållbar utveckling så använder vi oss av 
statistik för att mäta andelar av respektive aspekt som integreras i varje kurs och lärosäte. Vi 
har även med ett kortare kvalitativt inslag i resultatet med syfte att fördjupa insikten av 
respektive skolas strategi för deras arbete med utbildning för hållbar utveckling. 
 
Då studien utgår från redan givna teorier motiverar det ett deduktivt synsätt, men eftersom 
studien utförs med egen modell för operationalisering av ord så utgör den även ett induktivt 
inslag. Kombinationen av deduktiv och induktiv bildar en abduktiv ansats för rapporten. 
Olsson och Sörensen (2007, ss. 32-33) beskriver abduktiv ansats som en slutledningsform 
som innehar en kombination av både deduktiva och induktiva inslag. De beskriver att det 
induktiva inslaget vanligtvis utgörs av en lägesrapport inom det valda området, och att det 
deduktiva inslaget hjälper att öka kunskapen med hjälp av tidigare forskningsresultat. På så 
vis applicerar vi en abduktiv ansats på vår studie i enlighet med Olsson och Sörensen (2007, 
ss. 32-33) bild av att abduktion har sin grund i det teoretiska perspektivet med resultat från 
förståelsen av den aktuella lägesbeskrivningen inom området.  
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3.2 Forskningsmetod och forskningsdesign	 
 
Enligt 6 kap. 13-17 §§ Högskoleförordning (SFS 2006:1053, 2010:1064) ska ett 
utbildningsprogram bestå av kurser med tillhörande kursplan samt utbildningsplan. 
Kursplanerna ska enligt 15 § Högskoleförordningen (SFS 2010:1064) innehålla “kursens nivå, 
antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av 
studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs” och utbildningsplanen ska 
enligt 17§ Högskoleförordningen (SFS 2010:1064) ange “de kurser som programmet 
omfattar, kraven på särskild behörighet och övriga föreskrifter som behövs”. Vi har valt att 
analysera kursplaner då de visar omfattningen av kursens syfte, innehåll och mål. På så vis 
kan kursplanerna ge oss en god uppfattning om frekvensen för integrering av hållbar 
utveckling i utbildningen i svenska civilekonomutbildningar med redovisningsinriktning. 
 
Tidigare forskning inom utbildning för hållbar utveckling visar att innehållsanalys är en 
erkänd metod för att analysera dokument som kursplaner och hemsidor (Fisher & Bonn 2011; 
Rundle-Thiele & Wymer 2010). Att använda sig av innehållsanalys är ett vanligt 
tillvägagångssätt vid analys av årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar (Steenkamp & 
Northcott 2007; Yongvanich & Guthrie 2005). Forskningsmetoden innehållsanalys går enligt 
Cooper och Schindler (2005, s. 362) att använda både vid kvalitativ och kvantitativ forskning. 
Innehållsanalys i kvantitativ forskning används genom att förvandla textinformation till 
numerisk data i syfte att upptäcka särskilda ord eller mönster som kan användas i statistiska 
undersökningar (Cooper & Schindler 2005, s.362). Innehållsanalys, enligt Bryman och Bell 
(2013, s.300), är mest vanlig i den kvantitativa tappningen då det oftast är en metod som 
används för att systematiskt kvantifiera råmaterialet i termer av valda kategorier. Då 
kvantifiering och kodning av vårt empiriska material är centralt i denna studie väljer vi att 
förhålla oss enligt Bryman och Bells beskrivning av forskningsmetoden. 
 
Eftersom att vi gör en kvantitativ innehållsanalys utav flertalet texter blir tvärsnittsdesign den 
forskningsdesign som är mest relevant för vår studie då den är ett vanligt inslag i 
innehållsanalys. En tvärsnittsstudie används oftast vid insamling av data från flera fall 
samtidigt som insamlingen görs vid ett tillfälle under en given tidsperiod (Cooper & Schindler 
2005, s. 199). Enligt Bryman och Bell (2013, s. 77) krävs det att man studerar fler än två fall 
för att kunna se en mer omfattande variation. Kritik som riktas mot tvärsnittsdesign är dess 
känslighet för oregelbundenhet som uppkommer eftersom stor vikt läggs på att studien görs 
under samma period för samtliga undersökningar (Lebo & Weber 2014). Lebo och Weber 
(2014) menar att slutresultat för studien kan bli skevt då datamaterialet kan hinna förändras 
under perioden om inte undersökningen sker samtidigt, eller att datamaterialet som önskas 
analyseras finns i nästkommande period men inte i den period som studien sker i. Då vi 
befinner oss mitt i en termin blir risken liten att universiteten och högskolorna kommer att 
ändra kursplanerna under vår undersökningsperiod. Däremot har vi utgått från de kursplaner 
som senast laddats upp på skolornas respektive hemsida. 

3.3 Val av universitet och högskolor 
 
I vår studie har vi använt ett ändamålsenligt urval vilket innebär att det finns ett specifikt syfte 
för urvalet (Bryman & Bell 2013 s. 453). Ett sådant urval menar Bryman och Bell (2013 s. 
453) kan vara teoretiskt för att få fram vilket empiriskt material studien ska utgå från. Vidare 
förklarar författarna teoretiskt urval som en motpol till det slumpmässiga urvalet. Draucker, 
Martsolf, Ross och Rusk (2007) lyfter fram Glasers beskrivning av teoretiskt urval från 1978 
som att analytikern samlar ihop materialet, kodar det och därefter analyserar datan så att 
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teorin växer fram efterhand. Vi vill undersöka frekvens och fördelning av ekonomisk, social 
och miljömässig hållbar utveckling i svenska civilekonomutbildningar med 
redovisningsinriktning. Eftersom vi i vår kvantitativa studie stegvis avgränsat vårt urval är ett 
teoretiskt urval en lämplig metod.  
 
Efter en stegvis avgränsning valde vi att studera svenska civilekonomutbildningar med 
redovisningsinriktning i svenska universitet och högskolor. Egenskapen av en fyraårig 
civilekonomutbildning till skillnad från en generell treårig ekonomiutbildning är att den ger 
en yrkesexamen som är mer omfattande. Då ekonomer är en yrkesgrupp som bär en del av 
ansvaret att integrera hållbar utveckling i yrkeslivet och redovisare bär ett ansvar att prioritera 
hållbar utveckling i rapporteringar, blir civilekonomutbildningar med redovisningsinriktning 
relevant att studera för att besvara vårt syfte och frågeställningar (Gray 1990; Larsson, Bratt 
& Sandahl 2011, s. 56). Uppsatsen analyserar Sveriges samtliga civilekonomutbildningar som 
uppgår till nio stycken. De är Högskolan i Borås (HB), Högskolan i Halmstad (HH), 
Jönköping University (JU), Karlstad universitet (KaU), Linköpings universitet (LiU), 
Linnéuniversitetet (LnU), Luleå tekniska universitet (LTU), Umeå universitet (UmU) och 
Örebro universitet (ÖU). 

3.4 Insamling av empiriskt material 

3.4.1 Kursplaner 
 
Studiens data är framtagen från de kursplaner som ingår i samtliga fyraåriga 
civilekonomprogram med redovisningsinriktning. Två av lärosätena namnger inte sina 
inriktningar utifrån redovisning. I Örebro universitet och Jönköping University heter de 
istället inriktning ”nationalekonomi” eller ”företagsekonomi”. Dessa civilekonomutbildningar 
kunde dock som de andra i studiens urval avancera inom redovisningsämnet senare i 
utbildningen. Vi valde därför att analysera de kursplaner som ingår i den företagsekonomiska 
inriktningen samt i avancerade kurser inom redovisning. De andra universiteten och 
högskolornas inriktningar kallas “redovisning”, “revisor och bank” och “redovisning och 
styrning”.  
 
Genom full tillgänglighet via universitetens och högskolornas hemsidor har vi kunnat ladda 
ned respektive kursplan för varje utbildning och kurs som stod med i utbildningsplanerna. 
Antalet kursplaner som ingår i studien uppgår till 233 stycken. Vi har alltid använt de 
tillgängliga kursplaner som är mest aktuella. Vid de fall då det uppkommit oklarheter kring 
vilka kurser som ingått för redovisningsinriktningarna har vi via mail kontaktat 
programansvarig som givit oss korrekt information. Eftersom en del civilekonomutbildningar 
med redovisningsinriktning innehåller valbara kurser och moment har vi valt att analysera de 
valbara kurserna som varit ett självklart alternativ för den specifika utbildningen. Dessa har 
markerats med ett “V” för valbar. De kurser som benämnts som valbara för 
civilekonomutbildningen men som är obligatoriska inslag i redovisningsinriktningen har 
markerats med ett ”O” för obligatorisk. I de flesta skolors fall så är de valbara kurserna 
substitut för utlandstermin eller en valmöjlighet att välja mellan flera kurser som inte står som 
obligatoriska i utbildningsplanen. Utlandsterminer är inget vi valt att studera. Utifrån 
kursplanerna har vi kunnat utläsa kursens innehåll och mål för att sedan analysera texten med 
hjälp av studiens analysmodell som är befäst i avsnitt 3.7 som beskriver definitioner av 
hållbarhetsaspekterna ekonomi, social och miljömässig hållbar utveckling. Med ambitionen 
att genomföra en tvärsnittsstudie som lämpar sig väl vid kvantitativ undersökningsmetod har 
vi utformat en analysmodell som består av definitioner och begrepp hämtade från 



 

 16 

myndigheter, böcker och vetenskapliga artiklar. Begreppen är operationaliserade utifrån 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling samt en övergripande 
kategori som står för generella begrepp för hållbar utveckling (se figur 3.7.4). Då det 
uppkommit synonymer till de operationaliserade orden i vår analysmodell har dessa 
inkluderats i studiens resultat. Då hållbar utveckling som begrepp fått utstå mycket kritik för 
dess begreppsvariation valde vi att samla in ett stort urval av operationaliserade ord för att få 
en bredd på analysen och på så vis inte utesluta några aspekter av hållbar utveckling. 

3.4.2 Resultatschema 
 
Utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling har vi utformat 
ett schema (även kallat resultatschema) för varje universitet och högskola för att kvantifiera 
den information som visar hur integrerade de tre hållbarhetsaspekterna är i 
utbildningsprogrammen. Schemat visar vilket av de fyra åren kursen ges ut, kursnamn, antal 
högskolepoäng, kurskod, obligatorisk respektive valbar kurs och kategorierna ”ekonomisk”, 
”social”, ”miljömässig” och ”övergripande” hållbar utveckling. Varje kategori representeras 
med en färg där ekonomisk redovisas med blå, social med röd, miljömässig med grön och 
övergripande med orange. Då de operationaliserade orden förekommer i en kursplan markeras 
de med rätt färg. Hur frekvent orden för respektive kategori uppkommer i kursplanen 
redovisas med en siffra för att öka tillförlitligheten av studiens utförande. De ord som 
uppkommit i kursplanerna bifogas i Bilaga 1 för att läsaren på så vis ska kunna se samma 
resultat av undersökningen som författarna ser. Vi bortser från operationaliserade ord som 
ingår under avsnitt “kurslitteratur” i kursplanen eftersom vi enbart vill undersöka den 
specifika kursplanens innehåll och mål. I de fall ett operationaliserat ord från analysmodellen 
förekommer i kursplan i ett annat syfte än hållbar utveckling har även dessa exkluderats. För 
att sammanställa frekvensen av antalet kurser i analysmodellens fyra kategorier för hållbar 
utveckling har vi avslutat med en tabell för respektive universitet och högskola för att visa hur 
integrerat varje hållbarhetsaspekt är i utbildningen mätt i antalet ord och andel i procent.  

3.5 Studiens trovärdighet 

3.5.1 Validitet och reliabilitet 
 
Rourke och Anderson (2004) beskriver vikten av validitet för sin studie om kvantitativ 
innehållsanalys genom att genomföra test för validitet för vald analysmodell och för att 
etablera denna empiriskt. Bryman och Bell (2013, s. 63) beskriver validitet som särskilt viktig 
för forskning inom företagsekonomi och management då en reflektion kring huruvida 
slutsatserna för studien stämmer överens eller inte måste ske. I vår reflektion kring 
utformandet av vår studie använder vi oss av den form av validitet som Bryman och Bell 
(2013, s. 63) kallar för begreppsvaliditet som främst är applicerbar för kvantitativ forskning. 
Bryman och Bells (2013, s. 63) definition av begreppsvaliditet stämmer överens med den 
definition som Rourke och Anderson (2004) motiverar sitt val med för att säkerställa hög 
kvalitet av validitet för deras kvantitativa innehållsanalys. Bryman och Bell (2013) tillägger 
att begreppsvaliditet förlitar sig starkt på reliabilitet eftersom begreppen som 
operationaliseras och används i studien inte kan vara instabila och därmed riskera att försvaga 
validiteten.  
 
