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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla respondenter från de universitet och högskolor som tagit 

sig tid att delta i enkätundersökningen, era svar har haft stor betydelse för denna studie. 

Ett stort tack riktas även till Arne Fagerström för handledning under arbetets gång. Vi 

vill även tacka Kaisu Sammalisto för värdefull information gällande hållbarhetsarbetet 

bland svenska högskolor och universitet. Slutligen vill vi även tacka opponenter och 

övriga som givit oss råd under arbetets gång.   
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Sammanfattning 

Rapportering av hållbarhet blir allt vanligare bland företag och enligt lag måste 

offentliga företag i Sverige hållbarhetsrapportera. Lagkravet gälller däremot inte 

universitet och högskolor och det är därför intressant att studera deras frivilliga 

hållbarhetsrapportering. Den svenska populationen ansågs liten därför studerades även 

de nordiska grannländerna. Utifrån detta formades syftet, 

Studiens syfte är att analysera orsaker till svenska universitets rapportering med 

avseende på hållbarhet. Studien skall även belysa vad och hur svenska 

universitet hållbarhetsrapporterar och jämföra mot övriga nordiska universitet. 

Utifrån syftet växte två forskningsfrågor fram, 

 Varför väljer svenska universitet att rapportera hållbarhet eller varför väljer 

de att inte göra det? 

 Hållbarhetsrapporterar svenska och andra nordiska universitet, i så fall hur 

och vad rapporterar de om sin hållbarhet?   

För att besvara forskningsfrågorna genomfördes en dokumentanalys och en 

enkätundersökning. Den insamlade empirin kopplades sedan ihop med teorier och 

tidigare forskning.  

 

Studien visar att universiteten och högskolorna rapporterar liknande information inom 

hållbarhet. Att hållbarhetsrapporteringen inte är utbyggd beror delvis på att det inte 

finns något krav på att rapportera den. 

 

För att utveckla denna studie skulle en noggrannare undersökning bland de nordiska 

grannländerna kunna göras. Tidigare forskning har konstaterat att 

hållbarhetsrapportering är under uppbyggnad men behöver utvecklas för att passa 

universitetens verksamhet. Denna studie har därför tagit fram relevanta indikatorer 

anpassade för universitetens rapportering av hållbarhet och som kan vara till nytta för 

uppbyggnaden av den. 

 

Nyckelord: Universitet, Hållbarhet, Hållbarhetsrapportering, Hållbarhetsredovisning, 

Nordiska, Svenska 

  



 

 

ABSTRACT 

As reporting sustainability is becoming increasingly common among corporations 

and by law Swedish public sector companies has to sustainability report. However 

this does not apply for universities, which makes it interesting to study their 

voluntary sustainability reporting. The Swedish population was considered small so 

the study was expanded to the neighboring Nordic countries. From this the aim was 

formed, 

This study aims to analyze the causes of Swedish universities reporting with 

respect to sustainability. The study will also shed light on what and how 

Swedish universities sustainability reports and compare with the neighboring 

Nordic countries. 

From this two research questions was developed 

 Why do Swedish universities choose to report sustainability or why do they 

choose not to? 

 Do Swedish and the other Nordic countries report on sustainability, if so 

how and what do they report on their sustainability? 

To answer the research questions a document analysis and survey was conducted. 

Theory and earlier research was then applied to the empirical findings.  

 

This study shows that universities sustainability reporting produces similar 

information. The reason why sustainability reporting isn’t developed is in part due to 

the fact that there is no requirement to do it. 

 

To develop this study further a closer analysis of the neighboring Nordic countries 

could be conducted. Earlier research has found that sustainability reporting is 

developing but need to be further developed to suit universities operations. This 

study has therefore developed relevant indicators adapted for universities 

sustainability reporting that can be of useful in future development.   

          

Key words: University, Sustainability, Sustainability reporting, Sustainability 

accounting, Nordic, Swedish 
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1 Inledning 

Inledningen av studien består av en bakgrund som beskriver ämnet och en problematisering för att 

sedan mynna ut i ett syfte. Avslutningsvis presenteras studiens frågeställningar och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

World Commission on Environment and Development beskriver hållbar utveckling enligt följande: 

“Sustainable development is the development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987 s.41). Den 

ökande oron över den effekt som mänskligheten har haft på den naturliga, sociala och ekonomiska 

miljön har enligt Daub (2007) lett till globala krav på organisationer att visa ansvarstagande och 

öppenhet. Ett svar på det ökade kravet är enligt Joseph (2011) att hållbarhetsrapportera eftersom 

hållbarhetsrapportering ger organisationer en möjlighet att visa olika intressenter sina värderingar, 

handlingar och prestationer för en hållbar utveckling. Hållbarhet delas upp i olika perspektiv 

berättar Wilson (2015) och nämner Tripel bottom line (TBL) som utgår från tre grundperspektiv 

inom hållbar utveckling. Grundperspektiven är de sociala, miljömässiga och ekonomiska 

perspektiven skriver Wilson (2015) och flera av de större ramverken bygger på dessa perspektiv. Ett 

fjärde perspektiv kan användas inom hållbarhet anser Fagerström, Hartwig och Lindeberg (2015) är 

det teknologiska perspektivet. 

 

Enligt Förenta Nationernas (FN, 2015) globala mål för hållbar utveckling handlar det sociala 

perspektivet bland annat om mänskliga rättigheter och jämställdhet. Wilson (2015) beskriver att 

hållbarhet inom miljö ofta innebär att minska förbrukningen av energi, vatten och avfall. Enligt FN 

(2015) är teknologisk hållbarhet att öka användningen av förnybara energikällor och att stödja 

energieffektiva teknologier. Det ekonomiska perspektivet kan kopplas till “going concern” vilket 

Černius (2012) beskriver som att organisationer bör ha som mål att kunna generera ekonomiska 

fördelar till intressenter under en lång tid. 

 

Clement (2004) menar att nordiska länder har ett gott anseende då de har effektiva miljösystem, 

detta gör att nordiska länder är intressanta att studera gällande hållbarhetsutveckling. Juhola et al. 

(2014) påpekar att det finns likheter mellan de nordiska länderna då de som grannar delar resurser 

som exempelvis Östersjön, fiske, vind- och vattenkraft samt jord- och skogsbruk. Likheterna 

innebär att de kan utbyta kunskap med varandra och på vissa håll har de delat ansvar och ekonomi 

skriver Juhola et al. (2014), som även menar att det finns många politiska och kulturella likheter 

mellan länderna. Även Fagerström och Lundh (2009) menar att det ofta sker jämförelser mellan 
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länderna eftersom det finns likheter mellan dem. Därför gjorde Fagerström och Lundh (2009) en 

studie på de nordiska ländernas (Danmark, Finland, Norge, Sverige) traditionella ekonomiska 

redovisning. Trots dessa likheter mellan länderna påpekar Fagerström och Lundh (2009) att det 

förekommer skillnader i hur de rapporterar. 

 

Universitet (universitet avser både universitet och högskolor om inte något annat anges) har flera 

miljöinriktade, sociala, teknologiska samt ekonomiska utbildningar. Universitet kan därför enligt 

Romolini, Fissi och Gori (2015) anses som den plats där lärdomen om hållbarhetsrapportering är 

som störst. Högskolan i Gävle (HIG) marknadsför sig mycket med sin miljöprofil dock har de ingen 

hållbarhetsrapportering, däremot skriver de på sin hemsida att HIG är miljöcertifierad enligt 

International Organization for Standardization (ISO) 14001 (HIG, 2015). ISO 14001 är en 

miljöcertifiering som ställer krav på hur organisationer hanterar sitt miljöansvar för att bidra till 

hållbarheten i samhället. Det finns tre huvudpunkter; förbättra miljöprestandan, fullgöra sina 

skyldigheter och uppnå miljömålen (ISO, u.å.1). Sammalisto och Brorson (2008) menar att en av 

anledningarna till varför en miljöcertifiering som ISO14001 skulle vara positivt för ett universitet är 

att miljömedvetenhet hos anställda och studenter blir större. Detta skulle kunna leda till att 

universitet kan göra viktiga bidrag till samhällets hållbarhetsutveckling fortsätter Sammalisto och 

Brorson (2008). 

 

Näringsdepartementet (2015) skriver i statens ägarpolicy att alla bolag ska hållbarhetsrapportera 

enligt GRIs riktlinjer eftersom de ska vara föredömen inom socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. Det kan därför tänkas att svenska universitet bör upprätta en 

hållbarhetsrapportering då de är under statligt huvudmanskap enligt högskolelagen (SFS 

1992:1434). 

1.2 Problematisering 

Fagerström och Hartwig (2016) betonar att det är viktigt att hålla isär hållbarhetsredovisning och 

hållbarhetsrapportering. Enligt Fagerström och Hartwig (2016) är det svårt att jämföra 

hållbarhetsrapporter med varandra då det inte finns några standarder på vad de ska innehålla. 

Innehållet är istället sammanställt genom “cherry picking”, vilket Guthrie och Farneti (2008) 

beskriver som att organisationerna själva väljer vad de ska utlämna. En hållbarhetsrapport granskas 

inte av en utomstående part, exempelvis en revisor, beskriver Fagerström och Hartwig (2016) och 

används tidsvis enbart i marknadsföringssyfte. Hållbarhetsredovisningar är däremot standardiserade 

vilket gör att de blir jämförbara samt att de kan användas för att bedöma risker för organisationen 

hävdar Fagerström och Hartwig (2016). Fagerström, Hartwig och Cunningham (2016) beskriver att 
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målet med hållbarhetsredovisning är att tillföra systematisk information för att upptäcka 

hållbarhetsrisker och möjligheter med hjälp av indikatorer. Informationen är menad för ledningen 

men även intressenter kring organisationen menar Fagerström et al. (2016). 

 

Ett problem med hållbarhetsredovisning anser Fagerström et al. (2016) vara hur indikatorerna ska 

mätas och jämföras mellan organisationer och olika tidpunkter. Enligt Fagerström et al. (2016) mäts 

traditionell rapportering i pengar och det tas fram nyckeltal som analyseras vilket underlättar 

jämförelsen. Fagerström et al. (2016) menar att det är svårt mäta hållbarhetsindikatorer i pengar.  

 

Jones och Mucha (2014) nämner att kritik som har riktats mot hållbarhetsrapportering bland annat 

är att den är frivillig. Detta kan leda till att den manipulerats av organisationer genom att enbart 

rapportera positiv påverkan och inte den negativa skriver Jones och Mucha (2014), detta kallas även 

“cherry picking” av Guthrie och Farneti (2008). Bebbington (2001) kritiserar att många branscher 

ignorerar de grundläggande värderingarna för hållbar utveckling. Bebbington (2001) menar att 

industrier många gånger enbart fokuserar på att effektivisera användningen av resurser, dock 

ignoreras de sociala aspekterna. Jones och Mucha (2014) anser dock att denna kritik inte bör gälla 

icke-vinstdrivande organisationer då de huvudsakligen arbetar för samhället, de har därför ingen 

anledning att utelämna sina problemområden. Saxton, Kuo och Ho (2011) anser att det borde vara 

naturligt för en organisation inom den offentliga sektorn att vara öppen med all rapportering då det 

är allmänheten som står för den huvudsakliga finansieringen. Ett vanligt motiv till varför frivillig 

redovisning görs är legitimitetsteorin menar Nurhayati, Taylor och Tower (2015), detta för att 

uppehålla de sociala förväntningarna som organisationen har. Även Bellringer, Ball och Craig 

(2011) menar att offentliga organisationer kan bygga upp sin legitimitet genom att använda sig av 

hållbarhetsrapporteringar. Därför bör offentliga organisationer inte vilja undanhålla information 

anser Saxton et al. (2011). 

 

Jones och Mucha (2014) tar upp att intressenterna kan påverka vad organisationer rapporterar, då de 

kan och bör kontrollera vad som rapporteras. Enligt Burritt och Schaltegger (2010) finns det två 

perspektiv som påverkar varför organisationer rapporterar hållbarhet, insidan-ut och utsidan-in. 

Perspektiven grundar sig i vem som påverkar organisationen mest och vem rapporteringen görs för 

skriver Burritt och Schaltegger (2010). Insidan-ut perspektivet innebär att det är de interna 

intressenterna som påverkar organisationen menar Burritt och Schaltegger (2010), medan utsidan-in 

innebär att det är externa intressenter som påverkar mest. Även Farneti och Guthrie (2009) har i en 

australiensisk studie kommit fram till att intressenterna är en av anledningarna till att organisationer 

hållbarhetsrapporterar. 



 

4 

 

 

Fields, Lys och Vincent (2001) berättar att det finns många alternativ för hur rapportering kan 

göras. Fields et al. (2001) anser därför att forskare har ett intresse att förklara de olika val som 

organisationen gör i sin rapportering, denna forskning kallas “Accounting choice” eller 

redovisningsval. De val som görs av ledare inom redovisningsval är ofta påverkade av existensen av 

agentkostnader menar Fields et al. (2001). Deegan och Unerman (2011) beskriver en agent som 

någon som är anställd av organisationen för att utföra specifika uppdrag och att agentkostnader är 

det som uppstår då agenten agerar från eget intresse istället för organisationens intresse. 

 

Guthrie och Abeysekera (2006) konstaterar att forskningen inom hållbarhetrapportering i offentliga 

sektorn inte är lika utbredd som den inom den privata sektorn. En anledning till detta menar Guthrie 

och Farneti (2008) är eftersom hållbarhetsrapportering inom den offentliga sektorn är i sin 

begynnelse. Undersökningen Guthrie och Farneti (2008) gjorde på offentliga organisationers 

hållbarhetsrapporter visade att organisationer valde indikatorerna som rapporterades genom “cherry 

picking. Greiling, Traxler och Stötzer (2015) konstaterar i sin studie om hållbarhetsrapportering på 

offentliga sektorn att det finns en obalans mellan de tre perspektiven i TBL. I undersökningen 

visades att ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer inte rapporterades i samma 

utsträckning. 

 

Den offentliga sektorns hållbarhetsrapportering är något som Guthrie och Farneti (2008) menar 

kommer att bli vanligare och organisationerna kommer att få mer krav på sig. För att flera 

organisationer inom den offentliga sektorn ska kunna börja rapportera hållbarhet anser Guthrie och 

Farneti (2008) att ramverken behöver utöka sina indikatorer och anpassa dem mer efter 

organisationer inom offentliga sektorn. Även Lozano (2006) anser att indikatorerna måste 

utvecklas, särskilt för universitet då deras kärnverksamhet skiljer sig från andra verksamheter och 

därför behöver universiteten indikatorer som inte något ramverk har. Lozano (2006) menar att 

universiteten bör rapportera inom utbildning och forskning för att kunna göra en 

hållbarhetsrapportering. 

 

Walton, Alabaster, Richardson och Harrison (1997) anser att hållbarhetsrapportering är något som 

ökat inom alla branscher utom på universitet. Walton et al. (1997) tror dock att 

hållbarhetsrapportering bland universitet kommer att bli vanligare. Tidigare forskning har haft en 

bred konsensus om att uppmuntra universitet till att upprätta en hållbarhetsrapportering skriver 

Romolini et al. (2015). Alonso-Almeida, Marimon, Casani, och Rodriguez-Pomeda (2015) anser att 

det fortfarande finns brister i universitetens hållbarhetsrapporteringar. Alonso-Almeida et al. (2015) 
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tror dock att hållbarhetsrapporteringen kommer att öka på grund av den globala finanskrisen och 

klimatförändringarna som pågår. 

 

Holm, Sammalisto och Vuorisalo (2015) skriver att de nordiska länderna (Danmark, Finland, 

Island, Norge och Sverige) vill vara ledande inom utbildning om hållbar utveckling. Nokkala och 

Bladh (2014) förklarar att nordiska länder även är lika varandra då de har gemensam historia, 

likheter i språk och kultur. Det finns också ett antagande om att arbetssättet hos universitet i norden 

är liknande fortsätter Nokkala och Bladh (2014). Corcoran och Wals (2004) och Rieckmann (2012) 

tror att undervisning inom hållbarhet kommer att leda till att framtidens beslutstagare blir 

hållbarhetsmedvetna och enligt Rieckmann (2012) kommer de att ta beslut som är hållbara både för 

organisationen och samhället. Detta stärker det som tidigare nämnts av Romolini et al. (2015) att 

universiteten har kunskapen om hållbarhet, men att de har en bristande rapportering av den.   

 

Romolini et al. (2015) menar att de har uppfört en av de första djupgående studierna angående 

kvalitén och bredden inom universitets hållbarhetsrapportering, studien omfattade 28 universitet 

från fem olika världsdelar som rapporterade enligt GRI. Det som rapporterades mest av 

universiteten var enligt Romolini et al. (2015) de ekonomiska och miljömässiga indikatorerna. 

Sociala indikatorer hade även de hög rapporteringsfrekvens och vanligast var då att rapportera om 

medarbetarsäkerhet, kompetensutveckling och jämställdhet fortsätter Romolini et al. (2015). Även 

Lozano (2011) kom fram i sin studie om hållbarhetsrapporteringar av universitet att rapporteringen 

av arbetskraft var hög och att produktansvar var låg bland universiteten. Enligt Romolini et al. 

(2015) fanns det skillnader mellan hållbarhetsrapporteringarna då vissa länder rapporterade fler 

indikatorer än andra, det fanns även skillnader mellan universiteten i samma land angående 

mängden rapporterade indikatorer. Ceulemans, Molderez och Van Liedekerke (2015) gjorde en 

litteraturstudie om universitet och hållbarhetsutveckling för att kartlägga forskningen om 

hållbarhetsrapportering hos universitet. Syftet var att få universitet att starta upp processen med att 

rapportera hållbarhet. I studien kom Ceulemans et al. (2015) fram till att enbart 3,9 % av artiklarna 

som skrivit om hållbarhetsutvecklingen på universitet handlar om universitetens 

hållbarhetsrapportering. 

 

Ceulemans et al. (2015) anser att framtida forskning borde undersöka processerna av rapportering 

inom hållbarhet på universitet mer än resultatet av rapporteringen, som exempelvis valet av 

indikatorer som används. Enligt Lozano (2006) förkommer otydligheter i vilka indikatorer som bör 

rapporteras inom hållbarhet för universitet och Guthrie och Farneti (2008) anser även att det inte 

finns någon rapporteringspraxis inom offentliga sektorn när det gäller hållbarhet. Romolini et al. 
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(2015) anser att framtida forskning kan fortsätta att leta efter skillnader på vad som väljs att 

rapporteras hos olika universitet för att sedan kunna studera motiven bakom dessa val. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att analysera orsaker till svenska universitets rapportering med avseende på 

hållbarhet. Studien skall även belysa vad och hur svenska universitet hållbarhetsrapporterar och 

jämföra mot övriga nordiska universitet. 

1.4 Forskningsfrågor 

För att besvara syftet togs två forskningsfrågor fram: 

 Varför väljer svenska universitet att rapportera hållbarhet eller varför väljer de att inte göra 

det? 

 Hållbarhetsrapporterar svenska och andra nordiska universitet, i så fall hur och vad 

rapporterar de om sin hållbarhet?   

Frågorna kommer att besvaras genom att koppla den insamlade empirin till teorier och tidigare 

forskning.  

1.5 Avgränsning 

Arbetet kommer att avgränsas genom att enbart studera statliga universitet i Sverige och universitet 

(ej högskolor) i de nordiska grannländerna. Studien kommer att jämföra vad och hur de svenska 

universiteten rapporterar inom hållbarhet mot de övriga nordiska universitetens rapportering samt 

hållbarhetsredovisningar från Sverige, Danmark, Finland samt Norge. 
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs för studiens froskningstradition och de metodval som gjorts. Studien bestå 

av en blandad kvantitativ och kvalitativ metod genom en dokumentanalys av universitets 

årsredovisningar eller hållbarhetsredovisningar följt av en enkätundersökning för att ta reda på 

motivet till varför universitet hållbarhetsrapporterar. 

2.1 Forskningstradition och metodval 

För att presentera den forskningstradition som finns inom företagsekonomisk forskning använder 

sig Ryan, Scapens och Theobald (2002) av Hopper och Powell’s klassificering för 

företagsekonomisk forskning. Figur 1 visar att forskningen har delats in i två dimensioner, 

subjectivism - objectivism och radical change - regulation, som delats in sektioner utifrån 

forskarens inställning till världen respektive samhället (Ryan et al., 2002). Som figur 1 visar har 

Hopper och Powell delat in forskningen i tre kategorier, Critical accounting research, Mainstream 

accounting research och Interpretive research. Hopper och Powell menar att denna klassificering är 

användbar för att få en överblick över forskningstraditioner men att det samtidigt går att placera 

forskning inom flera kategorier.  