Reliabilitet beskrivs av Yilmaz (2013) som ett mått för hur konsekvent variabeln i 
undersökningen används och viktigt är att variabeln undersöks med samma förutsättningar 
och under samma förhållande vid varje tillfälle. Reliabiliteten i vår studie hjälper 
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förstärkningen av validiteten då vi arbetar utifrån en konsekvent metod där analysmodellen 
kommer till stor användning. Intern konsekvent reliabilitet betonar särskilt vikten av att vara 
internt konsekvent med de mätinstrument som används vid undersökningen (Yilmaz 2013), i 
vårt fall analysmodellen. Det betyder att i de fall då vi kodar kursplanerna ska kodningen ske 
på samma sätt för varje kursplan. Det har vi gjort då de operationaliserade begreppen tydligt 
uttrycker tillhörighet för respektive kategori (ekonomisk, social, miljömässig och 
övergripande). Svårigheter har uppkommit vid tillfälle då vi varit tveksamma om att ordets 
bakomliggande syfte i kursplanen varit hållbar utveckling. I de fall då det varit tydligt att 
ordet haft en annan innebörd har vi uteslutit det för att på så vis stärka validiteten.  

3.5.2 Fem steg för kvalitetssäkring av analysmodell 
 
Enligt Rourke och Anderson (2004) finns det fem steg att följa för att göra en analysmodell 
som är giltig för sin studie. Det första steget som Rourke och Anderson (2004) använder vid 
utformandet av deras analysmodell kallar de för “identifiera syftet med det kodade 
materialet”. Generellt så finns det två syften med kodning som undersökningsmetod och det 
är enligt Rourke och Anderson (2004) att fatta beslut gällande saken i fråga och att bidra till 
forskningen. Syftet med vår studie är att bidra till ökad förståelse för integrering av hållbar 
utveckling i svenska universitet och högskolors civilekonomutbildningar med 
redovisningsinriktning.  
 
Nästa steg för att säkerställa hög kvalitet för validitet i Rourke och Andersons (2004) studie är 
att “identifiera beteenden som representerar konstruktionen”. Målet här är att säkerställa att 
eventuell data som ska tas med inte utesluts eller att data som ska uteslutas tas med i studien 
(Rourke & Anderson 2004). Vi har reflekterat mycket kring vår analysmodell och det 
operationaliserade material vi erhållit efter appliceringen av modellen. Att säkerställa en säker 
definition av begreppet hållbar utveckling är centralt i vår studie då det inte får råda 
tveksamheter för författarna eller läsaren vad som innefattas i begreppet. Vid utformandet av 
analysmodellen har vi därför varit noggranna med att räkna in alla aspekter av dels begreppet 
hållbar utveckling. För att försöka definiera hållbar utveckling har vi använt oss av stora och 
etablerade myndigheter och forskare för att nå hög kvalitet. 
 
Tredje steget enligt Rourke och Anderson (2004) är att ta till “experthjälp” för att “granska 
kategorier och indikatorer”. De refererar expert till någon som har erfarenhet av samma 
undersökningsmetod som används i den studie som ska granskas. Under studiens gång har vi 
erhållit extern granskning från handledare och studenter.  
 
“Genomföra preliminära tester” kallar Rourke och Anderson (2004) det fjärde steget och 
menar att om analysmodell preliminärtestas så finns det utrymme för att göra ändringar 
gällande indikatorer som inte använts under testerna eller förbättra utformningen av modellen 
med respektive kategori och indikatorer så de kommer bättre till användning. Vi har i denna 
studie inte preliminärtestat vår modell på det viset att det använts på andra skolor än de som är 
med i vår studie, men olika prövningar har skett för att säkerställa att kategorierna ekonomisk, 
social och miljömässig hållbar utveckling går använda på ett reliabelt sätt. Även då Rourke 
och Anderson (2004) argumenterar för att analysmodellen ska preliminärtestas så anser vi att 
trots att fallet inte är så för vår studie så har de mindre testerna vi gjort innan de slutgiltiga 
hjälpt oss att nå önskad effekt: att kunna förändra och förbättra både kategorier och 
indikatorer för att få ett starkare slutresultat. 
 
Det sista steget kallas “Utveckla riktlinjer för administration, poängsättning och tolkning av 
kodschemat” (Rourke & Anderson 2004). Att bifoga den här typen av riktlinjer, menar 
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författarna, ökar i intresse hos tidsskriftsredaktörer. Då du som författare vill att din rapport 
ska kunna användas i vidare forskning och om din analysmodell ska användas för vidare 
forskning måste den bli godkänd. Detta steg är något som vi i vår studie inte har som ambition 
att uppnå, men det är viktigt för oss att förklara hur vi har utformat och använt vår 
analysmodell för att på så vis uppnå hög validitet (läs mer i avsnitt 3.4 om hur vi har gått 
tillväga).  

3.6 Etisk reflektion  
 
Bryman och Bell (2013, s. 128) lyfter fram fyra etiska principer utformade av Diener och 
Crandall år 1978 som fortfarande är relevanta för en etisk reflektion i studier. Då studien inte 
har direktkontakt med individer återstår egentligen endast en etisk princip utav de fyra att 
reflektera kring. Denna princip kallas ”lack of informed consent” och syftar till att deltagare i 
studier bör få fullständig information om undersökningen och ge sitt medgivande till den 
(Bryman & Bell 2013, s. 133). I vår studie skulle det innebära att vi kontaktar alla universitet 
och högskolor som inkluderats och informerar dem om studiens syfte och utformning. 
Eftersom vår studie innehåller offentliga kursplaner från samtliga universitet och högskolor 
som är tillgängliga för allmänheten utesluts till stor del det etiska dilemmat. Vi har därför valt 
att inte informera de universitet och högskolor som ingår i studien om att vi granskat deras 
kursplaner utifrån perspektivet hållbar utveckling då vi bedömt att en etisk skada inte är 
sannolik. 

3.7 Källkritik 
 
Att vara källkritisk har under en längre period varit en metod för att legitimera referenser av 
historisk kunskap och i Sverige ses metoden som viktig (Edelberg & Simonsen 2015). Vi har 
valt att använda oss främst av vetenskapliga artiklar i vår studie och förhållit oss kritiska till 
dess innehåll. För att få en hög trovärdighet från denna typ av källor har vi enbart använt 
artiklar som är vetenskapliga publikationer och som är peer reviewed. För att bedöma en 
artikels legitimitet kan även tidskriften som artikeln publicerats i värderas. “The Scimago 
Journal Rank” (SJR) är ett mått som värderar tidskriftens influens, inverkan eller prestige 
(SCImago 2007). Resultaten från SJR delas in i fyra kvartiler (Q1, Q2, Q3 och Q4) där Q1 är 
mest prestigefull och Q4 minst prestigefull. För att få hög standard på den information som 
ges i vår studie har vi därför valt att använda oss av flertalet artiklar med hög ranking som 
hamnar i Q1 och Q2. I vissa undantagsfall förekommer artiklar i Q3 då vi trots det valt att 
använda informationen då den bidragit med relevant information och detsamma gäller ett fåtal 
artiklar vars tidskrifter saknades i SCImagos rankinglista. SJR utgår från Scopus som är 
världens största vetenskapliga databas och även den mest omfattande databasen för global 
vetenskap (Guerrero-Bote & Moya-Anegón 2012).   
 
I de fall då vi sökt och använt information från böcker har vi bedömt egenskaper hos 
författare. De gånger författare inte haft en akademisk bakgrund eller arbetat inom ett relevant 
område på en legitim plats har vi valt att utesluta en sådan källa. De böcker som använts i vår 
studie har skrivits av författare med titlar såsom professor, agronom inom klimat- och 
biståndspolitik, ekonomiedoktor med undervisning i miljöekonomi, civilekonomer med 
inriktning mot ekologisk ekonomi med flera. Vi har kritiskt granskat den information som 
givits i böckerna och endast använt den med hög relevans och trovärdighet. Vi har även i vår 
studie hämtat information från diverse myndigheter. Denna information är hämtad från 
myndigheternas officiella hemsidor och på så vis bedömts som legitima. Detsamma gäller för 
de lagtexter som inkluderats i texten. I bakgrunden har det även inkluderats information från 
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en tidskriftsartikel då denna bedömts bidra till aktualitet, intresse och relevans för studien. 
Genomgående i vår studie har vi förhållit oss objektiva till de lärosäten som är med i studien 
och till studiens resultat. Vi har gjort en kvantitativ studie och operationaliserat ord som 
använts konsekvent för alla universitet och högskolor. Utrymme för subjektiva bedömningar 
finns därmed inte. På så vis utesluter studien element som inte anses vara objektiva på grund 
av vår roll som nuvarande civilekonomstudenter på ett av lärosätena.  

3.8 Definition av hållbar utveckling och studiens analysmodell 
 
Det finns mycket forskning kring hållbar utveckling i olika länder, men få resulterar i 
lösningar som täcker och balanserar de tre aspekterna ekonomisk, social och miljömässig 
hållbar utveckling (Mignaqui 2014). Ekonomisk utveckling sågs länge som distanserad från 
miljön men det är idag känt att ekonomisk tillväxt har direkt koppling till förändringar i 
naturkapitalet (Herath 2005). Sambandet mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbar 
utveckling är dynamiskt och kan uttryckas som tre olika system som är beroende av varandra 
och tillsammans bildar ekosystemet (Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 23). Att undervisa i 
hållbar utveckling har som syfte att utbilda individer så att de i framtiden tar beslut som 
gynnar ekonomisk, social och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling i våra samhällen 
(Thakran 2015). Det är viktigt att alla dessa aspekter lärs ut för att eleverna ska revidera sitt 
egna levnadssätt och de hinder som måste överkommas för en hållbar värld (Thakran 2015). 
Larsson, Bratt och Sandahl (2011, ss. 22-23) tar upp uttrycket resiliens och förklarar det som 
ekosystemets återhämtning efter utsatta påfrestningar. Det är av stor vikt att ekosystemets 
resiliens bibehålls om det ska vara möjligt att nå hållbar utveckling då de tre olika systemen är 
i ständig förändring, menar författarna. Om ekosystemet är resilient kommer det att kunna 
hantera externa motgångar, bli starkare och lyckas förnya sig efter påfrestningar (Larsson, 
Bratt & Sandahl 2011, s. 23). Mångfald är en sådan egenskap som skulle kunna stärka 
ekosystemets resiliens och göra det mindre sårbart eftersom att olikheter kan kompensera 
varandra, framför allt när det gäller miljöförstöring (Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 23).  
 
Det måste finnas balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av 
hållbar utveckling (se figur 3.7) där ingen aspekt är mer prioriterad än de andra (Larsson, 
Bratt & Sandahl 2011, s. 25; Thakran 2015; Östergren 2013, s. 26). Aspekterna innebär dock 
olika behov och den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling kräver att resurser finns 
tillgängliga för att tillverka varor och tjänster som möter våra behov (Larsson, Bratt & 
Sandahl 2011, s. 25). Om enbart ett ekonomiskt perspektiv beaktas synen på olika handlingar, 
kan en sådan positiv företeelse ur en ekonomisk synvinkel vara förödande utifrån de andra två 
perspektiven (Östergren 2013, s. 24). Den sociala aspekten kräver att försörjningen för 
världens befolkning räcker till, att våra normer har ett helhetstänk av vår världsuppfattning 
och att det finns institutioner som bidrar till att nå social rättvisa (Larsson, Bratt & Sandahl 
2011, s. 25). Författarna hävdar slutligen att det miljömässiga behovet ligger i att ekonomiska 
och sociala aktiviteter inte överskrider miljöns gränser och att beslutsfattare tar hänsyn till 
detta krav. Varje aspekt har varsin form av kapital i form av resurser och dessa kan benämnas 
ekonomiskt kapital, socialt kapital samt naturkapital (Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 25; 
Östergren 2013, s. 24).  
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Figur 3.1. Balans för hållbar utveckling. (Källa: egen) 

3.8.1 Ekonomisk hållbar utveckling 
 
Med stora klimatförändringar och ökade miljöhot har det blivit tydligt för samhället och 
ekonomin att ekonomer måste ta ansvar för hållbar utveckling (Baumgärtner & Quaas 2010). 
Barbier (2011) menar att naturen har stort värde för oss människor men då den är gratis 
utnyttjar vi naturens resurser tills de försvinner helt. Länge har den ekonomiska aspekten av 
hållbar utveckling varit prioriterad i politiska diskussioner vilket har kritiserats då det skadar 
insikten om att de tre aspekterna är lika beroende av varandra (Östergren 2013, s.23). 
Östergren (2013, s. 23) menar att det politiska ställningstagandet beror på en uppfattning om 
att ekonomin är bränslet till global utveckling, men att ett sådant synsätt inte bidrar till hållbar 
utveckling. Samtidigt har uttryck som kapitalism varit negativt betingat i andra politiska 
sammanhang men Källström (2014, s. 24) hävdar att det är innebörden av detta begrepp som 
gör nutidens ekonomi möjlig. Idag styr marknaden Sverige och därmed krävs det att den är 
hållbar (Källström 2014, s. 76). Källström (2014, s. 76) fortsätter att beskriva forskare och 
akademiker varav en seniorekonom på SEB menar att nutidens ekonomiska kapitalism inte tar 
tillräckligt mycket ansvar på lång sikt. Ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv är grundläggande 
för hållbar utveckling med långsiktig ekonomisk tillväxt (Baumgärtner & Quaas 
2010).  Baumgärtner och Quaas (2010) menar att den ekonomiska aspekten av hållbar 
utveckling och miljöekonomi framför allt syftar på effektivitet och rättvisa i användningen 
och fördelningen av jordens resurser. Globala beslutsfattare behöver övertygas om att den 
ekonomiska utvecklingen måste beakta den ökade bristen av naturkapitalet för att kunna bidra 
till en hållbar utveckling (Barbier 2011). Barbier (2011) menar också att det finns ett för stort 
avstånd mellan de fördelar vi människor får från naturen och vad vi är villiga att betala för att 
förvara den. Vidare menar författaren att det största globala målet i många år framöver bör 
vara att överkomma dessa stora utmaningar. 
 