 

 

Figur 1. Hopper och Powell's taxonomy of accounting reasearch (Ryan et al., 2002) 

 

Mainstream accounting research innebär enligt Ryan et al. (2002) att ha ett objektivt synsätt på 

samhället och innefattar ofta empiriska observationer, vilket kan liknas vid ett positivistiskt synsätt 

menar Andersen (1994). Ryan et al. (2002) förklarar att Interpretive research handlar om att förstå 

den sociala världen med ett subjektivt synsätt. Detta synsätt kan kopplas till hermeneutik enligt 

Andersen (1994). För att uppnå syfte med studien krävs det en blandning av subjektivitet och 

objektivitet. Då studien söker förklaring till förekomsten av hållbarhetsrapportering har den ett 
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regleringssynsätt. Därför användes en blandning av Mainstream accounting research och 

Interpretive research. Utifrån detta har den empiriska insamlingen i studien till större del gjorts med 

en kvantitativ metod, där en dokumentanalys på årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar har 

gjorts för att analysera vad som rapporteras. Dokumentanalysen är mestadels kvantitativ då det bara 

studerats om något förekommer eller inte med hjälp av att bedöma olika indikatorer med ettor och 

nollor. För att kunna bedöma huruvida något förekommer eller ej måste även subjektiv tolkning 

göras, vilket Andersen (1994) skriver är centralt för kvalitativ metod. I studien har även en 

enkätundersökning genomförts med både slutna och öppna frågor. Enligt Ejvegård (2009) ingår 

slutna frågor i kvantitativ metod medan öppna frågor är typiskt för kvalitativ metod. 

Studien jämförde svenska universitet med de övriga nordiska länderna och vid jämförelser används 

traditionellt två metoder. Antingen undersöks så lika fall som möjligt eller så undersöks så olika fall 

som möjligt skriver Mill (1888). Vannoni (2015) nämner att Rihoux och Ragin (2009) har utvecklat 

dessa metoder och kallar dem “mest lika och olika resultat” och “mest olika och lika resultat”. 

Eftersom universiteters verksamheter kan förväntas likna varandra användes en "mest lika och olika 

resultat"-metod för att jämföra svenska och andra nordiska universitets hållbarhetsrapportering för 

att finna de skillnader som finns.  

2.2 Population  

I denna studie gjordes en avgränsning till svenska statliga universitet, men eftersom detta utgör en 

relativt liten population utvidgades dokumentanalysen till att även innefatta universitet i de liknande 

länderna Danmark, Finland samt Norge. Urvalet för analysen av danska, finska samt norska 

universitet var att ta bort högskolor och endast studera ländernas universitet. 

 

Denna studie består av två populationer som visas i tabell 1. Den ena består av de svenska statliga 

universiteten och dessa analyseras i dokumentanalysen samt deltar i enkätundersökningen. Enligt 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ, u.å.) finns det i Sverige total 48 universitet varav 31 av 

universiteten är statligt ägda, alla dessa finns i bilaga 1. Den andra populationen är de universitet 

som analyseras i dokumentanalysen. Populationen till dokumentanalysen är uppdelad i tre grupper; 

svenska statligt ägda universitet, danska, finska och norska universitet samt nordiska universitet 

som hållbarhetsredovisar. Det var sju danska, fem finska samt sex norska universitets 

årsredovisningar som analyserades. Av de nordiska hållbarhetsredovisningarna analyserades ett 

danskt, två finska, ett norskt samt ett svenskt icke statligt universitet. Tabell 1 visar totalt 

analyserade universitet vilket var 32 svenska, åtta danska, sju finska samt sju norska universitet i 

dokumentundersökningen.  
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Enkätundersökning - population 1 Erbjöds delta Antal som svarade på enkäten 

Svenska statligt ägda universitet 31 25 

Dokumentanalys - population 2 Sverige Danmark Finland Norge 

Årsredovisningar 31 7 5 6 

Hållbarhetsredovisning 1 1 2 1 

Totalt antal universitet 32 8 7 7 

 

Tabell 1. Populationen 

 

Tabell 1 visar att alla svenska universiteten med staten som huvudman erbjöds att delta i 

enkätundersökningen. De respondenter som valdes för enkätundersökningen var i första hand 

rektorer på universiteten men för högre svarsfrekvens accepterades även svar från ansvariga för 

miljö- eller hållbarhetsarbetes på universiteten. Detta gjordes då enkätfrågorna gällde universitetens 

övergripande hållbarhetsarbete och behövde besvaras av en respondent med en helhetssyn av 

universitetens verksamhet. De respondenter som valdes för att delta i enkätundersökningen hade en 

hög befattning vilket innebar en utmaning då det var svårt att komma i kontakt med dessa. I studien 

undersöks hela populationen för avgränsningen för att höja validiteten. Trost (2012) påpekar att om 

det är möjligt bör hela populationen undersökas. En nackdel med att använda hela populationen kan 

tänkas vara att det enbart finns ett litet antal universitet i den avgränsning som gjorts, det gör 

undersökningen känslig för bortfall vilket ökar vikten av svarsfrekvensen.  

2.3 Datainsamling 

Data kan samlas in på olika sätt och beroende på hur och varifrån data insamlats kan den 

klassificeras som primär eller sekundär skriver Olsson och Sörensen (2011) som även menar att 

forskningsmetoden påverkar val av data. Den här studien består av en blandning av primär- och 

sekundärdata vilket enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) är vanligt inom forskning. 

Sekundärdata innebär enligt Saunders et al. (2012) att det är någon annan som samlat in den fakta 

som presenteras. Studiens sekundärdata består till större delen av vetenskapliga artiklar men även 

en del böcker har använts. De vetenskapliga artiklarna söktes i första hand fram från databaserna 

Academic Search Elite och Discovery, vid de tillfällen då tillgång till artiklar saknades användes 
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Google Scholar som ett komplement. Sekundärdata har använts för att bygga grunden i studien och 

skapa kunskap inom ämnesområdet och olika teorier. 

 

Primärdata innebär enligt Saunders et al. (2012) att forskaren tar fram egen data för att kunna 

besvara den forskningsfråga som ställts. Primärdata i den här studien består av en enkät som 

skickades till universiteten samt en kvantitativ sammanställning av universitetens årsredovisningar 

och hållbarhetsredovisningar. Årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningarna har i de flesta fall 

hämtats från universitetens hemsida, hos vissa universitet fanns dock inte denna information 

tillgänglig på hemsidan och dokumenten blev skickade på mejl eller med post istället. Det är 

primärdata som har använts och analyserats i empiridelen av studien. I diskussionen används 

primär- och sekundärdata ihop.    

2.3.1 Dokumentanalys 

Andersen (1994) pekar på att en dokumentanalys ofta är kvantitativ då innehållet delas upp i mindre 

delar. Andersen (1994) anser att en dokumentanalys ska utgå från den senaste allmänna 

informationen för att skapa en bred och färsk kunskap. Därför har de senaste tillgängliga 

årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningarna använts i dokumentanalysen. Hos de svenska 

universiteten var årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningen från 2015. Bland de utländska 

universiteten var det flera vars senaste årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar var från 2014. 

Av de universiteten med årsredovisningar från 2014 var det enbart ett som analyserades i empirin 

och två hållbarhetsredovisningar som analyserats gällde för år 2014. 

 

För att underlätta analysen av årsredovisningarna har några specifika indikatorer valts ut, dessa 

finns i bilaga 2. Genom att först ta fram vad de svenska universiteten måste rapportera i sin 

årsredovisning kunde sedan de frivilliga indikatorerna identifieras. Informationen om vad de 

svenska universiteten måste rapportera hittades hos Ekonomistyrningsverket (ESV, 2016) och 

Förordning (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Utifrån vad 

universiteten måste rapportera valdes enbart det som kan kopplas till hållbarhet ut för att sedan dela 

in dem i de olika hållbarhetsperspektiven. ekonomiska, sociala, teknologiska och miljömässiga. För 

att välja ut indikatorer kopplade till hållbarhet användes FNs (2015) globala mål för hållbar 

utveckling tillsammans med tidigare forskning om hållbarhet. 

 

De frivilliga indikatorerna valdes även de ut delvis utifrån FNs (2015) globala mål för hållbar 

utveckling, men indikatorerna inom miljö plockades ut från den miljörapport som de svenska 

universiteten rapporterar varje år till Naturvårdsverket enligt Förordningen (SFS 2009:907) om 
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miljöledning i statliga myndigheter (FMSM). Indikatorer valdes även ut under tiden som 

dokumenten analyserades, om intressant fakta kopplad till hållbarhet dök upp noterades detta och 

jämfördes med; FNs (2015) globala mål för hållbar utveckling, miljörapporten och den tidigare 

insamlade forskningen om hållbarhet. När alla dokument analyserats en gång gjordes analysen igen 

för att de nya indikatorerna inte skulle missas. Bryman och Bell (2013) uppmärksammar att Barry 

A. Turner (1994) använde liknande forskningsmetod för att studera officiella dokument, i 

dokumenten letade Turner upp intressanta nyckelord som kunde kopplas till hans forskning. För de 

fem hållbarhetsredovisningarna som analyserades togs det fram fem extra indikatorer för att påvisa 

vad mer som kan rapporteras inom hållbarhet för universitet. 

 

I analysen av dokumenten användes frekvenserna 1 och 0, där 1 innebar att det rapporterades och 0 

att det inte rapporterades. Genom detta gavs universiteten poäng och det blev tydligt vilka 

indikatorer som vanligtvis förekom. Då det var få universitet som hållbarhetsredovisade samtidigt 

som hållbarhet ofta rapporterades i årsredovisningarna togs det i studien fram en gräns för att 

avgöra om universiteten ansågs hållbarhetsrapportera. Gränsen drogs vid hälften av de frivilliga 

indikatorerna skulle rapporteras i årsredovisningarna, det vill säga att 14 av de 28 frivilliga 

indikatorerna. Totalt antal indikatorer som användes i analysen var 43 stycken.   