Ekonomiskt kapital kan delas in i realkapital (teknik), immateriellt kapital (kompetens, 
forskning, utbildning, kultur m.fl.) och finansiellt kapital (en kombination av de två andra 
kapitalen som bildar ett företag och därmed likviditet) (Källström 2014, ss. 24-28). 
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Realkapitalets resurser syftar till att effektivisera mänskligt arbete, immateriellt kapital kan vi 
utnyttja i otaliga former i arbetslivet och tillsammans kan de bygga framgångsrika och 
hållbara företag (Källström 2014, ss. 24-28).  

3.8.2 Social hållbar utveckling 
 
Människan utgör en betydelsefull del i det tidigare beskrivna ekosystemet och om systemet 
drabbas negativt så drabbas också människan (Östergren 2013, s. 22). Den sociala aspekten av 
hållbar utveckling kan vara den svåraste av de tre att identifiera (Christofi, A., Christofi, P. & 
Sisaye 2012). Självklara delar i ett social hållbart samhälle är fred, demokrati och etik 
(Utbildningsdepartementet 2008). McKenzie (2004) beskriver den sociala aspekten av hållbar 
utveckling som ett livsförbättrande tillstånd i samhällen och en process mellan dessa. 
McKenzie (2004) nämner flera faktorer som bidrar till ett sådant tillstånd och däribland finns 
lika möjligheter till grundläggande tjänster för god hälsa, utbildning och logistik m.fl., jämlika 
förutsättningar mellan nutida och framtida generationer, bevarande av kulturer, ett brett 
politiskt deltagande av samhällsmedborgare, ett system som överför kunskap om social 
hållbar utveckling till nästkommande generationer och att samhällen är socialt ansvarstagande 
i sådana frågor. Även Östergren (2013, s. 34) talar om hälsa som en viktig del i den sociala 
aspekten av hållbar utveckling och att strävan mot social rättvisa och jämlikhet därför bidrar 
till hållbar utveckling. Östergren (2013, s. 35) menar att flera forskare visar på att ett jämställt 
samhälle har högre grad av sociala goda relationer och sammanhållning, större tillit till 
individen och bättre hälsa vilka alla bidrar till en mer hållbar utveckling. Genom tiderna har 
det dock funnits en del kritik till dessa åsikter där en del menar att exempelvis hälsoproblem 
istället beror på direkta konsekvenser av resursanvändning, men de är ändå överens om att 
jämlikhet som uttryck för välfärd och människans överlevnad är en viktig del i strävan mot 
hållbar utveckling och ofta i samband med den ekonomiska aspekten (Östergren 2013, s. 35).  
 
Det pratas ofta om hållbarhet som tillgångar och i den sociala aspekten av hållbar utveckling 
kallas det socialt kapital (McKenzie 2004). Det sociala kapitalet utgörs av mänskliga resurser 
såsom människans kunskap, erfarenheter och tekniska färdigheter (Larsson, Bratt & Sandahl 
2011, s. 26). Larsson, Bratt och Sandahl (2011, s. 26) förklarar kapitalet som de resurser som 
kan användas till ekonomisk sysselsättning och att denna blir mer effektiv ju fler människor 
som deltar. 

3.8.3 Miljömässig hållbar utveckling 
 
Bland mänsklighetens största problem finner vi produktionens användande av naturkapital 
och ekonomins skador på miljön (Källström 2014, s. 24). Sådana effekter kan vara den så 
kallade växthuseffekten, uttorkade oljekällor eller gifter i ekologiska system och alla dessa 
blir motsättningar till en hållbar utveckling (Källström 2014, s. 24).  Den miljömässiga 
aspekten av hållbar utveckling handlar om att förbruka naturens resurser till en lägre hastighet 
än vad det tar att den byggs upp naturligt, att använda ett substitut till sådana resurser som inte 
är lika skadliga på miljön samt avstå från aktiviteter som direkt eller indirekt påverkar miljön 
negativt (Longoni & Cagliano 2015). 
 
Naturens resurser gör det möjligt för att vi ska kunna leva och därför är naturkapitalet 
avgörande för oss människor (Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 26). Även om naturen lyckas 
ta hand om den miljöförstöring som vi utsätter den för, finns det perioder där skadan 
överstiger kapaciteten och naturen återhämtar sig på kort sikt, men på längre sikt och i en 
strävan mot hållbar utveckling kan inte den gränsen överskridas (Larsson, Bratt & Sandahl 
2011, ss. 26-27). Författarna delar in naturkapitalet i tre resursgrupper: förnyelsebara resurser 
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(kött, växter och färskvatten), naturens nyttoprocesser (naturliga kretslopp, fotosyntes, 
avfallsnedbrytning, populationskontroll och pollinering) samt icke-förnyelsebara resurser 
(olja och mineraler). 

3.8.4 Studiens analysmodell 
 
Vår studie utgår ifrån ord framtagna ur avsnitt 3.7 som definierar hållbar utveckling. Dessa 
ord har kategoriserats utifrån de tre aspekterna av hållbar utveckling samt en övergripande 
kategori för mer generella ord i ämnet. I varje kategori återfinns operationaliserade ord som 
representerar den specifika aspekten av hållbar utveckling. Genom att utgå ifrån dessa ord i 
undersökningen av kursplanerna blir det möjligt att göra en kvantitativ studie genom att 
beräkna antalet som förekommer i respektive kursplan. I de fall då synonymer till dessa ord 
alternativ andra former av ordet uppkommer inkluderas dessa. Detsamma gäller då engelska 
ord förekommer som har samma betydelse som de operationaliserade svenska orden.  
 

 
Figur 3.2. Studiens operationaliserade ord i analysmodell. (Källa: egen) 

  

Ekonomisk Social	
Effektiv	resursanvändning Arbetsförhållanden Rättvisa
Effektiv	resursfördelning Demokrati Social	aspekt
Ekonomisk	hållbarhet Etik Social	hållbarhet
Ekonomisk	hållbar	utveckling Fred Social	hållbar	utveckling
Ekonomiskt	ansvarstagande Hälsa Social	rättvisa
Hållbarhetsredovisning Jämlikhet Sociala	tillgångar
Långsiktig	ekonomisk	tillväxt Jämställdhet Socialt	ansvarstagande
Miljöekonomi Kultur Socialt	kapital
Miljömässig	redovisning Kulturell	mångfald Säkerhet
Redovisning	för	hållbar	utveckling Logistik Välfärd
Rättvis	resursanvändning Mänskliga	rättigheter
Rättvis	resursfördelning Mångfald
Social	redovisning Politiskt	deltagande

Miljömässig Övergripande
Avfall Natur Corporate	social	responsibility
Biologisk	mångfald Naturkapital Ekosystem
Ekologiska	system Naturens	nyttoprocesser Hållbarhet
Förnyelsebara	resurser Naturliga	system Hållbarhetsperspektiv
Icke-förnyelsebara	resurser Naturresurser Hållbarhetsaspekter
Miljö Utsläpp Hållbar	utveckling
Miljöns	gränser Växthuseffekten Hållbar	värld
Miljöförstöring Triple	bottom	line
Miljömässig	aspekt
Miljömässig	efterlevnad
Miljömässig	hållbarhet
Miljömässig	hållbar	utveckling
Miljömässigt	behov
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4 Resultat 
 
För att ge en beskrivning av högskolorna och universitetens strategi för utbildning i hållbar 
utveckling inleds avsnitten för respektive skola med varsin kortfattad överblick. Denna 
överblick ses som ett kvalitativt komplement till den kvantitativa studien. Informationen är 
hämtad från respektive lärosätes officiella hemsida och vi bortser ifrån verksamhetens övriga 
arbete för hållbar utveckling som inte berör utbildning. Vidare behandlar avsnitten 
undersökningens resultat där frekvens och fördelning mellan de tre hållbarhetsaspekterna 
redogörs. 

4.1 Högskolan i Borås 

4.1.1 Strategi för utbildning i hållbar utveckling 
 
Högskolan i Borås (HB) använder kvalitetsmarkeringen “HU-diplomerade” kurser, en 
kvalitetssäkring som utgår från fastställda kvalitetskriterier. Att en kurs är HU-diplomerad 
betyder att hållbar utveckling är integrerat i kursens mål och innehåll. Hållbar utveckling ska 
tydligt framgå av kursplanens mål och innehåll samt ska examineras. Ett sådant kriterium är 
att studenten ska behandla hållbar utveckling utifrån ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv. Målet är att minst en HU-diplomerad kurs ska inkluderas per utbildning. Det finns 
totalt 26 kurser på högskolan som är HU-diplomerade och en av dessa ingår i 
civilekonomprogrammet med inriktning redovisning. Kursen heter “Organisationsdesign och 
managementrecept”. Högskolan delar även ut stipendier för de examensarbeten med 
integrering av hållbar utveckling för att öka andelen uppsatser som behandlar ämnet.  
 
Högskolan har utformat en policy för hållbar utveckling med bakgrund i FN:s 17 
hållbarhetsmål, nationella miljömål och högskolelagen (1 kap. 5 §) för ekonomisk, social och 
miljömässig hållbar utveckling. Högskolan har också formulerat högskolegemensamma mål 
för hållbar utveckling 2014-2016. De delas upp i olika mål och två av dessa berör utbildning 
och medarbetares kompetensnivå.  

4.1.2 Resultat: Frekvens och fördelning 
 
Efter två år på civilekonomprogrammet på Högskolan i Borås riktar studenten in sig på 
redovisning, marknadsföring eller management. På sin hemsida skriver högskolan att 
utbildningen utvecklar studentens ledarskapsförmågor för att kunna göra etiska bedömningar i 
komplexa situationer i olika affärskulturer. 
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Tabell 4.1. Resultat HB. (Källa: egen) 

 
 
För Högskolan i Borås har 29 kurser studerats utifrån kursplanerna. I åtta av kursplanerna 
hittades ord som belyser en eller flera aspekter av hållbar utveckling. Den ekonomiska 
kategorin för hållbar utveckling har integrerats i fyra av kursplanerna. I fem av kursplanerna 
har social hållbar utveckling integrerats. Miljömässig hållbar utveckling har integrerats i två 
kursplaner och övergripande hållbar utveckling hittades i fyra. I kursplanen för kursen 
“Organisationsdesign och managementrecept” har både social och övergripande hållbar 
utveckling integrerats. I kursen “Internationell ekonomi” har både ekonomisk och social 
hållbar utveckling integrerats. Tre av de fyra kategorierna har integrerats i kursplanen för 
kursen “miljöekonomi” och dessa är ekonomisk, miljömässig och övergripande hållbar 
utveckling. I denna kursplan tar miljömässig hållbar utveckling störst plats med tolv 
operationaliserade ord. En av kursplanerna innehåller alla fyra kategorier och det är för kursen 
“Ledarskap och reflekterande etik”. Kursen är markerad i tabell 4.1. I denna hittades 44 
operationaliserade ord varav 39 ingår i kategorin social hållbar utveckling. Antalet kurser vars 
kursplaner integrerar social hållbar utveckling är flest med fem kurser som utgör 17,24% av 
programmets kurser. Kategorin miljömässig hållbar utveckling innefattar två kurser och utgör 
6,90% av programmets kurser. Denna kategori innehåller minst antal kursplaner. Se alla funna 
operationaliserade ord i bilaga 1. 
 
Tabell 4.2. Fördelning av HU-integrerade kurser. (Källa: egen) 

 

Skola:	Högskolan	i	Borås,	redovisning
År Kursnamn Kurskod Ekonomisk Social	 Miljö Övergripande Obligatorisk/Valbar

1 Makroekonomi	7,5	hp SMA101 O
1 Organisationsdesign	och	managementrecept	7,5	hp 21OM1A 3 1 O
1 Redovisningens	grunder	och	tekniker	7,5	hp SRT011 O
1 Statistik	1	7,5	hp 21ST1A O
1 Ekonomistyrning	1	7,5	hp 21ES1B O
1 Internationell	ekonomi	7,5	hp 21IE1B 1 2 O
1 Marknadsföring	för	ekonomer	7,5	hp SMG011 O
1 Mikroekonomi SMI01A O
2 Affärsjuridik	1	15	hp JAF021 O
2 Finansiell	planering	7,5	hp SFI011 O
2 Strategisk	marknadsföring	7,5	hp SSM011 O
2 Externredovisning	7,5	hp SEX601B 4 O
2 Finansiell	ekonomi	7,5	hp 21FE1B O
2 Kreativt	management	7,5	hp SKM011 1 O
2 Statistik	2	7,5	hp NST011 O
3 Ekonomistyrning	2	7,5	hp 21EK1C O
3 Finansieringsteori	7,5	hp 21FT1C V
3 Miljöekonomi	7,5	hp A1ME1B 3 12 2 V
3 Redovisningsteori	och	koncernredovisning	7,5	hp 21RK2C O
3 Skatterätt	1	15	hp JSK01G V
3 Affärsjuridik	2	15	hp JAF211 V
3 Entreprenörskap	och	affärsutveckling	7,5	hp SEN012 V
3 Fallstudie	i	redovisningspraktik	15	hp 21FP1C O
3 Management	och	revision	i	professionella	organisationer	7,5	hp SMO012 V
4 Internationell	redovisning	7,5	hp 22IR1D O
4 Analys	och	bedömning	av	företag	och	förvaltning	7,5	hp SAN023 O
4 Forskningsmetoder	i	företagsekonomi	7,5	hp 22FF1D 1 O
4 Ledarskap	och	reflekterande	etik	7,5	hp SLR013 2 39 2 1 O
4 Självständigt	arbete	för	civilekonomexamen	30	hp 22SC3D 1 O

Totalt	antal	kurser	i	civilekonomprogrammet	inriktning	redovisning 29

Högskolan	i	Borås Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
Antalet	HU-integrerade	kurser 4 5 2 4
Andel	i	procent 13,79% 17,24% 6,90% 13,79%
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4.2 Högskolan i Halmstad 

4.2.1 Strategi för utbildning i hållbar utveckling 
 
Högskolan i Halmstad (HH) har utformat en policy som hjälper verksamheten att bidra till 
hållbar utveckling genom utbildning, forskning och samarbete med näringslivet. Högskolans 
policy innehåller bland andra riktlinjerna för att studenter ska stimuleras och stödjas i arbete 
för hållbar utveckling och ökning av utbildningsmoment inom hållbar utveckling. Genom 
värdeskapande utbildning och forskning ska högskolan arbeta för rättvisa, öppenhet, 
delaktighet, ansvar och respekt utifrån sociala, kulturella och ekonomiska värden.  

4.2.2 Resultat: Frekvens och fördelning 
 
Civilekonomprogrammet i Halmstad menar att programmet ska få studenterna att bli mer 
nytänkande och väl förberedda för ett framtida arbetsliv. Högskolans civilekonomutbildning 
erbjuder tre olika inriktningar att fördjupa sig inom de två sista åren och dessa är: revisor och 
bank, internationell marknadsföring och strategisk ledning. Inriktningen revisor och bank 
riktar sig till personer som vill ha ett framtida yrke som revisor, redovisningskonsult, 
kredithandläggare inom bank eller arbete inom riskkapitalbolag.  
 
Tabell 4.3. Resultat HH. (Källa: egen) 

 
 
För Högskolan i Halmstad har 24 kurser studerats utifrån deras kursplaner. I sju av 
kursplanerna hittades ord som belyser hållbar utveckling. Den sociala kategorin för hållbar 
utveckling har integrerats i sex av kursplanerna. I en av kursplanerna har övergripande hållbar 
utveckling integrerats. Ingen av kursplanerna integrerar ekonomisk eller miljömässig hållbar 
utveckling. Ingen kursplan innehåller fler än en av kategorierna för hållbar utveckling. I 
kursplanen för “Etik” hittades 24 operationaliserade ord som belyser social hållbar utveckling 
och är därför kursplanen med flest ord för hållbar utveckling. Antalet kurser vars kursplaner 
integrerar social hållbar utveckling är flest med sex kurser och utgör 17,24% av programmets 
kurser. Då kategorierna ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling inte integrerats i 

Skola:	Högskolan	i	Halmstad,	revisor	och	bank	
År Kursnamn Kurskod Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande Obligatorisk/Valbar

1 Ekonomistyrning	7,5	hp FÖ2006 O
1 Mikroekonomisk	teori	med	tillämpningar	7,5	hp NA2019 O
1 Affärsredovisning	7,5 FÖ2001 O
1 Makroekonomiskteori	med	tillämpningar	7,5	hp NA2018 O
1 Organisation	och	ledarskap	7,5	hp FÖ2042 6 O
1 Internationell	ekonomi;	Handelsteori	och	politik	7,5	hp NA2024 O
1 Marknadsföring	7,5	hp FÖ2014 O
1 Finansiell	ekonomi	7,5	hp NA2023 O
2 Juridisk	översiktskurs	15	hp JU2024 O
2 Ekonomisk	statistik	15	hp ST2005 O
2 Redovisning	och	finansiell	planering	7,5	hp FÖ4036 2 O
2 Omvärldsanalys	7,5	hp FÖ4037 2 O
2 Ledning	av	människor	7,5	hp FÖ4003 1 O
2 Entreprenörskap	7,5	hp FÖ4038	 O
3 Företagsekonomi	inr	redovisning/verksamhetsstyrning	15	hp FÖ6007 V
3 Företagsekonomi	inr	externredovisning	15	hp	 FÖ6004 V
3 Företagsekonomi	inr	redovisning/finansiell	styrning	15	hp	 FÖ6006 V
3 Etik	7,5	hp FÖ2055 24 O
3 Vetenskaplig	metod	7,5	hp FÖ4007 O
3 Beskattningsrätt	15	hp HA2001 O
4 Redovisning,	revision	och	finansiering	7,5	hp	 FÖ8013 O
4 Företagsanalys	och	kreditbedömning	7,5	hp FÖ8012 O
4 Revisorsjuridik	15	hp JU6001 4 O
4 Självständigt	uppsatsarbete	inom	företagsekonomi	(Avancerad	nivå)	30	hp FÖ7002 1 O
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någon av kursplanerna utgör dessa 0% av programmets kurser. Se alla funna 
operationaliserade ord i bilaga 1. 
 
Tabell 4.4. Fördelning av HU-integrerade kurser. (Källa: egen) 

 

4.3 Jönköping University 

4.3.1 Strategi för utbildning i hållbar utveckling 
 
Under högskolans dokument “Policy för miljö och hållbar utveckling för Högskolan i 
Jönköping” lyder fyra punkter för hur de genom forskning och utbildning ska medverka till 
ansvar för positiv hållbar utveckling. De beskriver sitt ansvar som lärosäte att medverka till 
utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I de fyra 
punkterna skriver Jönköping University att de i enlighet med högskolelagen ska främja 
hållbar utveckling och tillförsäkra kommande generationer en god miljö, ekonomisk och 
social välfärd och rättvisa. Andra punkten berör deras ansvar för att medarbetare och 
studenter utbildas och motiveras till att arbeta på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.  

4.3.2 Resultat: Frekvens och fördelning 
 
Civilekonomprogrammet på Jönköping University (JU) erbjuder två inriktningar: 
nationalekonomi och företagsekonomi. Den företagsekonomiska inriktningen fokuserar mer 
på företagsekonomiska problem vilket kan innefatta redovisningsfrågor som bokslut och 
investeringsbeslut. En obligatorisk del för den företagsekonomiska inriktningen är ett nära 
samarbete med något av universitetets fadderföretag under de två första åren. Senare i 
utbildningen kan studenterna avancera inom redovisningsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt	antal	kurser	i	civilekonomprogrammet	inriktning	revisor	och	bank 24

Högskolan	i	Halmstad Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
Antalet	HU-integrerade	kurser 0 6 0 1
Andel	i	procent 0,00% 25,00% 0,00% 4,17%
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Tabell 4.5. Resultat JU. (Källa: egen) 

 
 
För Jönköping University har 22 kurser studerats utifrån deras kursplaner. I 10 av 
kursplanerna hittades ord som belyser en eller flera aspekter av hållbar utveckling. Den 
ekonomiska kategorin för hållbar utveckling har integrerats i tre av kursplanerna. I sju av 
kursplanerna har social hållbar utveckling integrerats. Ingen av kursplanerna integrerar 
miljömässig hållbar utveckling. I två av kursplanerna har övergripande hållbar utveckling 
integrerats. I kursplanen för kursen “Microeconomics Principles and Mathematics for 
Economics” har både ekonomisk och social hållbar utveckling integrerats. I kursplanen för 
“Organization and Leadership” har både social och övergripande hållbar utveckling 
integrerats. Dessa är de enda två kurserna vars kursplaner integrerat fler än en av kategorierna 
för hållbar utveckling. Antalet kurser vars kursplaner integrerar social hållbar utveckling är 
flest med sju kurser och utgör 31,82% av programmets kurser. Då kategorin miljömässig 
hållbar utveckling inte integrerats i någon av kursernas kursplaner utgör den 0% av 
programmets kurser. Se alla funna operationaliserade ord i bilaga 1. 
 
Tabell 4.6. Fördelning av HU-integrerade kurser. (Källa: egen) 

 

4.4 Karlstads universitet 

4.4.1 Strategi för utbildning i hållbar utveckling 
 
I dokumentet “Miljöpolicy 2016-2018” inleder Karlstad universitet (KaU) med att förklara att 
de vill bidra till hållbar utveckling och att detta arbete utgår ifrån Sveriges 16 nationella 
miljökvalitetsmål. De har därefter utformat fem egna mål för universitetets miljöarbete och 
bidragande till hållbar utveckling. Det första målet beskriver att de vill förmedla en 
medvetenhet om frågor som berör miljö och hållbar utveckling till både studenter och lärare. 

Skola:	Jönköping	University,	redovisning
År Kursnamn Kurskod Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande Obligatorisk/Valbar

1 Affärsredovisning	7,5	hp ACAG13 O
1 Entreprenurship	and	Business	Planning	7,5	hp ENAG13 2 O
1 Ekonomistyrning	7,5	hp ACCK13 O
1 Microeconomics	Principles	and	Mathematics	for	Economics	7,5	hp JMEG14 1 4 O
1 Organization	and	Leadership	7,5	hp MGAG13 6 1 O
1 Macroeconomics	Principles	7,5	hp JMPG14 1 O
1 Marketing	Management	7,5	hp	 MLBK13 1 O
1 International	Macroeconomics	and	Finance	7,5	 ECJK13 1 O
2 Business	Statistics	1	7,5	hp FSFG13 O
2 Externredovisning	och	revision	7,5	hp ACEK13 O
2 Business	Statistics	2	7,5	hp	 JB2K17 O
2 Sweden	in	the	Global	Economy	7,5	hp ECNK13 O
2 Handelsrättslig	översiktskurs	15	hp AJBG13 O
2 Corporate	Finance	1	7,5	hp FSAK13 1 O
3 Skatterätt	15	hp AJMN13 V
3 Handelsrätt	16-30	hp,	15	hp AJEK13 V
3 Internship	in	Economics	15	hp JECN17 V
4 Advanced	Financial	Accounting	7,5	hp JAFR27 O
4 Accounting	Communication	and	Environmental	Reporting	7,5	hp JACR25 8 O
4 Corporate	Governance	7,5	hp ACOR23 O
4 Advanced	Management	Accounting	and	Control	7,5	hp		 ACLR23 1 O
4 Examensarbete	-	företagsekonomi	30	hp JEFT27 2 O

Totalt	antal	kurser	i	civilekonomprogrammet	inriktning	redovisning 22

Jönköping	University Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
Antalet	HU-integrerade	kurser 3 7 0 2
Andel	i	procent 13,64% 31,82% 0,00% 9,09%
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Målets syfte är att implementera ett tankesätt som ska resultera i fokus för hållbar utveckling i 
handlingar. De vill integrera miljöhänsyn i de verksamhetsbeslut som tas av universitetet och 
däribland ses utbildning som den viktigaste ur en miljömässig aspekt. De har även som mål 
att 80% av utbildningarna som universitetet erbjuder ska inkludera miljö- och 
hållbarhetsfrågor.  
 
Den 19e oktober 2016 anordnade universitetet en “Sustainability day” med fokus på flera 
aspekter av hållbar utveckling. Dagen skedde i samverkan med ledande profiler inom hållbar 
utveckling i näringslivet med syfte att förmedla mer kunskap i ämnet. I november året innan 
hade de hållbarhet som tema för “handelshögskolans dag” där fokus låg på hållbar ekonomi, 
samhälle, etik och miljö.  

4.4.2 Resultat: Frekvens och fördelning 
 
Karlstad universitet har som mål att i tjänsteperspektiv vara den ledande handelshögskolan i 
Europa vilket de menar har påverkat utformningen av deras civilekonomprogram. Efter tre 
avslutade terminer väljer civilekonomprogrammets studenter att rikta in sig på 
nationalekonomi eller företagsekonomi som huvudämne. Den sjätte terminen kan studenterna 
med företagsekonomisk inriktning välja specialområde inom marknadsföring, redovisning och 
styrning eller service management. 
 