2.3.2 Enkätundersökning 

Studiens enkät bestod av tolv frågor varav tio frågor var slutna och två var öppna, en av frågorna 

hade även två följdfrågor för att ge en djupare förståelse, hela enkäten finns i bilaga 4. Fördelarna 

med en enkätundersökning är enligt Ejvegård (2009) att många svar kan samlas in och det är enkelt 

att sammanställa och jämföra dem. Eftersom enkätundersökningen kräver svar från större delen av 

alla svenska universitet med staten som huvudman ansågs det vara för tidskrävande att intervjua alla 

dessa respondenter, därför är en enkätundersökning lämpligare för denna studie. Det är inte lika 

tidskrävande att samla in svaren och de måste inte transkriberas, istället måste mycket tid läggas på 

förarbetet av enkäten för att formulera bra enkätfrågor hävdar Ejvegård (2009).  

 

Nackdelen med en enkätundersökning är enligt Eliasson (2013) att den kan ge färre svar då den 

jämförelsevis lättare kan bli ignorerad än en personlig intervju, en personlig intervju ger även en 

bättre kontakt till respondenten. Eliasson (2010) vill betona fördelen med att den tillfrågade kan 

svara på enkäten när det passar, vilket även Andersen (1994) håller med om. Därför har den här 

studien använt sig av en enkät som skickades via mejl då detta innebar att respondenterna kunde 

svara när de hade tid, vilket troligtvis ger en större svarsfrekvens.    
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Vid en kvantitativ undersökning påstår Andersen (1994) att forskaren måste börja med att göra en 

kartläggning för att få en förståelse för forskningsområdet och hitta relevanta nyckelbegrepp. För att 

i den här studien kunna formulera relevanta enkätfrågor har tid lagts ned på att studera tidigare 

forskning, universitetens hemsidor samt gjort en intervju med HIGs vicerektor för hållbar 

utveckling. Detta gjordes för att få en förståelse för hur universitet fungerar och arbetar när det 

kommer till hållbarhet och rapporteringen av den.   

 

När det gäller enkätundersökningar menar Ejvegård (2009) att “I allmänhet gäller regeln, att ju fler 

frågor man ställer, desto färre svar får man. ”(s. 55). Ejvegård (2009) skriver att frågor inte ska vara 

ledande eller oklara och om en enkät görs med slutna svarsalternativ bör svaren utesluta varandra 

för att undvika tolkningssvårigheter. Både Ejvegård (2009) och Andersen (1994) är överens om att 

det är tidskrävande att formulera de rätta frågorna som ska vara korta, tydliga och ge de svar som 

undersökningen söker. Eliasson (2013) förklarar att en nackdel med enkätundersökning är att det 

kan uppkomma misstolkningar av frågorna om respondenten inte förstår dem, vilket kan ge fel svar. 

Vid intervjuer kan respondenten få frågorna förklarade för sig för att undvika misstolkningar skriver 

Eliasson (2013). För att undvika detta menar Andersen (1994) att en provundersökning bör göras 

för att bland annat se om frågorna ger de svar som söks och om de är korrekt formulerade. Innan 

enkätundersökningen i denna studie skickades ut till alla universitet gjordes en provundersökning av 

frågorna på HIGs vicerektor för hållbar utveckling. Detta gjordes för att kontrollera att frågorna inte 

var otydligt formulerade eller uppfattades som ledande samt för att få synpunkter på de givna 

svarsalternativen. Ejvegård (2009) vill markera att enkätens utformning är viktig för att få hög 

svarsfrekvens, ett slarvigt utförande kan leda till att enkäten bli ignorerad eller avvisad. Att få ärliga 

svar var viktigt för studien därför redogörs svaren på en aggregerad nivå vilket innebär att 

universitetens individuella svar är anonyma. Detta gav respondenten större frihet att vara ärlig om 

känslig information. 

 

Svarsfrekvensen på en enkätundersökning bör ligga kring 80 % anser Ejvegård (2009). Även 

Eliasson (2010) påpekar att antalet deltagare bör vara högt, framförallt vid en kvantitativ 

undersökning då generalisering av forskningen är önskvärt. Enkätundersökningen hade en god 

svarsfrekvens på 80,5 % (25/31). Det förekom ett externt bortfall av sex universitet, ett svarade att 

de inte ville delta medan de övriga fem inte responderade. Eftersom svarsfrekvensen ansågs god 

kommer ingen hänsyn till bortfallet att tas i studien. Ejvegård (2009) beskriver internt bortfall som 

de frågor som blivit lämnade obesvarade i enkäten. För att undvika internt bortfall gjordes frågorna 

i enkäten obligatoriska för respondenterna då det inte skulle gå att skicka in utan att besvara alla 

frågor. Det uppkom dock ett litet internt bortfall. På grund av ett tekniskt problem råkade en 
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respondent svara både ja och nej på fråga 10 (se bilaga 4), detta svar togs bort vid 

sammanställningen och frågan fick därför ett svar mindre än de andra frågorna. Detta anses dock 

inte påverka studien då det ena svarsalternativet hade en övervägande majoritet. Ett annat intern 

bortfall uppkom på grund av att ett universitet ansåg att de inte kunde svara på fråga 1 (se bilaga 4) 

och då istället mejlade svaren till oss. Därför är det även där ett svar mindre än andra frågor. 

 

Med mål att få en hög svarsfrekvens var det obligatoriskt för respondenterna att uppge vilket 

universitet de representerade för att kunna kontrollera vilka svar som erhållits, och för att kunna 

skicka påminnelse till de som inte svarat. Denna information presenteras inte i studien då 

universiteten var lovade anonymitet. Enkäten skickades först ut till rektorer för alla svenska statliga 

universitet eller till rektorns sekreterare om ingen kontaktinformation till rektor fanns att hitta. Efter 

låg respons från det första utskicket kontaktades rektorns sekreterare för att ta reda på om rektorn 

inte skulle ha tid att svara på enkäten och om då sekreteraren kunde rekommendera någon annan på 

universitetet som skulle kunna svara. När kontaktinformation till nya respondenter erhållits 

skickades enkäten till dessa personer. Flera påminnelser skickades för att få in önskat antal svar.. 

2.4 Analysmetod 

Grunden i studien baserades på den framtagna teoretiska referensramen, utifrån den analyserades 

den insamlade empirin. Analysmetoden som användes var en univariat analys vilket Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2010) beskriver som en analys av en variabel i taget. Djurfeldt et al. 

(2010) menar att denna metod är användbar för att studera variationen av en variabel samt dess 

spridning. Bryman och Bell (2013) menar att det vanliga tillvägagångssättet för en univariat analys 

är användning av frekvenstabeller, diagram, spridningsmått och mått på centraltendens. Eriksson 

och Wiedersheim (2006) skriver att rådata bör sammanställas i tabeller eller diagram för att 

underlätta analysen. Därför presenterar den här studien den insamlade empiriska datan med hjälp av 

diagram. 

 

Då dokumentanalysen består av dikotoma variabler passar detta också denna analysmetod. Eliasson 

(2010) nämner att dikotoma variabler enbart består av två svarsalternativ. Till exempel 

hållbarhetsrapporterar universitetet? Ja eller nej. Även Eriksson och Wiedersheim (2006) menar att 

variabler med två svarsalternativ är dikotoma variabler, genom att presentera datan i diagram blir 

den lättare att förstå. Den empiriska datan från dokumentanalysen presenteras genom stapeldiagram 

för att kunna redogöra andelen för varje indikator för de olika kategorierna. 

 



 

14 

 

Från enkätundersökningen tillkommer nominalvariabler vilka Eliasson (2010) beskriver som den 

typ av data som inte går att rangordna utan den används enbart för att skilja svaren från varandra. 

Nominalvariabler kan med fördel presenteras i stapeldiagram skriver Eliasson (2010) vilket denna 

studie har valt att göra, diagram är även passande för en univariat analys. Resultaten presenteras i 

antal svar och inte i procent när det kommer till enkätundersökningen, med undantag för diagram 6 

som presenterades både i antal och procent. Eliasson (2010) skriver att nominalvariabler med en 

svarsfrekvens lägre än 100 bör presenteras i antal svar. 

2.5 Källkritik 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, och Wängnerud (2010) menar att det finns fyra klassiska regler för 

källkritik som kan bedöma pålitligheten av olika påståenden. Esaiasson et al. (2010) har gjort en 

minnesregel av dessa som kallas Ädel-OST = Äkthet, Oberoende, Samtidigt, Tendens. 

 

Äkthet är viktigt eftersom det som påstås i arbetet ska ha varit skrivet vid det sammanhang, den 

tidpunkt och av de personer som anges i källan enligt Esaiasson et al. (2010). Ejvegård (2009) 

förklarar att det i sekundärkällor kan förekomma felaktigheter och feltolkningar och dessa bör 

därför användas med försiktighet. Sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar förutsätts vara 

noga kontrollerade och informationen i dem antas därför vara trovärdig skriver Ejvegård (2009). 

Därför har vetenskapliga artiklar använts som grund i detta arbete och det är först och främst i 

vetenskapliga artiklar som fakta om begrepp och teorier hämtats. 

 

Att titta på en källas oberoende anser Esaiasson et al. (2010) är mer likt att kontrollera graden av 

beroende från författaren, detta då det är svårt att vara helt oberoende från det som författas. För att 

bedöma oberoendet av källorna för denna studie har sökningen gjorts efter källor som är “peer 

reviewed” och/eller var publicerade på tillförlitliga platser. 

 

Esaiasson et al. (2010) menar att samtidigt betyder att tiden mellan författandet och nuet av en källa 

har en betydelse för hur tillförlitlig en källa är, då minnen av händelser inte alltid kan vara pålitliga. 

Tiden då artiklarna är skrivna är något som har tagits i beaktande för att ge samtidighet och för att 

slutsatserna fortfarande ska vara relevanta för studien. 

 

Tendens skriver Esaiasson et al. (2010) är likt oberoende dock studeras avsikten med skapandet av 

texten mer eftersom det kan skapa partiska inslag i källan. Exempel är en organisations egna 

rapporter som är skrivna för att visa hur organisationen har presterat, de kommer att vara partiska 

mot sig själva och ta fram de positiva aspekterna enligt Esaiasson et al. (2010). Ett tillvägagångssätt 
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för att försöka förstå skapandet av texten har varit att uppmärksamma i vilket land studien har gjort, 

då exempelvis olika lagar och kulturer förekommer som skiljer sig från Sverige.  