Tabell 4.7. Resultat KaU. (Källa: egen) 

 
 

För Karlstads universitet har 23 kurser studerats utifrån deras kursplaner. I sju av 
kursplanerna hittades ord som belyser en eller flera aspekter av hållbar utveckling. Den 
ekonomiska aspekten av hållbar utveckling har integrerats i två av kursplanerna. I sex av 
kursplanerna har social hållbar utveckling integrerats. Den miljömässiga kategorin för hållbar 
utveckling har integrerats i två av kursplanerna och i en av kursplanerna har övergripande 
hållbar utveckling integrerats. I kursplanen för kursen “Mikroekonomisk teori och 
internationell handel” har både social och miljömässig hållbar utveckling integrerats. En av 

Skola:	Karlstad	Universitet,	redovisning	och	styrning
År Kursnamn Kurskod Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande Obligatorisk/Valbar

1 Ekonomistyrning	6	hp FEGA01 O
1 Externredovisning	1	6	hp FEGA01 O
1 Marknadsföring	6	hp FEGA01 O
1 Organisation	6	hp FEGA01 1 O
1 Professional	Skills	6	hp FEGA01 O
1 Mikroekonomisk	teori	och	internationell	handel	15	hp NEGA01 1 1 O
1 Makroekonomi,	globalisering	och	tillväxt	15	hp NEGA01 2 O
1 Handelsrättslig	översiktskurs	15	hp RVGA02 1 O
2 Statistik	15	hp STGA01 O
2 Externredovisning	2	6	hp FEGB01 O
2 Investering	och	finansiering	6	hp FEGB01 O
2 Ledarskap	och	organisation	6	hp FEGB01 1 O
2 Marknadsföring	och	affärsutveckling	6	hp FEGB01 O
2 Verksamhetsstyrning	6	hp FEGB01 O
3 Beskattningsrätt	15	hp RVGA04 O
3 Ekonomistyrning	2,	7,5	hp	 FEGC44 O
3 Externredovisning	3,	7,5	hp FEGC45 O
3 Handelsrätt	15	hp RVGA31 1 O
3 Vetenskapliga	metoder	i	företagsekonomi	15	hp FEGC47 O
4 Redovisning	och	styrning	7,5	hp FEAD25 O
4 Hållbara	affärer	och	ledarskap	15	hp FEAD47 2 7 2 10 O
4 International	financial	accounting	7,5	hp FEAD11 O
4 Företagsekonomi	-	examensarbete	civilekonom	30	hp FEAD60 O
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kursplanerna innehåller alla fyra kategorier och det är i kursen för “Hållbara affärer och 
ledarskap”. Kursen är markerad i tabell 4.4. I denna hittades 21 ord för hållbar utveckling 
varav tio ingår i kategorin övergripande hållbar utveckling och sju i kategorin social hållbar 
utveckling. Antalet kurser vars kursplaner integrerar social hållbar utveckling är flest med sex 
kurser och utgör 26,09% av programmets kurser. Kategorin övergripande hållbar utveckling 
har integrerats i en av kursernas kursplaner och utgör 4,35% av programmets kurser. Denna 
kategori innehåller minst antal kursplaner. Se alla funna operationaliserade ord i bilaga 1. 
 
Tabell 4.8. Fördelning av HU-integrerade kurser. (Källa: egen) 

 

4.5 Linköpings universitet 

4.5.1 Strategi för utbildning i hållbar utveckling 
 
Linköpings universitet (LiU) har utformat en “strategikarta” från 2016 och i den finns 
upplysningar om universitets egenskaper, arbete och mål. I strategikartan ingår hållbar 
utveckling i målen att “attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorer för ett 
hållbart samhälle i en föränderlig värld” och “bidra till en samhällsutveckling baserad på 
kunskap”. Forskarnätet “LiU Sustainability” bildades våren 2012 och har som långsiktigt mål 
att göra universitetet världsledande inom hållbarhet både vetenskapligt och i praktiskt arbete. 
De har en strävan att rekrytera världens bästa hållbarhetsforskare och behandla frågor som 
handlar om behovet för undervisning i hållbar utveckling och hur den i sådant fall ska 
bedrivas.  
 
Linköpings universitet bedriver projekt för hållbar utveckling som kunskapsområde. Projektet 
finansieras av Energimyndigheten och har som syfte att kunna värdera och förbättra 
utbildning inom hållbar utveckling. För att utveckla undervisningen har tre delmål för 
projektet bildats. Det första delmålet syftar på att identifiera vilket innehåll av hållbar 
utveckling som undervisas där störst fokus läggs på energi och klimat. Det andra delmålet är 
att underlätta implementeringen av hållbar utveckling genom att förtydliga betydelsen av 
begreppet. Det tredje och sista delmålet är att identifiera vilken roll kunskapen om hållbar 
utveckling har i ett disciplinärt utbildningssystem.  

4.5.2 Resultat: Frekvens och fördelning 
 
Linköpings universitets civilekonomprogram presenteras som ett program med en genomtänkt 
utbildningsplan som präglas av unika kurser. Efter de två första åren väljer studenterna att 
rikta in sig på antingen nationalekonomi eller företagsekonomi, och väljer studenterna det 
sista alternativet kan de det fjärde året fördjupa sig inom ekonomistyrning, marknadsföring, 
finansiell ekonomi, företagsstrategi eller redovisning.  
 
 
 
 
 
 

Totalt	antal	kurser	i	civilekonomprogrammet	inriktning	redovisning	och	styrning 23

Karlstads	universitet Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
Antalet	HU-integrerade	kurser 2 6 2 1
Andel	i	procent 8,70% 26,09% 8,70% 4,35%
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Tabell 4.9. Resultat LiU. (Källa: egen) 

 
 

För Linköpings universitet har 29 kurser studerats utifrån dess kursplaner. I fem av 
kursplanerna hittades ord som belyser en eller flera aspekter av hållbar utveckling. Den 
ekonomiska kategorin för hållbar utveckling har integrerats i två av kursplanerna. I fyra av 
kursplanerna har social hållbar utveckling integrerats. Den miljömässiga kategorin för hållbar 
utveckling har integrerats i en av kursplanerna. Det saknas kursplaner som har integrerat 
övergripande hållbar utveckling. I en av kursplanerna har tre kategorier integrerats och det är 
kursplanen för kursen “Mikroekonomi”. I denna kurs hittades ekonomisk, social och 
miljömässig hållbar utveckling där kategorin för social hållbar utveckling var mest frekvent 
med fem operationaliserade ord. Antalet kurser vars kursplaner integrerar social hållbar 
utveckling är flest med fyra kurser och utgör 13,79% av programmets kurser. Då kategorin 
övergripande hållbar utveckling inte har integrerats i någon av kursernas kursplaner utgör den 
0% av programmets kurser. Se alla funna operationaliserade ord i bilaga 1.  
 
Tabell 4.10. Fördelning av HU-integrerade kurser. (Källa: egen) 

 

4.6 Linnéuniversitetet 

4.6.1 Strategi för utbildning i hållbar utveckling 
 
Utbildningen och forskningen vid Linnéuniversitetet (LnU) värdesätter internationalisering, 
jämställdhet och hållbar utveckling. Studenter och medarbetare ska fundera kring lika villkor 

Skola:	Linköpings	universitet,	redovisning
År Kursnamn Kurskod Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande Obligatorisk/Valbar

1 Företaget	och	den	globala	marknaden	4	hp 722G41 O
1 Organisation	7	hp 722G67 3 O
1 Externredovisning	10,5	hp 722G76 O
1 Introduktion	till	nationalekonomi	8	hp 730G25 O
1 Handelsrätt	10	hp 747G47 O
1 Kalkylering	och	budgetering	7,5	hp 722G82 O
1 Statistik	A	7	hp 732G70 O
1 Makroekonomi	10	hp 730G43 O
2 Associationsrätt	5	hp 747G70 O
2 Mikroekonomi	12	hp 730G60 1 5 1 O
2 Statistik	B	8	hp 732G71 O
2 Externredovisning	B	7	hp 722G95 O
2 Företagsekonomisk	metod	7	hp 722G94 O
2 Marknadsföring	7	hp 722G93 O
2 Finansiell	styrning	7	hp 722G87 O
2 Strategi	och	styrning	7	hp 722G96 O
3 Beskattningsrätt	15	hp 747G35 V
3 Kredit-	och	exekutionsrätt	15	hp	 747G73 V
3 Redovisningsteori	7,5	hp 722G72 O
3 Koncernredovisning	7,5	hp 723G21 O
3 Finansiell	ekonomi	7,5	hp 723G29 O
3 Logistik	7,5	hp 723G48 V
3 Kredit-	och	valutamarknaden	i	ett	internationellt	perspektiv	7,5	hp 730G82 V
3 Enterprise	systems	7,5	hp 723G79 V
4 Ekonomisk	styrning	15	hp 722A14 1 O
4 Revision	i	teori	och	praktik	7,5	hp	 722A43 1 O
4 Redovisningsval	i	teori	och	praktik	7,5	hp 722A44 O
4 Innovation	and	project	management	15	hp 722A41 O
4 Examensarbete	i	företagsekonomi	30	hp 722A35 3 O

Totalt	antal	kurser	i	civilekonomprogrammet	inriktning	redovisning 29

Linköpings	universitet Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
Antalet	HU-integrerade	kurser 2 4 1 0
Andel	i	procent 6,90% 13,79% 3,45% 0,00%
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och hållbar utveckling. Två strategiska punkter för att nå övergripande mål handlar om 
utvecklandet av socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara universitetsområden i Kalmar och 
Växjö, och att dessa ska inkludera perspektiv på hållbar utveckling och lika villkor i alla 
kunskapsmiljöer. På universitets hemsida går det att hitta hållbarhetsmål, en handlingsplan för 
2016-2018 och policy för hållbar utveckling. De kallar sin Vision och strategi 2015-2020 för 
“En resa in i framtiden”. FN:s hållbarhetsmål är vägvisare enligt lärosätet tillsammans med 
Högskolelagen 1 kap. 5§. Linnéuniversitetets hållbarhetsmål 2016-2018 har delats in i åtta 
områden där utbildning är ett. Målet för utbildning är att integreringen av hållbar utveckling 
ska öka i utbildningen. Som en indikator för hur väl ökningen av integrering av hållbar 
utveckling fungerat så använder sig universitetet av sin “Linnébarometer” där de ställer frågan 
till studenter om de mött hållbar utveckling i sin utbildning. Målet för studentmedverkan 
handlar om att skapa förutsättningar för studenter att bli delaktiga i hållbarhetsarbetet. De vill 
uppmuntra till studentprojekt inom hållbar utveckling genom att stödja projekten samt belöna 
de bästa.  

4.6.2 Resultat: Frekvens och fördelning 
 
Civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet studeras i Växjö och är enligt de själva ett 
program som är nära näringslivet och som ska ge studenterna den kunskap som krävs för ett 
framtida yrkesliv. Efter två år kan civilekonomstudenterna välja en av inriktningarna 
management, marknadsföring, redovisning, controller, finansiell ekonomi, supply chain 
management eller nationalekonomi. 
 
Tabell 4.11. Resultat LnU. (Källa: egen) 

 
 
För Linnéuniversitetet har 20 kurser studerats utifrån deras kursplaner. I sju av kursplanerna 
hittades ord som belyser en eller flera aspekter av hållbar utveckling. Den ekonomiska 
kategorin för hållbar utveckling har integrerats i en av kursplanerna. I sex av kursplanerna har 
social hållbar utveckling integrerats. Ingen av kursplanerna har integrerat miljömässig hållbar 
utveckling. Den övergripande kategorin av hållbar utveckling har integrerats i två av 
kursplanerna. I kursplanerna för kurserna “Marknadsföring” och “Mikroekonomi” hittades två 
av kategorierna. I kursplanen för “Marknadsföring” har både social och övergripande hållbar 
utveckling integrerats och i kursplanen för “Mikroekonomi” har både ekonomisk och social 
hållbar utveckling integrerats. Antalet kurser vars kursplaner integrerar social hållbar 

Skola:	Linnéuniversitet,	redovisning
År Kursnamn Kurskod Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande Obligatorisk/Valbar

1 Organisation	och	ledarskap	7,5	hp 1FE190 4 O
1 Marknadsföring	7,5	hp 1FE191 3 2 O
1 Makroekonomi	15	hp 1NA835 O
1 Ekonomisk	statistik	1	7,5	hp 1ST060 O
1 Ekonomisk	statistik	2	7,5	hp 1ST061 O
1 Introduktion	till	ekonomistyrning	7,5	hp 1FE196 O
1 Kalkylering	och	investeringsbedömning	7,5	hp 1FE197 O
2 Extern	redovisning,	finansiering	och	ekonomisk	styrning	2	15	hp 1FE193 O
2 Handelsrättslig	grundkurs	15	hp 1RV840 O
2 Företagande	och	affärsutveckling	7,5	hp 1FE194 O
2 Logistik	7,5	hp 1FE195 1 O
2 Mikroekonomi	7,5	hp 1NA836 1 3 O
3 Redovisningsteori	7,5	hp 2FE190 O
3 Affärssystem	och	redovisningsrutiner	7,5	hp 2FE191 O
3 Grundläggande	beskattningsrätt	15	hp 1RV841	 1 O
3 Årsredovisning	med	koncernredovisning	7,5	hp 2FE195 O
3 Företagsekonomisk	metod	7,5	hp 2FE197 2 O
3 Handelsrättslig	fortsättningskurs	15	hp 1RV842	 O
4 Bolagsstyrning,	normer	och	riskanalyser	30	hp 4FE072 4 O
4 Examensarbete	i	redovisning	och	finansiering	för	Civilekonomprogrammet	30	hp 4FE17E O
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utveckling är flest med sex kurser och utgör 30% av programmets kurser. Då kategorin 
miljömässig hållbar utveckling inte har integrerats i någon av kursernas kursplaner utgör den 
0% av programmets kurser. Se alla funna operationaliserade ord i bilaga 1. 
 
Tabell 4.12. Fördelning av HU-integrerade kurser. (Källa: egen) 

 

4.7 Luleå tekniska universitet 

4.7.1 Strategi för utbildning i hållbar utveckling 
 
Luleå tekniska universitet (LTU) har en vision för 2020 där de ska vara med att utveckla det 
attraktiva hållbara samhället genom bland annat utbildningar som utmanar och får individer 
att samverka. Målbilden 2020 för utbildning är att den ska inspirera till självständigt, aktivt 
och utmanande lärande för framtiden. Luleå tekniska universitet ska vara en mötesplats där 
studenter från Sverige och världen kommer för att lära under god utbildningskvalitet. 
Studenterna vid universitetet ska vara eftertraktade på en global arbetsmarknad då de är 
kompetenta, kreativa, handlingskraftiga med kunskap om ett attraktivt hållbart samhälle.     
 
Utifrån vision och målbild har övergripande strategiska mål formats. Målen för utbildning 
som utmanar är att utbildningarna ska stimulera till kreativitet, nyfikenhet, kritiskt tänkande 
och initiativförmåga.  

4.7.2 Resultat: Frekvens och fördelning 
 
Luleå tekniska universitet menar att de studenter som går civilekonomprogrammet får möta 
prisbelönt lärare och att utbildningen ger breda möjligheter i ett framtida yrkesval. 
Utbildningen ger studenten möjlighet att välja nationalekonomiskt eller företagsekonomiskt 
huvudområde efter två år och för de studenter som väljer företagsekonomi har också 
möjlighet att fördjupa sig inom redovisning och styrning samt marknadsföring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt	antal	kurser	i	civilekonomprogrammet	inriktning	redovisning 20

Linnéuniversitetet Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
Antalet	HU-integrerade	kurser 1 6 0 2
Andel	i	procent 5,00% 30,00% 0,00% 10,00%
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Tabell 4.13. Resultat LTU. (Källa: egen) 

 
 
För Luleå tekniska universitet har 30 kurser studerats utifrån deras kursplaner. I fem av 
kursplanerna hittades ord som belyser en eller flera aspekter av hållbar utveckling. Det saknas 
helt kursplaner som integrerar ekonomisk hållbar utveckling. I tre av kursplanerna har social 
hållbar utveckling integrerats. Den miljömässiga kategorin för hållbar utveckling har 
integrerats i en av kursplanerna och den övergripande hållbar utveckling har integrerats i två 
av kursplanerna. I en av kursplanerna har både social och miljömässig hållbar utveckling 
integrerats och det är i kursplanen för “Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi”. 
Kursplanen för “Vetenskap och etik: Introduktion för samhällsvetare” har högst frekvens av 
ord som belyser hållbar utveckling och samtliga ingår i kategorin social hållbar utveckling. 
Antalet kurser vars kursplaner integrerar social hållbar utveckling är flest med tre kurser och 
utgör 10% av programmets kurser. Då kategorin ekonomisk hållbar utveckling inte har 
integrerats i någon av kursernas kursplaner utgör den 0% av programmets kurser. Se alla 
funna operationaliserade ord i bilaga 1. 
 
Tabell 4.14. Fördelning av HU-integrerade kurser. (Källa: egen) 

 

4.8 Umeå universitet 

4.8.1 Strategi för utbildning i hållbar utveckling 
 

Skola:	Luleå	Tekniska	Universitet,	redovisning	och	styrning
År Kursnamn Kurskod Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande Obligatorisk/Valbar

1 Ledning	och	organisation	av	affärsverksamhet	7,5	hp O0017N O
1 Inlednade	extern	redovisning	7,5	hp R0008N O
1 Marknadsföring,	grundkurs	7,5	hp M0015N 1 O
1 Nationalekonomi	A,	Mikroteori	7,5	hp N0008N 2 O
1 Nationalekonomi	A,	Makroteori	7,5	hp N0011N O
1 Nationalekonomi	A,	Tillämpad	mikroekonomi	7,5	hp N0030N 3 3 O
1 Nationalekonomi	A,	Tillämpad	makroekonomi	7,5	hp N0012N O
1 Modeller	för	interstyrning	7,5	hp R0009N O
2 Vetenskap	och	etik:	Introduktion	för	samhällsvetare	7,5	hp G0009N 11 O
2 Affärsstrategi	7,5	hp M0024N O
2 Vetenskaplig	metod	7,5	hp G0006N O
2 Marknadsanalys	7,5	hp N0027N O
2 Statistik	1:	Undersökningsmetodik	7,5	hp S0004M O
2 Juridisk	introduktionskurs	15	hp J0046N O
2 Statistik	2:	Slumpmodeller	och	inferens	7,5	hp S0005M O
3 Supply	Chain	Management	7,5	hp M0026N O
3 Företagsanalys	7,5	hp R0007N O
3 Integrationskurs	Företagsekonomi	7,5	hp O0008N O
3 Externredovisning	och	internationell	reglering	7,5	hp R0025N O
3 Redovisning	och	styrning	7,5	hp R0016N O
3 Koncernredovisning	7,5	hp R0020N O
3 Handelsrätt	2	15	hp J0007N V
3 Finansiell	ekonomi,	introduktion	7,5	hp N0022N V
4 Strategisk	ekonomistyrning	7,5	hp R7003N O
4 Redovisningsteori	7,5	hp R7013N O
4 Verksamhetsförlagd	projektkurs	inom	ekonomiområdet	15	hp G7001N V
4 Beskattningsrätt	15	hp J0011N 1 V
4 Marknadsundersökningar	för	affärsbeslut	7,5	hp M7035N V
4 Internationell	finansiell	management	7,5	hp	 R7011N V
4 Examensarbete	civilekonom,	inriktning	företagsekonomi,	redovisnings	och	styrning	30	hp R7012N O

Totalt	antal	kurser	i	civilekonomprogrammet	inriktning	redovisning	och	styrning 30

Luleå	Tekniska	Universitet Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
Antalet	HU-integrerade	kurser 0 3 1 2
Andel	i	procent 0,00% 10,00% 3,33% 6,67%
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Umeå universitet (UmU) vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling i samhället och vara ett 
miljömedvetet universitet. I en utformad miljöpolicy har fyra riktlinjer konstruerats för att nå 
ett sådant mål. En av dessa är att “göra studenter och anställda medvetna om miljöfrågor och 
stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling”. Umeå universitet lyfter 
i sin miljöpolicy fram UKÄs självutvärdering av universitetet för hållbar utveckling. 
Universitetet nämner också 1 kap. 5 § i högskolelagen (1992:1434) och sin strävan att öka 
hållbar utveckling i utbildningen. Samverkan med samhället fokuserar på utveckling inom 
demokrati, tillväxt, kunskap och utbildning och universitetet har utformat en 
samverkansstrategi 2016-2020 för detta.      

4.8.2 Resultat: Frekvens och fördelning 
 
Civilekonomprogrammet på Umeå universitet beskrivs som ett mycket flexibelt program där 
studenterna erbjuds stor valfrihet kring programmets kurser. Efter tre terminer väljer 
studenten huvudområdet nationalekonomi eller företagsekonomi och efter den femte terminen 
kan företagsekonomistudenterna välja inriktning finansiering, marknadsföring, 
affärsutveckling, redovisning eller management. Utbildningen inkluderar en och en halv 
termin där studenterna får välja kurser helt fritt och på grund av för stor omfattning utesluts 
därför dessa kurser från vår analys och ett fokus på redovisningskurser görs.  
 
Tabell 4.15. Resultat UmU. (Källa: egen) 

 
 
För Umeå universitet har 22 stycken kurser studerats utifrån deras kursplaner. I 15 av 
kursplanerna hittades ord som belyser en eller flera aspekter av hållbar utveckling. Den 
ekonomiska kategorin för hållbar utveckling har integrerats i tre av kursplanerna. I tolv av 
kursplanerna har social hållbar utveckling integrerats. Den miljömässiga kategorin för hållbar 
utveckling har integrerats i två av kursplanerna och den övergripande kategorin av hållbar 
utveckling i sex av kursplanerna. I kursplanerna för kurserna “Marknadsföring” och 
“Organisation” hittades både social och övergripande hållbar utveckling. I kursplanerna för 
kurserna “Mikroekonomisk teori” och “Marknadsmisslyckanden och 
resursfördelningsproblem” hittades både ekonomisk och social hållbar utveckling. Kursplanen 
för kursen “Räkenskapsanalys och värdering” är den enda kursplanen som har integrerat fler 

Skola:	Umeå	Universitet,	redovisning
År Kursnamn Kurskod Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande Obligatorisk/Valbar
1 Marknadsföring	7,5	hp 2FE211 3 6 O
1 Organisation	7,5	hp 2FE211 2 2 O
1 Externredovisning	7,5	hp 2FE211 3 O
1 Ekonomistyrning	7,5	hp 2FE211 1 O
1 Statistik	A1	15	hp 2ST005 O
1 Juridisk	översiktskurs	15	hp 2JU033 O
2 Mikroekonomisk	teori	7,5	hp	 2NE060 1 1 O
2 Marknadsmisslyckanden	och	resursfördelningsproblem	7,5	hp 2NE060 4 2 O
2 Makroekonomisk	analys	på	kort	sikt	7,5	hp 2NE060 2 O
2 Makroekonomisk	analys	i	ett	längre	tidsperspektiv	7,5	hp 2NE060 O
2 Finansiering	7,5	hp 2FE014 O
2 Räkenskapsanalys	och	värdering	7,5	hp 2FE014 1 1 1 O
2 Entreprenörskap	med	beslutstöd	7,5	hp 2FE014 2 O
2 Vetenskaplig	metod	7,5	hp 2FE014 O
3 Handelsrätt	15	hp 2JU121 V
3 Redovisningsteori	och	praxis	i	ett	internationellt	perspektiv	7,5	hp 2FE218 1 O
3 Koncernredovisning	7,5	hp 2FE218 O
4 Avancerad	bokslutsanalys	och	värdering	7,5	hp 2FE107 1 1 O
4 Avancerad	ekonomistyrning	7,5	hp 2FE107 2 1 O
4 Avancerad	redovisning	7,5	hp 2FE107 2 O
4 Avancerad	revision	7,5	hp 2FE107 3 O
4 Examensarbete	i	företagsekonomi	30	hp 2FE151 1 O
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än två kategorier av hållbar utveckling och dessa är social, miljömässig och övergripande 
hållbar utveckling. I kursplanen för “Avancerad bokslutsanalys och värdering” hittades både 
social och miljömässig hållbar utveckling. Antalet kurser vars kursplaner integrerar social 
hållbar utveckling är flest med tolv kurser och utgör 54,55% av programmets totala antal 
kurser. Kategorin miljömässig hållbar utveckling har integrerats i två kursplaner och utgör 
9,09% av programmets kurser. Denna kategori innehåller minst antal kursplaner. Se alla funna 
operationaliserade ord i bilaga 1. 
 
Tabell 4.16. Fördelning av HU-integrerade kurser. (Källa: egen) 

 

4.9 Örebro universitet  

4.9.1 Strategi för utbildning i hållbar utveckling 
 
Örebro universitet (ÖU) har som mål för sin utbildning att skapa förutsättningar för bildning 
som bidrar till utveckling inom samhällets alla områden. Målet för samverkan och innovation 
syftar till att öka den sociala välfärden tillsammans med en hållbar ekonomisk tillväxt. 
Universitetet belyser också vikten av jämlikhet och jämställdhet där de skriver att alla 
medarbetare och studenter ska mötas med respekt, välvillighet och att ingen diskriminering 
tolereras. Jämlikhets- och jämställdhetsarbetet vid Örebro universitet utgår från 
Diskrimineringslagen och det är Universitetskansliet som ansvarar för det strategiska 
jämlikhetsarbetet. Vid universitetet finns också en miljöpolicy utformad där det övergripande 
målet är att säkerställa goda livsvillkor för framtida generationer. Med rollen som ledande 
kunskapsaktör vill de med sin utbildning, forskning och egna miljöförbättringar driva arbete 
med hållbar samhällsutveckling framåt. Universitetet ska arbeta med utbildning och forskning 
integrerat med miljö och hållbar utveckling.   

4.9.2 Resultat: Frekvens och fördelning 
 
Enligt Örebro universitet är deras civilekonomprogram ett brett program med stor närhet till 
näringslivet. Under andra året på civilekonomprogrammet väljer studenterna huvudområde 
inom nationalekonomi eller företagsekonomi vilket de fortsätter att fördjupa sig inom under 
resterande utbildningsperiod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt	antal	kurser	i	civilekonomprogrammet	inriktning	redovisning 22

Umeå	universitet Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
Antalet	HU-integrerade	kurser 3 12 2 6
Andel	i	procent 13,64% 54,55% 9,09% 27,27%
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Tabell 4.17. Resultat ÖU. (Källa: egen) 

 
 
För Örebro universitet har 25 kurser studerats utifrån deras kursplaner. I tolv av kursplanerna 
hittades ord som belyser en eller flera aspekter av hållbar utveckling. Den ekonomiska 
kategorin av hållbar utveckling har integrerats i tre av kursplanerna. I åtta av kursplanerna har 
social hållbar utveckling integrerats. Den miljömässiga kategorin av hållbar utveckling har 
integrerats i en av kursplanerna och den övergripande kategorin av hållbar utveckling i två av 
kursplanerna. I kursplanerna för “Organisation” och “Finansiell ekonomi och etik” hittades 
två av kategorierna. I kursplanen för “Organisation” har både social och övergripande hållbar 
utveckling integrerats och i kursplanen för “Finansiell ekonomi och etik” har både ekonomisk 
och social hållbar utveckling integrerats. Antalet kurser vars kursplaner integrerar social 
hållbar utveckling är flest med åtta kurser och utgör 32,00% av programmets kurser. 
Kategorin miljömässig hållbar utveckling har integrerats i en av kursernas kursplaner och 
utgör 4,00% av programmets kurser. Denna kategori innehåller minst antal kursplaner. Se alla 
funna operationaliserade ord i bilaga 1. 
 