2.6 Kvalitetskrav 

Ejvegård (2009) redogör för att det finns krav på de tekniker som används inom forskning att vara 

reliabla och valida för att forskningsresultaten ska ha ett vetenskapligt värde. Nedan presenteras 

reliabilitet och validitet kopplat till denna studie. 

2.6.1 Reliabilitet  

Reliabiliteten handlar om huruvida resultatet blir lika om undersökningen skulle göras igen vid ett 

annat tillfälle eller om den skulle påverkas av andra omständigheter menar Esaiasson et al. (2010) 

och Eliasson (2010). Daub (2007) skriver att det finns ett växande intresse för hållbarhet och både 

trycket från omvärlden och viljan att rapportera hållbarhet ökar. Detta kan leda till nya krav på 

universiteten från staten vilket kan innebära förändringar i universitetens årsredovisningar. Vilket 

kan innebära att om liknande studie genomförs vid senare tillfälle kan andra resultat ges. Realibilitet 

handlar om hur något mäts menar Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) och det är viktigt att 

beskriva hur undersökningen gjorts för att skapa den. Då hållbarhet är ett ämne som det forskas 

mycket om kan begreppet komma att förändras, vilket kan leda till att indikatorerna i denna studie 

förlorar mening. Exempelvis har ISOs (u.å.2) miljöcertifiering ISO 14001 en policy att uppdateras 

vart femte år på grund av de förändringar som sker. 

 

För att höja reliabiliteten finns de indikatorer som studerats med i bilaga 2, detta för att tydligt 

redogöra vad som analyserats. I teorikapitlet beskrivs även de lagar som gällde då studien 

genomfördes och som påverkade valen av indikatorerna och urskiljandet av vad som ansågs 

frivilligt. I bilaga 2 finns även en noggrann beskrivning av vilka krav som ställdes för att indikatorn 

skulle anses som rapporterad. Eliasson (2010) menar att genom att noga förklara hur studien 

genomförts minskas risken för missuppfattningar och reliabiliteten höjs. Det framgår tydligt i 

studien när dokumenten som studerats är ifrån, då detta är väsentlig information. 

2.6.2 Validitet 

Esaiasson et al. (2010) berättar att validitet kan delas in i olika delar bland annat extern validitet 

vilket innebär att ett resultat kan generaliseras. Eliasson (2010) beskriver validitet som att det ska 

besvara frågan “Kan vi räkna med att undersökningen är giltig - att den verkligen mäter det vi vill 

att den ska mäta?” (s. 16), vilket kan kopplas till hur Esaiasson (2010) beskriver extern validitet. 

Eliasson (2010) menar att validiteten för de begrepp som används är viktiga då exempelvis 

framtagningen av indikatorer från de begrepp som används också kan mäta validiteten i arbetet. 
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Indikatorerna i denna studie är hämtade från begreppet hållbarhet, Eliasson (2010) menar då att om 

de indikatorer som valts mäter hållbarhet kan studien anses ha god validitet. Eftersom att 

indikatorerna är hämtade dels från FÅB (SFS 2000:605) och en miljörapport till Naturvårdsverket 

(FMSM, SFS 2009:907) bör indikatorerna inneha hög validitet. De är starkt kopplade till hållbarhet 

då de även är framtagna ur FNs (2015) mål för hållbar utveckling och tidigare forskning inom 

hållbarhet. Validiteten kan även kopplas till frågorna i enkätundersökningen, då frågorna är 

formulerade för att besvara frågan “varför eller varför inte universiteten hållbarhetsrapporterar”. 

Även här anses validiteten god då flera enkätfrågor är kopplade till teorier och även forskning inom 

hållbarhet, frågorna testades även innan utskick av HIGs vicerektor för hållbar utveckling, som kan 

anses vara en expert inom hållbarhet, för att säkerställa att de gav de svara som önskades. 

 

Den externa validiteten i dokumentanalysen är stark när det kommer till de svenska statligt ägda 

universiteten då alla universiteten analyserades, den kan även anses stark på övriga svenska 

universitet då det är 32 universitet som analyserats av totalt 48 stycken. Den externa validiteten på 

de utländska universiteten kan anses vara något sämre då det är en mindre andel av de utländska 

universiteten som studerats. Även enkätundersökningen har en stark externa validiteten då över 80 

% av universiteten deltog. Enkätundersökningen är svår att generalisera till de utländska 

universiteten då inget utländskt universitet vart inbjuden till att svara på enkäten. 
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3 Referensram 

I detta kapitel kommer den allmänna referensramen, teoretiska referensramen och tidigare 

forskning för studien att läggas fram.   

3.1 Allmän referensram  

Den allmänna referensramen beskriver vad universiteten i Sverige och de nordiska granländerna är 

tvingande att rapportera inom hållbarhet. Även FNs globala mål för hållbar utveckling och en 

modifierad TBL presenteras.  

3.1.1 Statliga universitets årsredovisning 

Svenska statliga universitet betraktas som en myndighet då staten är deras huvudman (SFS 

1992:1434). I FÅB (SFS 2000:605) anges det som myndigheter enligt lag skall rapportera. I FÅB 3 

§ (SFS 2000:605) står det att myndigheter ska lämna in en årsredovisning till regeringen. 

Årsredovisningen ska även lämnas till ESV som har föreskrifter till FÅB (ESV, 2016). ESV (2016) 

redogör för årsredovisningens beståndsdelar: resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, 

anslagsredovisning, och noter. Det finns specifika poster som myndigheter ska rapportera bland 

annat ekonomiska som anslag, myndighetskapital och statskapital skriver ESV (2016). 

Årsredovisningen ska även innehålla ett socialt perspektiv då antal årsarbetskrafter, medelantalet 

anställda, avsättning för pension, sjukfrånvaro och kompetensförsörjning ska rapporteras enligt 

ESV (2016). 

3.1.2 Miljörapportering till Naturvårdsverket 

I FMSM (SFS 2009:907) står det “En myndighet som ska ha ett miljöledningssystem ska årligen 

redovisa miljöledningsarbetet (...)” (20 §). Det vill säga att varje år måste de universitet som går 

under 29 § och 31 § FMSM skicka in en rapport till Naturvårdsverket. Enligt 3 § FMSM (SFS 

2009:907) ska universiteten ta hänsyn till sin direkta och indirekta miljöpåverkan och använda sig 

av ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemet innebär att universiteten ska analysera all den 

miljöpåverkan som universitetet har, även en miljöpolicy ska tas fram och universiteten ska sätta 

upp miljömål att arbeta utifrån enligt 4 § och 7 § FMSM (SFS 2009:907). Rapporten som ska 

skickas till Naturvårdsverket består av fyra delar, de tre första är obligatoriska medan den fjärde och 

sista delen är frivillig enligt FMSM (2009:907). Delarna är: 

1.      Miljöledningssystemet 

2.      Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 

3.      Miljökrav i upphandling 

4.   Frivilliga frågor 
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Den frivilliga delen tar upp frågor gällande universitetens policy, IT-anskaffning, resfria möten och 

energi.Mer utförlig information gällande vad universitet ska rapportera till Naturvårdsverket finns i 

bilaga 3. 

3.1.3 Nordiska universitets arbete med hållbarhet  

Enligt International Sustainable Campus Network (ISCN, 2015) finns det ett hållbarhetsprojekt 

bland de nordiska universiteten som styrs av det finska Aalto Universitetet och det kallas för “The 

Rio+20 project of the Nordic Sustainable Campus Network”. Projektet innebär att de nordiska 

universiteten ska arbeta för utveckling av forskning och undervisning inom hållbarhet och 

hållbarhetsutveckla universitetens campus enligt ISCN (2015). 

 

I Norge är det krav på att alla norska företag miljörapporterar, dock innefattar detta kravet inte de 

norska universiteten (Regjeringen, u.å.). Det framkommer heller inte i den norska högskolelagen 

(Lovdata, u.å.) om universitet måste rapportera något specifikt gällande hållbarhet. Enligt H, Restad 

(personlig kommunikation, 23 maj, 2016) finns det ingen lag på vad de måste rapportera, men 

hållbarhet är ändå något som Nord Universitetet jobbar med och forskar kring. 

 

Finska universitets rapportering regleras i den finska bokföringslagen (30.12.1997/1336) det finns 

dock inga krav på att hållbarhet skal rapporterasas av universitet. Enligt S, Keinonen (personlig 

kommunikation, 23 maj, 2016) har finska universitet fyråriga avtal med ministeriet som noterar att 

hållbar utveckling är gemensamma mål för alla universitet. S. Keinonen (personlig kommunikation, 

23 maj, 2016) skriver att målen innebär “I högskolornas verksamhet framhävs bildningsuppgiften, 

det samhälleliga ansvaret och inflytandet, principen om hållbar utveckling och ett etiskt 

verksamhetssätt samt iakttagandet av god vetenskaplig praxis”. Detta tyder på att universiteten ska 

arbeta med hållbar utveckling, men de har inga krav på att de måste rapportera den. 

 

Sedan 2009 är det lag på att större danska företag ska rapportera hållbarhet och hur arbetet med 

hållbarhet genomförs (Restinformation, u.å.). Huruvida detta gäller universitet eller inte 

framkommer inte men enligt S. Termansen (personlig kommunikation, 6 juni, 2016) måste danska 

universitetet rapportera sin energikonsumtion.   

3.1.4 Globala målen för hållbar utveckling  

I september 2015 presenterade FN (2015) nya globala mål för hållbar utveckling. Det är 17 mål som 

ska leda till ett mer hållbart globalt samhälle. Dessa mål som står i figur 2 är uppsatta tillsammans 

med FNs 2030 agenda för en hållbar utveckling som trädde i kraft första januari 2016 (FN, 2015). 
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Under varje mål finns det ett antal delmål, ett av delmålen är denna från mål 4 “God utbildning för 

alla”: 

“4.7 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” (FN, 2015 s. 19) 

Citatet ovan förklarar att delmålet handlar om att alla studerande ska få den kunskap och de 

färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Vad som ska göras miljömässigt finns 

bland annat under mål 13 (figur 2) “Bekämpa klimatförändringen” (FN 2015). Delmålen till mål 13 

som FN (2015) ställer upp handlar om att ändra och förbättra länders totala miljöpåverkan. I mål 5 

och 10 (figur 2) skriver FN (2015) om hur jämställdhet ska uppnås mellan män och kvinnor samt 

människans rätt till lika behandling. 