Tabell 4.18. Fördelning av HU-integrerade kurser. (Källa: egen) 

 
 

  

Skola:	Örebro	Universitet,	redovisning
År Kursnamn Kurskod Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande Obligatorisk/Valbar

1 Företaget	i	omvärlden	3	hp FÖ1020 1 O
1 Marknadsföring	7,5	hp FÖ1020 O
1 Organisation	och	ledarskap	4,5	hp FÖ1020 O
1 Externredovisning	och	räkenskapsanalys	6	hp FÖ1020 O
1 Ekonomistyrning	9	hp FÖ1020 O
1 Mikroekonomisk	teori	7,5	hp NA1001 O
1 Globalisering	7,5	hp NA1001 1 O
1 Makroekonomi	15	hp NA1001 1 O
1 Finansiell	planering	6	hp FE200G 1 O
2 Marknadsföring	7,5	hp FE200G 2 O
2 Teori	och	modellering	7,5	hp FE200G 1 O
2 Organisation	9	hp FE200G 3 3 O
2 Grundläggande	statistik	15	hp ST100G O
2 Juridisk	introduktionskurs	15	hp RV001G 1 O
3 Handelsrätt	15	hp RV004G V
3 Beskattningsrätt	15	hp RV005G V
3 Externredovisning	i	bolag	och	koncerner	15	hp FÖ3005 1 V
3 Finansiell	ekonomi	och	etik	7,5	hp FÖ3017 1 4 V
3 Ledning	och	styrning	av	processer	15	hp	 FÖ3015 V
4 Datorbaserad	kalkylering	och	redovisning	15	hp FÖ4003 V
4 Externredovisning	i	tid	och	rum	15	hp FÖ4005 2 V
4 Ekonomistyrning	15	hp FÖ4004 V
4 Finansiella	derivat	7,5	hp FE406A V
4 Vetenskaplig	analys	7,5	hp FÖ4023 1 O
4 Självständigt	arbete	30	hp FÖ4002 O

Totalt	antal	kurser	i	civilekonomprogrammet	inriktning	redovisning 25

Örebro	universitet Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
Antalet	HU-integrerade	kurser 3 8 1 2
Andel	i	procent 12,00% 32,00% 4,00% 8,00%
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5 Diskussion och slutsatser 
 
Vår diskussion utgår ifrån tidigare presenterat resultat utifrån den teoretiska referensramen 
som återfinns i kapitel två. Kapitlet besvarar studiens forskningsfrågor och syftar till att 
komma närmre en lösning på den problemformulering som presenterats. Vi inleder med en 
analys av resultatet genom att knyta an till det genomgående temat att ekonomiska, sociala 
och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling måste vara i balans för att nå en långsiktig 
hållbar utveckling. Därefter fortsätter diskussionen om hållbar utveckling i utbildning genom 
att koppla studien till nyinstitutionell teori och isomorfismens tre former. Avsnittet avslutas 
med studiens slutsatser.  

5.1 Frekvens och fördelning i utbildning för hållbar utveckling 
 
Att definiera hållbar utveckling har vi i tidigare avsnitt förklarat är komplicerat på grund av 
den komplexa begreppsvariationen. Det har förts många diskussioner om ett motstånd i en 
integrering av hållbar utveckling i utbildning och att denna typ av undervisning därmed 
bortprioriterats (Wynder, Wellner & Reinhard 2013). Yttre förväntningar har lett till en allt 
större efterfrågan men trots det har kursplanerna fortsatt sakna ett sådant innehåll och 
orsakerna kan vara flera (Fleischman & Schuele 2006; Wynder, Wellner & Reinhard 2013).  
 
Utifrån studiens resultat ser vi att de svenska civilekonomutbildningarna med 
redovisningsinriktning har stora likheter i kursplanernas integrering av hållbar utveckling. 
Genom att studera programmens kursplaner har vi kunnat urskilja frekvensen och 
fördelningen av hur hållbar utveckling integrerats i varje kurs och vidare vilka aspekter av 
hållbar utveckling som innehar störst tonvikt. I resultatet finner vi att antal kurser som 
integrerar social hållbar utveckling är fler än för de andra tre kategorierna i samtliga 
civilekonomutbildningar. I tabellen nedan ser vi en tonvikt på den sociala aspekten. Utifrån 
tabellen går det också att utläsa att i sju utav de nio civilekonomutbildningarna med 
redovisningsinriktning är den sociala aspekten av hållbar utveckling integrerad i dubbelt så 
många kurser eller fler än den näst mest integrerade aspekten. I sex av de nio 
civilekonomprogrammen finner vi att miljömässig hållbar utveckling integreras i minst antal 
kurser och i tre av civilekonomprogrammen saknas aspekten helt.  

 
Figur 5.1 Fördelning av de tre aspekterna för hållbar utveckling. (Källa: egen) 
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5.1.1 Balans mellan de tre aspekterna av hållbar utveckling 
 
I vår studie har hållbar utveckling definierats utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter med stöd i FNs definition av begreppet. En balans mellan aspekterna har beskrivits 
som grundläggande för att nå hållbar utveckling vilket innebär att en aspekt inte bör 
prioriteras över en annan. Studiens resultat visar att utav 233 stycken kursplaner är det två 
stycken som integrerar alla fyra kategorier utav hållbar utveckling. Det innebär att 0,86% av 
kurserna i svenska civilekonomutbildningar med redovisningsinriktning innehar balans 
mellan de tre aspekterna av hållbar utveckling samt integrerar begreppet hållbar utveckling i 
kategorin för övergripande hållbar utveckling. Det finns en kurs vars kursplan integrerar 
ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling men saknar integrering av kategorin för 
övergripande hållbar utveckling vilket innebär att dessa aspekter inte definierats som hållbar 
utveckling i kursplanen. Kursen uppfyller dock kravet för balans mellan de tre aspekterna som 
hållbar utveckling bör består av då de tre första kategorierna integreras. Tillsammans med de 
två kurserna som integrerar samtliga fyra kategorier blir andelen i procent utav de 233 
kursplanerna 1,29%.    

5.2 Isomorfismens betydelse för integrering av hållbar utveckling 
 
I samtliga universitet och högskolor beskrivs strategierna för utbildning för hållbar utveckling 
kortfattat utan specifika riktlinjer som säger i vilken omfattning integrering ska ske. 
Utbildningsdepartementet (2008) menar att organisationen UNECE, som har utvecklat ett 
flertal strategier inom hållbar utveckling för utbildning, har som syfte att ”uppmuntra” till att 
utveckla och integrera hållbar utveckling i formella utbildningssystem, ämnen och kurser, och 
i icke-formell och informell utbildning. Att förändra genom att skapa externa påtryckningar 
ingår i nyinstitutionella teorins normativa isomorfism. Utifrån vår studies resultat har dock 
denna typ av isomorfism inte fått tillräckligt genomslag i integreringen av hållbar utveckling i 
civilekonomutbildningarna vilket kan förklaras av att normativ isomorfism saknar lagstöd till 
skillnad från den tvingande isomorfismen. Att UNECE har som mål att uppmuntra till 
utbildning för hållbar utveckling istället för att finna lagstöd, kan förklara varför en balans av 
de tre aspekterna av hållbar utveckling inte har fått genomslag. Det kan också vara en 
förklaring till varför universiteten och högskolornas egna strategier inom ämnet inte alltid är 
specificerade. I resultatets kvalitativa inslag finner vi att samtliga universitet och högskolor 
har utformat egna strategier, policys och mål med utgångspunkt i dagens internationella och 
nationella strategier. Trots detta saknas i de flesta fall en tydlig handlingsplan på hur de ska nå 
dit vilket kan hänföras till den diffushet som återfinns i de internationella och nationella 
strategierna. Weir (2009) lyfter fram DiMaggios och Powells resonemang om att universitet 
och högskolor ofta anpassar sig till liknande strategier vilket kan förklara varför de strategier 
som universiteten och högskolorna utformat följer likartade mönster.  
 
De externa påtryckningarna i form av strategier verkar inte ha fått tillräcklig genomslagskraft 
på integrering av hållbar utveckling i civilekonomutbildningarna med inriktning redovisning. 
Den normativa isomorfismen kan förklaras genom en motsatt effekt där strategier snarare blir 
ett verktyg att kommunicera ett arbete för hållbar utveckling än att specificera en praktisk 
handlingsplan. Denna form av isomorfism kan även förklara harmoniseringen av dessa 
utbildningar utifrån de professioner som finns i utbildningsverksamheten. De universitet och 
högskolor som ingår i vår studie har utformat kursplaner med liknande prioriteringar av 
hållbar utveckling, vilket kan förklaras av personalens akademiska bakgrund, kompetens och 
prioriteringar. Weir (2009) lyfter fram DiMaggios och Powells resonemang om att den 
normativa isomorfismen kan vara förklaringen till en harmonisering av undervisning och 
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utbildningars innehåll då universitet och högskolor anställer personal med lika egenskaper och 
prioriteringar. Även Ceulemans et al. (2011) belyser att föreläsares brist på medvetenhet och 
kunskap om hållbar utveckling och dess globala betydelse är en av orsakerna till att 
integrering av hållbar utveckling är lågt prioriterat i kursplaner. Det kan ge ytterligare vikt i 
att utbildningen har en stor roll för att företag ska prioritera hållbar utveckling i framtiden 
precis som Lange och Kerr (2013) beskriver.  
 
Resultatet som visar att få kurser integrerar en balans utav hållbar utveckling kan även 
förklaras utifrån den tvingande isomorfismen. Det finns enbart en lag som nämner aspekter av 
hållbar utveckling i regleringen för utbildningar på universitet- och högskolenivå. I 1 kap. 5 § 
Högskolelagen (SFS 1992:1434) står det att ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” Denna lagtext förklarar 
dock inte hur och i vilken omfattning sådana aspekter ska integreras i utbildningar. Lagtexten 
specificerar heller inte att integreringen av de tre aspekterna av hållbar utveckling ska 
behandlas i undervisningen. Det kan vara orsaken till varför de universitet och högskolor vi 
studerat inte uppnår en balans mellan de tre aspekterna av hållbar utveckling som bland andra 
Thakran (2015) lyfter fram som så viktigt.  
 
En organisatorisk osäkerhet kan leda till att universitet och högskolor tar efter varandra 
gällande framgångsrika beteenden (Haveman 1993). En sådan harmonisering förklaras av 
mimetisk isomorfism. Weber (2013) menar att universitet och högskolor har en tendens att 
imitera varandras framgångsrika koncept och att det därför kan förklara likheter i kursplaners 
innehåll. Den mimetiska isomorfismen kan beskriva ett beteende där ett initiativtagande inte 
är nödvändigt för att ytterligare legitimera sitt arbete för hållbar utveckling. Då den tvingande 
och normativa isomorfismen kan ha bidragit till en harmonisering av 
civilekonomutbildningarnas integrering av hållbar utveckling bidrar den mimetiska 
isomorfismen till ett liknande beteende. Konsekvensen av mimetisk isomorfism kan bli att 
lärosäten gör det som krävs för att inte vara sämre än konkurrenterna. Saknas initiativtagande 
till att vara mest framgångsrik i arbetet för hållbar utveckling avstannar därmed utvecklingen 
bland lärosätena då de anser att de gör tillräckligt för att försvara sin legitimitet i enlighet med 
den lag som finns. Däremot kan en positiv utveckling främjas ifall arbetet för hållbar 
utveckling visar sig framgångsrikt bland andra aktörer inom samma bransch (Weber 2013).        

5.3 Studiens slutsatser 
 
Syftet med vår studie är att bidra till ökad förståelse för integrering av hållbar utveckling i 
svenska universitet och högskolors civilekonomutbildningar med redovisningsinriktning. 
Genom att analysera frekvens och fördelning av ekonomisk, social och miljömässig hållbar 
utveckling i kursplanerna har vi kunnat undersöka balansen mellan de tre. Studien bidrar 
således till ökad förståelse för hur svenska civilekonomutbildningar med 
redovisningsinriktning integrerat hållbar utveckling men också vad som krävs för att nå 
balans mellan de tre aspekterna. Genom att studera tidigare forskning och teoribildning kring 
utbildning för hållbar utveckling har vi medverkat till ny och aktuell forskning som visar på 
ett fortsatt behov av integrering för hållbar utveckling i utbildning för hållbar utveckling. Vi 
har visat på en relevans för kunskap i ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i 
redovisningsprofessioner. 
 
En första slutsats är att frekvensen för integrering av hållbar utveckling i svenska 
civilekonomprogram med redovisningsinriktning inte täcker alla kursplaner, vilket går att 
utläsa från respektive lärosätes resultatschema (se avsnitt 4). De kursplaner som integrerar en 
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eller flera aspekter av hållbar utveckling eller den övergripande kategorin för hållbar 
utveckling uppgår till 32.6% utav studiens samtliga 233 kursplaner. Då vi inte genomfört en 
komparativ studie mellan universitet- och högskoleutbildningar i andra utbildningsområden 
blir det svårt att dra ytterligare slutsatser kring betydelse och storlek av denna andel. Vår 
ståndpunkt är dock att frekvensen ensam inte kan besvara studiens syfte. För att komma fram 
till vidare slutsatser bör den kombineras med analysen av fördelningen mellan ekonomisk, 
social och miljömässig hållbar utveckling. 
 
En andra slutsats är att fördelningen mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekterna av hållbar utveckling är ojämn (se figur 5.1). För att fördelningen mellan de tre 
aspekterna ska balanseras behöver den miljömässiga aspekten av hållbar utveckling 
prioriteras högre i utbildningarnas innehåll. Studiens resultat visar att i svenska 
civilekonomutbildningar med redovisningsinriktning finns en tonvikt på den sociala aspekten 
av hållbar utveckling. I förhållande till integrering av social hållbar utveckling i studiens 
kursplaner bör även den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling prioriteras högre för att 
nå balans.  
 
Studien har flera kopplingar till den nyinstitutionella teorins tre former av isomorfism. 
Isomorfismen kan i flera dimensioner förklara universiteten och högskolornas förhållningssätt 
till integrering av hållbar utveckling. Teorin har hjälpt oss att förstå att den tvingande 
isomorfismen kan förklara bakomliggande orsaker till utbildningar och kursers innehåll. 
Högskolelagens utformning kan förklara hur integrering av hållbar utveckling i utbildning ser 
ut idag och varför en högre frekvens och jämnare fördelning inte går att se utifrån vårt 
resultat. Den normativa isomorfismen kan ge svar på varför lärosätena redogör för sina 
strategier på deras hemsidor genom att spegla yttre förväntningar som sätts av internationella 
och nationella strategier. Denna typ av isomorfism kan även förklara kursernas innehåll 
utifrån de professioner som finns i verksamheten samt deras bakgrund. Då yrkesverksamma 
inom samma bransch tenderar att ha liknande egenskaper, värderingar och prioriteringar kan 
det lätt leda till att en harmonisering sker utav undervisningen i utbildningsprogrammen. Den 
mimetiska isomorfismen ger också stöd i harmoniseringen av undervisning och 
utbildningsinnehållet då framgångsrika koncept ofta lönar sig att ta efter. Då Högskolelagen 
inte reglerar omfattning och djup av integrationen av hållbar utveckling i utbildningar så är en 
möjlig konsekvens att det arbete för hållbar utveckling som görs på lärosätena idag uppfattas 
som tillräckligt för att förhålla sig enligt lagen. Det framkallar enligt teorin på så vis ingen 
insats utöver det nödvändiga. Avslutningsvis så kan tonvikten på den sociala aspekten av 
hållbar utveckling i samtliga universitet och högskolor förklaras av den harmonisering som de 
tre typerna av isomorfismen kan ge uppkomst till i stöd av den nyinstitutionella teorin. 

5.4 Studiens begränsningar 
 
I studien utgår vi från universiteten och högskolornas kursplaner som behandlar kursens 
innehåll och mål. Vi utgår ifrån att undervisningen speglar de riktlinjer som står i 
kursplanerna för respektive kurs. Begränsningar för studien blir då vi saknar insyn i om 
undervisningen täcker det innehåll och de mål som står utskrivet i kursplanen. En annan 
möjlig risk av att enbart studera kursplaner kan bli då undervisningen behandlar aspekter av 
hållbar utveckling som inte redogörs i kursplanerna. Annan problematik som blivit 
uppmärksammad under studiens gång har varit att definiera och ge grund för begreppet 
hållbar utveckling. Det är ett begrepp som idag innehar viss begreppsvariation vilket skapar 
svårigheter att redogöra för begreppet utifrån de tre aspekterna ekonomisk, social och 
miljömässig. Risken för att studien utesluter viktiga definitioner av begreppet finns men då vi 
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med hjälp av vår analysmodell operationaliserat ord utifrån en fördjupning av de tre 
aspekterna så minskar förhoppningsvis denna.    

5.5 Förslag till vidare forskning 
 
I vår studie har en övergripande bild av hur svenska civilekonomprogram med 
redovisningsinriktning integrerat hållbar utveckling i sin undervisning presenterats. Genom att 
analysera kursplaner som ingår i utbildningarna har vi redogjort för frekvens och fördelning 
av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling. För att få en djupare 
insikt i hur den praktiska undervisningen integrerar hållbar utveckling kan en förlängning på 
vår studie göras i en kvalitativ tappning istället. Det vore intressant att utforma och genomföra 
en fallstudie på ett utvalt lärosäte med civilekonomutbildning med redovisningsinriktning för 
att få en djupare förståelse för hur lärosäten påverkas av lagar, externa förväntningar och 
konkurrens institutioner emellan. Att intervjua de professioner som påverkar utbildningarnas 
utformning kan vara en potentiell infallsvinkel som kan bidra till djupare insikt i 
bakomliggande faktorer till hur hållbar utveckling integreras i civilekonomutbildningar.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Resultat operationaliserade ord 
 
1. Högskolan i Borås 

 
 
 
 
 
 

Kurs Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande
21OM1A Etiska	konsekvenser Hållbar	samhällsutveckling

Etiska	ansvar
Sociala	ansvar

21IE1B Strategier	i	utvecklingsländernas	strävan	för	ekonomisk	tillväxt Välfärdsvinster
Välfärden

SEX601B Hållbarhetsredovisning	(4)
SKM011 Hållbar	organisationsutveckling
22FF1D Forskningsetik
SLR013 Ekonomiska	aspekter Etik	(4) Miljömässiga	aspekter Hållbar	utveckling

Hållbar	utveckling	som	beaktar	ekonomisk	nytta	 Etikbegreppet Miljö
Etiskt	ansvar
Moraliska	hållning	
Moral	(4)
Moraliska	förpliktelser	(2)
Människors	tillvaro	i	världen
Rättvisa
Rättvist	(3)
Hållbar	samhällsutveckling
Solidaritetskänsla
Moraliska	uppfattningar
Moraliska	situationer
Solidaritetsfrågan
Etiska	handlande
Solidaritet	(4)
Sociala	aspekter
Etiska	dilemman
Etiska	problem
Moralens	källa	
Etisk	förklaring
Moraliskt	sökande
Moraliska	ansvar
Moraliska	utsagor
Jämställdhet
Jämlikhet

22SC3D Forskningsetik
A1ME1B Miljöekonomi	(2) Miljöeffekter Hållbar	utveckling	(2)

Naturresursekonomi Miljövaror
Ändliga	resurser
Förnybara	resurser
Ekosystemtjänster
Utsläppskontroll
Negativ	miljöpåverkan
Miljöresurser
Påverkan	på	miljö
Miljöpolitiska	åtgärder	(2)
Miljömål



 

 

 
2. Högskolan i Halmstad 

 
 
 
3. Jönköping University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande
FÖ2042 Kulturprocesser

Etiska	aspekter	(2)
Mångfald	(2)
Kulturen

FÖ4036 Hållbarhetsperspektiv	(2)
FÖ4037 Etiska	avväganden	(2)
FÖ4003 Etiska	förhållningssätt
FÖ2055 Etik	(16)

Etik	policy	(6)
Kultur
Etikteorier

JU6001 Juridiskt	hållbart	agerande	(2)
Juridiskt	hållbara	lösningar	(2)

FÖ7002 Etiska	aspekter

Kurs Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande

ENAG13 Ethical	issues

Ethical	dilemmas

JMEG14 Economic	welfare Societal	aspects

Ehical	aspects

Welfare	theory	(2)

MGAG13 Gender	(2) Sustainable	organization

Diversity

Ethics	(2)

Culture

JMPG14 Economic	growth	in	the	long-run

MLBK13 Business	ethics

ECJK13 Perspective	of	what	is	good	for	society

FSAK13 Ethics

JACR25 Environmental	reporting	(8)

ACLR23 Ethical	impacts Corporate	sustainability

Societal	impacts



 

 

 
4. Karlstad universitet 

 
 
5. Linköpings universitet 

 
 
 
 
 
 

Kurs Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
FEGA01 Genusteori	
NEGA01 Långsiktig	tillväxt	 Välfärden	 Miljöproblem	

Ekonomisk	välfärd
RVGA02 Etiska	aspekter	
FEGB01 Genusperspektiv	
RVGA31 Etiska	frågeställningar	
FEAD47 Ekonomisk	hållbarhet	(2) Social	hållbarhet	(2) Ekologisk	hållbarhet	(2) Hållbara	affärer	

Etiska	aspekter	 Hållbart	sätt	
Etik Hållbart	samhälle	
Företagskultur CSR	
Etiskt	ledarskap Hållbar	utveckling	(2)
Mångfaldsfrågor Hållbart	företagande	(2)

Hållbara	verksamheter	
Hållbart	ledarskap

Kurs Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
722G67 Organisationskultur	(3)
730G60 Effektiv	resursfördelning	 Välfärdseffekter Miljöpolitik	

Välfärdseffekterna	(2)
Välfärdsteori	(2)

723G54 Business	ethics	(4)
Ethical	theories	(2)
Organizational	ethics	
Ethical	tools
Social	responsibility	
Ethical	organizational	member	
Ethical	issues	(5)
Ethics	
Ethical	
Ethically	

723G56 Culture	
Gender	

723G60 Culture	(12)
723G62 Efficient	resource	management	 Environmental	perspective	(3) Sustainable	business	(5)

Ecological	sustainability	(4) Sustainability	
Natural	resources	(2) Sustainable	development	
Environmental	problematiques	 CSR	
Green	business	models	
Environmental	
Ecological	challenges	(2)
Ecological	potentials	

723G66 Cultural	aspects	
Cultural	dimensions	
Culturally	related	behaviour	

723G68 Cross-cultural	competence	
722A14 Effektiv	resursanvändning	
722A43 Etiska	dilemman	
722A35 Etiska	aspekter	(2)

Mänskliga	rättigheterna	



 

 

 
6. Linnéuniversitet 

 
 
 
 
7. Luleå universitet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
1FE190 Kultur	

Kön
Mångfald
Social	struktur

1FE191 Socialt	ansvarstagande	(2) Hållbar	marknadsföring	(2)
Marknadsetiska	frågeställningar

1FE195 Hållbara	utveckling
1NA836 Miljöekonomi Välfärdsteoretiska	begrepp

Välfärdsteori
Välfärdseffekter

1RV841 Jämställdhetsperspektiv
2FE197 Etiska	aspekter

Forskningsetik
4FE072 Företagsetiska	perspektiv

Etiska	perspektiv
Genusperspektiv	(2)

Kurs Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
M0015N Hållbarhetsaspekter	
N0008N Välfärdsteoretiska	begrepp

Välfärdsteori
N0030N Välfärdseffekter Miljöproblem

Välfärdseffekterna	(2) Miljöproblemen
Miljöområdet	

G0009N Etik	
Etiska	frågeställningar	(2)
Vetenskapsetiska	frågeställningar	
Etiska	teorier	(2)
Konsekvensetik	
Pliktetik	
Dygdetik	
Etiska	hållning	
Etiska	principer	

J0011N Hållbara	rättsliga	lösningar	



 

 

 
8. Umeå universitet 

 
 
 

9. Örebro universitet 

Kurs Ekonomisk Social Miljömässig Övergripande
2FE211 Hållbarhetsredovisning	(2) Etik	(3) Hållbarhet	(3)

GRI	 Etiskt	(2) CSR	(3)
Hållbart	(2)
Hållbarhetsaspekter	

2NE060 Välfärdsekonomi	 Välfärdseffekter	
Miljöekonomi	 Välfärd	(3)	
Miljöskatter	(2) Välfärdsteoretiska	begrepp
Effektiv	resursanvändning	

2FE014 Etik	 Miljöaspekters	 Hållbarhet	(2)
Hållbarhetsfrågor	

2FE218 Etiska	överväganden	
2FE107 Etiska	problem	(4) Miljöfaktorer	 Hållbara	resonemang	

Etiska	resonemang	
Etiskt	perspektiv	
Erkesetik
Etiska	dilemman

2FE151 Etiska	aspekter	

Kurs Ekonomisk Social	 Miljömässig Övergripande
FÖ1020 Hållbarhetsaspekter
NA1001 Långsiktig	ekonomisk	tillväxt Miljö
FE200G Etiskt	förhållningssätt	(4) Hållbar	utveckling

Etiska	aspekter	(3) Hållbarhetsarbete
Hållbarhetsansvarstagande

RV001G Etiska	aspekter
FÖ3005 Etiskt	perspektiv
FÖ3017 Långsiktig	ekonomisk	tillväxt Etik	(4)
FÖ4005 Hållbarhetsredovisning	(2)
FÖ4023 Etiska	problem
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