 

Figur 2. Globala mål för hållbar utveckling (Globala målen för hållbarutveckling, u.å.) 

 

Vad som påverkar hur organisationer arbetar är mål 12 (figur 2, hållbar konsumtion och produktion) 

och handlar om hur organisationer förbrukar naturliga resurser och medvetenheten om hur 

produkter har producerats. 

 

Mål 7 innebär att ge alla tillgång till hållbar energi, vilket kräver förändringar i infrastruktur och 

globala samarbeten inom forskning, teknologi och hållbar energi skriver FN (2015). För att uppnå 

dessa mål menar FN (2015) att det krävas utökade globala samarbeten vilket återges i mål 17 

“Genomförande och globalt partnerskap”.  
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3.1.5 Modifierad triple bottom line (TBL) 

Wilson (2015) diskuterar TBL konceptet, vilket är hållbarhetsutveckling utifrån ekonomiska, 

sociala och miljömässiga perspektiv. Jones, Comfort och Hillier (2011) anser att TBL ger en 

ögonblicksbild av hur organisationen ser ut. Meningen med TBL är att hjälpa organisationer att bli 

framgångsrika, framförallt ekonomiskt skriver Jones et al. (2011). Men det är flera som menar att 

ett teknologiskt perspektiv även behövs för arbetet inom hållbarhet. Harmon, Demirkan och Raffo. 

(2012) menar att ny teknologi underlättar för organisationer i deras hållbarhetsarbete och påverkan 

genom att skapa andra lösningar inom bland annat tillverkning. Hack och Berg (2014) anser att 

även informationsteknik kan skapa ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsvärde. 

Utifrån detta har denna studie modifierat Wilsons TBL till Four bottom line (FBL) där det 

teknologiska perspektivet ingår som figur 3 visar.    

 

Figur 3. Four bottom line (modifierad från Wilsons “Triple bottom line” 2015) 

 

Utifrån FBL visas studiens hållbarhetssyn där fyra hållbarhetsperspektiv är representerade. Att ta in 

det teknologiska perspektivet visar hur det kan påverka de andra perspektiven. Fagerström et al. 

(2015) instämmer att en organisations hållbarhet bör utgå från fyra perspektiv, sociala, 

miljömässiga, ekonomiska och teknologiska, dessa beskrivs nedan.  

 

1. Social 

Laroche, Bergeron och Barbaro-Forleo (2001) menar att en organisations sociala förhållanden är 

viktiga för intressenter. För att organisationen ska kunna arbeta med sin hållbarhet är det enligt 

Wilson (2015) viktigt för organisationerna att ha ett bra socialt samarbete mellan organisationen, 

ledningen och andra intressenter. Fagerström et al. (2016) påtalar svårigheterna med att mäta 

personalens välmående och hur väl samarbetet mellan organisation och dess omgivning fungerar, då 

den traditionella redovisningen oftast mäts i pengar. Det sociala arbetet hos en organisation 
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rapporteras oftast i årsredovisningen som olika kostnader för personal skriver Fagerström et al. 

(2015). 

 

2. Miljö 

Hållbarhet ur ett miljöperspektiv handlar ofta om avfallshantering och energi- och 

vattenförbrukning skriver Roca och Searcy (2012). Det är viktigt att en organisation tar ansvar för 

den miljöpåverkan de har för att ur ett hållbart perspektiv kunna fortsätta driva verksamheten 

skriver Fagerström et al. (2016), exempelvis bör de ta ansvar för produkterna som tillverkas. 

Fagerström et al. (2016) menar att det bör göras uträkningar för vilken påverkan produkten har 

under hela dess livscykel, det vill säga hela produktionen, försäljningen, användningen och 

återvinningen. Den rapportering som sker idag räknar enbart in den påverkan som skett under året 

anser Fagerström et al. (2016). 

 

3. Ekonomisk 

Ett sätt för att uppnå ekonomisk hållbarhet enligt Kibert (2007) är att se över om det material som 

köps in är miljövänligt och återvinningsbart. Kibert (2007) tar upp att vid beräkningen av 

materialkostnad kan det räknas in en extra kostnad för den negativa miljöpåverkan materialet 

eventuellt orsakar. Ett begrepp som används för att uppnå ekonomisk hållbarhet är “going concern” 

skriver Černius (2012). Med “going concern” menas att organisationer ska ha som mål att generera 

ekonomiska fördelar till intressenter under en lång tid och ta ekonomiska beslut utifrån detta menar 

Černius (2012). 

 

4. Teknologisk 

Det teknologiska perspektivet innebär att minska energiförbrukningen anser Harmon, Demirkan och 

Raffo (2012). Det kan även kopplas till organisationens produktion menar Hack och Berg (2014). 

Brister i teknologin kan innebära risker för organisationerna förklarar Fagerström et al. (2016) och 

nämner problemen som Volkswagen hade med sina dieselmotorer 2015. I den traditionella 

redovisningen ingår redan att rapportera forsknings- och utvecklingskostnader skriver Fagerström et 

al. (2015). Någon annan teknologisk rapportering förekommer inte, men hade Volkswagen 

kontinuerligt kontrollerat och redovisat de relevanta hållbarhetsfaktorerna hade bristen eventuellt 

kunnat upptäckas tidigare menar Fagerström et al (2016).   

3.2 Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen presenteras intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. 
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3.2.1 Intressentteori och legitimitetsteori 

Intressentteori och legitimitetsteori påminner om varandra men ska inte enligt Ljungdahl (1999) 

blandas ihop. Gray, Kouhy och Layers (1995) anser att de överlappar varandra och ska därför 

användas som komplement. Båda teorierna kan användas ur ett organisationsperspektiv och 

samhällsperspektiv enligt Ljungdahl (1999). Ljungdahl (1999) beskriver att utifrån 

organisationsperspektivet anses rapportering användas som ett medel för att uppfylla kraven som 

intressenterna har på organisationen och därmed uppnå legitimitet. Exempelvis är staten (intressent) 

huvudman för de svenska universiteten och kräver i högskolelagen (SFS 1992:1434) att de ska 

arbeta med hållbarhet. Enligt FMSM (SFS 2009:907) ska universiteten rapportera till 

Naturvårdsverket om sin miljöpåverkan, genom den rapporten kan universiteten skapa legitimitet. 

Detta är ett exempel på hur teorierna kompletterar varandra då enligt Ljungdahl (1999) 

intressentteorin beskriver relationen mellan intressenterna och organisationen medan 

legitimitetsteorin beskriver tillvägagångssättet för att legitimera organisationen. 

3.2.2 Intressentteori 

Intressentteorin beskriver Stacy (2013) som att organisationen påverkas av intressenter med olika 

agendor och mål. Det är utifrån intressentteorin som GRI började växa fram och socialt ansvar är ett 

av de tre grundperspektiven som GRI bygger på menar Westermark (2009). En av de mest 

betydande teorierna inom hållbarhet är intressentteorin och den används flitigt för att beskriva hur 

organisationer arbetar med hållbarhet skriver Kock, Santaló och Diestre (2012). 

 

Etiska- och ledarperspektivet är två huvudsakliga perspektiv inom intressentteorin, den stora 

skillnaden mellan perspektiven är synen på intressenterna skriver Bailey, Harte och Sugden (2000). 

Att arbeta med intressentteorin utifrån det etiska perspektivet innebär enligt Deegan och Unerman 

(2011) att alla intressenter är värda lika mycket och förtjänar samma respekt, inflytande och 

information. I ledarperspektivet menar Bailey et al. (2000) att ledningen prioriterar de viktiga och 

starka intressenternas intressen i organisationen. 

 

Intressent 

En intressent är en person som har ett intresse i organisationen skriver Ljungdahl (1999). Delrio, 

Ami, de Groot, Drachmann och Ilomaki (2008) förklarar intressenter som en aktieägare, en som 

arbetar i organisationen eller någon som har ett ekonomiskt intresse för organisationen.  
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Figur 4. The original stakeholder model (Freeman, 1984) 

 

Som figuren ovan illusterar förklarar Freeman (1984) att en organisation har flera intressenter och 

en intressent är någon som påverkar organisationen och påverkas av hur det går för den.  Det som är 

gemensamt för alla intressenter är att de vill att organisationen ska vara framgångrik skriver Delrio 

et al. (2008). O´Dwyer (2005) tar upp exempel på hur viktig information anses vara beroende på 

vilken intressent som får ta del av den och hur vida de kan använda sig av den. En intressent som 

har större möjlighet att påverka organisationen kan anses ha mer nytta av information och vara mer 

intresserad enligt O´Dwyer (2005). Intressenter som inte kan påverka organisationen är mindre 

intresserade av information då de inte kan använda den förklarar O´Dwyer (2005). Burrows (1999) 

skriver att universitetens intressenter är bland annat styrelsen, anställda, staten, studenter, andra 

universitet och allmänheten. 

 

Burrows (1999) vill kategorisera intressenterna som interna eller externa. Interna är de som kan 

påverka organisationen och är intresserade av information medan externa är de som har mindre 

påverkan. Burrows (1999) menar att universitetens intressenter kan placeras under flera kategorier 

av Freemans (1984) intressentmodell (figur 4) då exempelvis studenter kan anses vara både interna 

och externa. Studenterna är interna då de är en viktig del av organisationen och deras åsikter och 

erfarenheter kring kurser och studiemiljö är viktig skriver Burrows (1999). Samtidigt är de externa 

då de kan betraktas som universitetets kunder och universitetet arbetar för att attrahera och behålla 

dem som studenter på liknande sätt som företag attraherar kunder berättar Burrows (1999).  
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Figur 5. Intressent modell för universitet 

(modifierad från Freemans “The original stakeholder model 1984) 

 

Utifrån Freemans (1984) intressentmodell har det i den här studien skapats en intressentmodell 

anpassad för universitet. Intressenterna som används i modellen är de som Burrows (1999) anser är 

de vanligaste intressenterna för universitet. 

 

Primära och sekundära intressenter 

Då begreppet intressenter ansågs vara väldigt brett har Clarkson (1995) delat in dem i primära och 

sekundära intressenter. Primära intressenter anser Clarkson (1995) är de intressenter som 

organisationen är beroende av och inte kan fortsätta utan, dessa intressenter måste ledningen ta 

extra hänsyn till för att på lång sikt kunna fortsätta bedriva verksamheten enligt Clarkson (1995). 

Deegan och Unerman (2011) antyder att den primära synen på intressenter kan kopplas till 

ledarperspektivet då det sker en prioritering och värdering av intressenterna. Hatier (2014) menar att 

universitet ofta prioriterar staten över andra intressenter, därför kan staten anses som en primär 

intressent för universitet. Däremot anser Brown (2013) att de anställda är den viktigaste intressenten 

för universitet då det är genom dem som gemenskap och kommunikation skapas och framförallt det 

är de som utbildar. Sekundära intressenter beskriver Clarkson (1995) som att de påverkar och 

påverkas av organisationen men är inte väsentlig för organisationens förmåga att fortsätta existera. 

Deegan och Unerman (2011) berättar att alla intressenter har vissa fasta rättigheter oavsett om det är 

primära eller sekundära intressenter och oavsett om organisationen styrs utifrån ett etisk- eller 

chefsperspektiv. 

 

Primära eller starka intressenter har stor påverkan på organisationen och kan ställa höga krav enligt 

Clarkson (1995) och Mitchell, Agle och Wood (1997). Intressenterna kan ställa krav på 

organisationens arbete gällande hållbarhet och kräva hållbarhetsrapporter enligt Islam och Deegan 
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(2008), och menar att det kan leda till att organisationen måste höja sitt arbete med hållbarhet för att 

uppnå intressenternas krav. Detta innebär att intressenterna ofta är en viktig del i en organisations 

hållbarhetarbete menar Islam och Deegan (2008). Friedman och Miles (2002) vill poängtera att 

organisationen kontinuerligt måste utvärdera intressenternas värde för organisationen då det 

förändras med tiden. 

3.2.3 Legitimitet teori  

Suchman (1995) beskriver att legitimitet är en tillgång som organisationer använder sig av för att 

skapa förståelse från samhället vilket är viktigt för att fortsätta bedriva verksamheten. Mathews 

(1993) beskriver att legitimitet kan beräknas genom att jämföra hur mycket av samhällets resurser 

som organisationens verksamhet kräver med vad organisationen ger tillbaka till samhället. Mathews 

(1993) menar att om organisationen anses ge tillbaka mer än vad de tar är de legitima. Nasi, Nasi, 

Phillips och Zigidopoulos (1997) påpekar att legitimitet styrs av kulturella uppfattningar och är 

därför något som ofta förändras och kan se väldigt olika ut beroende på vart i världen 

organisationen befinner sig. Det finns inga tydliga krav på hur universitet ska arbeta med hållbarhet 

mer än att de ska rapportera sin miljöpåverkan enligt FMSM (SFS 2009:907). En anledning till 

varför det inte finns några krav skulle kunna vara det som Colquhoun (2013) skriver att 

organisationer inom offentliga sektorn vill vara legitima och arbeta med förtroende istället för 

tvång. 

 

Suchman (1995) skriver att organisationer som försöker skaffa sig legitimitet i själva verket inte 

behöver vara intresserade av att vara en rättvis organisation, utan först och främst är intresserade av 

att samhället ska anse att de är en rättvis organisation. Legitimitet kan jämföras med en 

organisations rykte anser Deegan och Unerman (2011) och anser att uttrycket rykte ger en bättre 

förklaring till varför det är viktigt. Woodward, Edwards och Birkin (1996) påpekar att legitimitet är 

en av organisationens viktigaste tillgångar eftersom organisationen kan påverka och manipulera den 

exempelvis genom frivillig redovisning. 

 

I legitima universitet känner sig akademikerna rättvist behandlade och deras forskning tenderar då 

att bli mer ärlig skriver Reisig och Bain (2016), vilket i sin tur leder till att universitetets legitimitet 

förblir stabil. Även Cattaneo, Meoli och Signori (2016) påpekar legitimitetens påverkan på 

universitetens akademiker, då en god legitimitet bidrar till ett bättre samarbete mellan akademiker 

och tredje part som lämnar bidrag till den forskning som görs på universiteten. Cattaneo et al. 

(2016) kom även fram till att universitet med god legitimitet producerade mer forskning per anställd 

akademiker. 
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3.2.4 Institutionell teori 

Institutionell teori är i stora drag en teori som handlar om de olika former organisationer tar och ger 

förklaringar till varför organisationer inom vissa branscher tenderar att efterlikna varandra skriver 

Deegan och Unerman (2011). Dillard, Rigsby och Goodman (2004) menar att institutionell teori har 

blivit ett av de dominanta perspektiven inom organisationsteori och att implementering av teorin på 

forskning om organisationers användning av redovisning ökar. Lewis, Walls och Dowell (2014) 

skriver att institutionell teori även har använts utbrett inom forskning om organisationers 

miljöfrågor och metoder.     

 

Institutionell teori är relevant inom forskningen om frivillig redovisning eftersom att det är ett 

komplement till intressent- och legitimitetsteorin som är vanliga teorier inom forskningen anser 

Deegan och Unerman (2011). Institutionell teori kan enligt Deegan och Unerman (2011) ge 

förståelse till hur organisationer reagerar på institutionella tryck och förväntningar samt sociala 

förändringar. Deegan och Unerman (2011) menar att institutionell teori utger förståelse för de 

processer som får organisationer att söka olika praxis som är grundande i kulturella och sociala 

värderingar. Dessa processer är något som kan inkludera det som föreslås inom både intressent- och 

legitimitetsteorin skriver Deegan och Unerman (2011). Detta menar Deegan och Unerman (2011) 

gör att dessa teorier ska anses som komplimenterande snarare än konkurrerande inom bland annat 

frivillig redovisning. 

 

Deegan och Unerman (2011) skriver att inom institutionell teori finns det något som kallas 

isomorfism. Isomorfism handlar om organisationers införande av nya institutionella praxis enligt 

Dillard et al. (2004). Frikoppling handlar om det gap som kan finnas mellan organisationers 

praktiska utförande av institutionella principer och de offentliga processerna för principerna 

förklarar Deegan och Unerman (2011). 

 

Deegan och Unerman (2011) skriver att inom institutionell teori finns det något som kallas 

isomorfism. Isomorfism handlar om organisationers införande av nya institutionella praxis enligt 

Dillard et al. (2004). Frikoppling handlar om det gap som kan finnas mellan organisationers 

praktiska utförande av institutionella principer och de offentliga processerna för principerna 

förklarar Deegan och Unerman (2011). 

 

Isomorfism 

Isomorfism är något som är mycket vanligt inom institutionell teori anser DiMaggio och Powell 

(1983). Isomorfism inom institutionell teori har används mycket inom forskningen av den offentliga 
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sektorns rapportering menar Goddard, Assad, Issa, Malagila och Mkasiwa (2015). Frumkin och 

Galaskiewicz (2004) skriver i sin studie om offentliga organisationer i USA, att offentliga 

organisationer är mer sårbara för isomorfism än andra organisationer i samma branscher. 

Isomorfism kan delas in i tre processer, tvingande, normativ och imiterande skriver DiMaggio och 

Powell (1983). Frumkin och Galaskiewicz (2004) anser att statliga åtgärder och ingripanden har 

varit en central roll för att införa isomorfism. Frumkin och Galaskiewicz (2004) nämner dock även 

att den nyare institutionella teorin anser istället att det är i första hand organisationskultur och 

spridning av ritualer som sätter igång isomorfism. 

 

Tvingande isomorfism 

Tvingande isomorfism uppkommer när en organisation förändrar sin institutionella praxis på grund 

av tryck från primära intressenter menar Verbruggen, Christiaens och Milis (2011). DiMaggio och 

Powell (1983) menar att tvingande isomorfism blir resultatet av både formella och informella tryck 

från både andra organisationer och kulturella förväntningar som finns inom det samhälle som 

organisationen är verksam. Verbruggen et al. (2011) anser att icke-vinstdrivna organisationer 

använder tvingande isomorfism då de är beroende av andra för finansiellt stöd. Detta innebär att de 

bör förhålla sig till intressenternas förväntningar, exempelvis vilken standard redovisningen ska 

hålla eller vad hållbarhetsrapporteringen ska innehålla skriver Verbruggen et al. (2011). DiMaggio 

och Powell (1983) anser också att tvingande isomorfism är en förklaring till den frivilliga 

redovisningen som organisationen använder inom rapporteringen av kategorierna ekonomi, social 

och miljö. 

 

Normativ isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) beskriver normativ isomorfism som när organisationer förändrar sin 

institutionella praxis efter tryck från normer. DiMaggio och Powell (1983) menar att det inom 

frivillig redovisning kan ske normativ isomorfism genom att formella och informella grupper 

påverkar ledarens val av rapporteringspraxis. Som tidigare nämnt tror Rieckmann (2012) att den 

ökade undervisningen om hållbarhet på universiteten kommer att leda till att framtidens 

beslutsfattare är mer hållbarhetsmedvetna. DiMaggio och Powell (1983) anser att grupper med 

samma utbildning adoptera vanligtvis liknande praxis. 

 

Imiterande isomorfism 

Imiterande isomorfism förklarar Barreto och Baden-Fuller (2006) som att en organisation anpassar 

sig till förändring genom att imitera andra organisationer på ett standardiserat sätt. DiMaggio och 

Powell (1983) och Barreto och Baden-Fuller (2006) skriver att imiterande isomorfism sker när 
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organisationer är i osäkra situationer som saknar klara lösningar. Genom att imitera andra 

organisationer kan organisationen legitimera sig under osäkra tider förklarar Barreto och Baden-

Fuller (2006). Unerman och Bennett (2004) menar att inom “corporate social reoprting” har 

imiterande isomorfism i flera fall en stark koppling till tvingande isomorfism, då utan trycket från 

intressenter är det mindre troligt att imiterande isomorfism skulle förekomma. 

3.3 Tidigare forskning 

I detta kapitel behandlas tidigare forskningen inom frivillig redovisning och redovisningsval.   

3.3.1 Frivillig redovisning 

Eng och Mak (2003) definierar frivillig redovisning som icke-obligatoriska uppgifter som finns i 

ledningens diskussion och analys i årsredovisningen. Att rapportera frivillig information anser 

Graham, Harvey och Rajgopal (2005) sker för att ledningen vill ge klarhet och förståelse till 

intressenterna om organisationens verksamhet. Verrecchia (1983) skriver att frivillig redovisning av 

miljöinformation endast lämnas ut om organisationer upplever att nyttan av rapporteringen 

överväger kostnaderna för att rapportera informationen. De Villiers och van Staden (2011) anser att 

även frivillig hållbarhetsrapportering huvudsakligen tas fram i årsredovisningen till förmån för 

intressenter på kapitalmarknaden för att motverka informationsasymmetri. Den frivilliga 

redovisningen kan bland annat begränsas på grund av att ledningen inte vill ge ut känslig 

information till konkurrenter enligt Graham et al. (2005). 

 

Bae (2014) skriver att forskning inom offentliga sektorn ofta har gjorts genom att jämföra privata 

och offentliga organisationer för att kunna tillämpa teoretiska ramverk till den offentliga sektorn, 

detta på grund av att större delen av forskning sker på den privata sektorn. Bae (2014) genomförde 

en sådan studie om frivillig redovisning och kom fram till att privata organisationer har bredare 

frivillig rapportering, medan offentliga organisationer är mer benägna att rapportera när det finns 

andra tvingade regler. 

 

Maingot och Zeghal (2008) menar att i icke-vinstdrivande organisationer har tidigare studier visat 

att det finns flera olika faktorer som påverkar frivillig redovisning. Maingot och Zeghal (2008) 

skriver att dessa faktorer inkluderar tillsyn, marknadskrafter, kostnaden för rapportering, 

organisationsstruktur, och styrning. Maingot och Zeghal (2008) beskriver dessa faktorer i sin studie 

på kanadensiska universitet på följande vis: Tillsyn innebär att frivillig rapportering är påverkad av 

lagstiftning, rapporteringsnormer och marknadsregleringar. 
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 Marknadskrafter för ett universitet är den publika information som studenter använder för att 

ta valet om vilket universitet de vill studera vid. 

 Kostnaden för rapportering är en ekonomisk faktor som resonerar om rapporteringen av 

något ger mer fördelar än kostnaden för att rapportera den. 

 Organisationsstrukturer har stort inflytande på bredden av frivillig redovisning då kulturen, 

strategin och interna politiken är faktorer som till stor del bestämmer över hur bred den 

frivilliga redovisningen ska vara. Även personligheten på den person som är ansvarig för 

rapporteringen har ett inflytande. 

 Universitet har en handlingsplan för hur universitetet ska styras, detta har blivit mer 

nödvändigt efter tidigare ekonomiska skandaler i den privata sektorn. 

Farneti och Guthrie (2009) lägger fram argumentet att hållbarhetsrapportering ger en helhetsbild av 

organisationens verksamhet vilket traditionell ekonomisk redovisning inte gör. I sin studie på 

offentliga australienska organisationer kommer Farneti och Guthrie (2009) fram till flera 

anledningar till varför offentliga organisationer väljer att rapportera hållbarhet. Farneti och Guthrie 

(2009) menar att hållbarhetsrapportering görs bland annat för informera organisationens 

intressenter. Bellringer et al. (2011) slutsats från studien på Nya Zeeländska lokala myndigheter var 

att myndigheterna tar fram hållbarhetsrapporteringar för att skapa legitimitet, ansvarsskyldighet och 

för att uppnå gynnsamma ekonomiska resultat.   

3.3.2 Redovisningsval 

Redovisningsval kan förklaras av olika teorier men de två vanligaste är positive accounting theory 

och institutionell teori menar Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009). Där positive 

accounting theory vill förklara redovisningsval genom agent teorin då valet påverkas av agentens 

egenintresse skriver Collin et al. (2009), medan institutionell teori förklarar redovisningsval genom 

tvingande, imiterande och normativa tryck. Collin et al. (2009) gjorde sin studie av redovisningsval 

på svenska kommunala organisationer där institutionell teori är en vanligare teori att använda inom 

detta område. Det som krävs för att institutionell teori ska kunna förutse redovisningsval menar 

Collin et al. (2009) är empiriskt sammanhang, eftersom institutioner är innehållsbundna. Det 

visades i studien att de kommunala organisationerna använde samma redovisningsmetod som 

tidigare på grund av de kostnader som uppstår vid ändring av metod. Collin et al. (2009) menar att 

inom institutionell teori måste kostnaderna för den valda redovisningsmetoden vara legitima för att 

mer kostsamma metoder ska övervägas. Collin et al. (2009) anser även att byte av 

redovisningsmetod inte görs för att den alternativa metoden kan sakna legitimitet eller att den 

nuvarande metoden tas förgivet.   
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Hedlund (2007) menar att en organisation ofta följer tidigare mönster och det är ett svårförändrat 

beteende. Om mönstret är djupt inarbetat är det svårt för organisationen att arbeta sig ur det, ibland 

kan inte ens lagar påverka ett inarbetat beteende i organisationen skriver Hedlund (2007). 

3.4 A priori-modell  

Från den teoretiska referensramen och tidigare forskning har en A priori-modell (figur 6) tagits fram 

för att visa hur de kopplas till hållbarhetsrapportering på svenska universitet. Kärnan i modellen är 

hållbarhetsrapportering och med hjälp av teorier, tidigare forskning, en dokumentanalys samt en 

enkätundersökning ges förklaringar till vad och hur hållbarhetsrapportering görs och varför 

rapportering inom hållbarhet förekommer eller inte. 

 

 

Figur 6. A priori-modell 

 

Under varje teori i figur 6 finns numret på rubriken där empirin kopplad till teorin har 

sammanställts, empirin analyseras sedan ihop med teorierna och den tidigare forskningen i kapitel 

5. Denna analys mellan empirin, teorierna och den tidigare forskningen är relevant till studiens 

syfte: Studiens syfte är att analysera orsaker till svenska universitets rapportering med avseende på 

hållbarhet. Studien skall även belysa vad och hur svenska universitet hållbarhetsrapporterar och 

jämföra mot övriga nordiska universitet. 
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3.5 Undersökningsmodell 

En undersökningsmodell har tagits fram för att strukturera upp hur undersökningen ska genomföras 

och presenteras, denna visas i figur 7. Dokumentanalysen genomfördes för att få svar på 

forskningsfrågan: Hållbarhetsrapporterar svenska och andra nordiska universitet, i sådana fall hur 

och vad rapporterar de om sin hållbarhet?  

 

 

Figur 7. Undersökningsmodell 

 

En enkätundersökning gjordes för att svara på forskningsfrågan: Varför väljer svenska universitet 

att redovisa hållbarhet eller varför väljer de att inte göra det? 

3.5.1 Dokumentanalys 

För att undersöka vad och hur universiteten rapporterar hållbarhet gjordes en dokumentanalys med 

43 indikatorer som delades in i fem kategorier. En sjätte kategori lades till för 

hållbarhetsredovisningarna som analyserats eftersom de har en utförligare rapportering av 

hållbarheten. Alla indikatorerna listas i bilaga 2. Indikatorerna räknades som uppfyllda även om de 

rapporterades noll, huvudsaken var att det rapporterades, med ett undantag för indikatorn 

miljöcertifiering (M1) som endast räknades om universitetet hade en miljöcertifiering. Frekvensen 

mättes med en 1:a om det rapporterades och en 0:a om det inte rapporterades.  

 

Vad och hur 
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Tre av kategorierna bland indikatorerna är tvingande och delas upp på ekonomiska, sociala och 

teknologiska, alla indikatorerna i dessa kategorier är plockade från FÅB (SFS 2000:605). För att 

analysera hur dessa indikatorer rapporteras av universiteten har EVSs (2016) 

ekonomiadministrativa bestämmelser för statliga verksamheter använts. De olika indikatorerna 

inom ekonomi, teknologi och socialt ska enligt ESV (2016) i regel rapporteras med siffror. De 

ekonomiska och teknologiska indikatorerna rapporteras i resultat- och balansräkningen och de 

sociala i egna uppställningar. De ekonomiska indikatorerna har en koppling till det som Černius 

(2012) kallar för “going concern” då de delvis mäter hur framgångsrikt universitetet är. De socialt 

hållbara indikatorerna har valts ut med hjälp av FNs globala mål för hållbar utveckling och från 

FÅB (SFS 2000:605). 

 

De 16 indikatorer som valts in i miljökategorin har tagits fram från miljörapporten (bilaga 3), 

indikatorerna har ett fokus på universitetens påverkan på miljön. Utifrån denna rapport kan 

miljöperspektivet rapporteras till stora delar i både text och siffror. I kategorin som kallas övriga är 

indikatorerna framtagna ur FNs globala mål för hållbar utveckling. Många av indikatorerna i denna 

kategori är kopplade till den sociala hållbarheten både för de anställda och för studenterna men även 

samhället. Det finns även en del miljöindikatorer med i denna kategori som ej ingår i miljörapporten 

men som enligt FNs globala mål för hållbar utveckling är viktiga. För de övriga frivilliga 

indikatorerna finns det inga bestämmelser över hur de ska rapporteras utan denna studie har tagit 

fram egna krav på dessa indikatorer, kraven presenteras i bilaga 2. 

 

Indikatorer 

För att få svar på om universiteten hållbarhetsrapporterar eller inte kommer en bedömning av 

frekvensen av frivilliga indikatorer göras, rapporteras minst 50 % av de frivilliga indikatorerna 

anses det vara en hållbarhetsrapportering. Den ekonomiska kategorin bestod av fem indikatorer som 

är tvingande för de svenska universiteten att rapportera enligt FÅB (SFS 2000:605). Även de åtta 

sociala indikatorerna och de två teknologiska är tvingande för de svenska universiteten enligt FÅB 

(SFS 2000:605). Miljöindikatorerna är som tidigare nämnt framtagna ur den årliga miljörapport 

som myndigheter ska upprätta enligt FMSM (SFS 2009:907) och är frivilliga. Det övriga 

indikatorer är framtagna utifrån FNs (2015) globala mål för hållbar utveckling vilket innebär att de 

är frivilliga. Gränsen för vad som anses vara hållbarhetsrapportering i denna studie är att minst 14 

stycken av de totalt 28 frivilliga indikatorerna rapporteras. Sex extra indikatorer togs fram för 

hållbarhetsredovisningarna då de rapporterade mer än årsredovisningarna, även dessa är framtagna 

ur FNs (2015) globala mål för hållbar utveckling och är frivilliga. 
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3.5.2 Enkätundersökning  

För att förstå varför de svenska statliga universiteten väljer att rapportera eller inte rapportera 

hållbarhet utfärdades en enkät. Enkäten (bilaga 4) bestod av 12 frågor, två av dessa var öppna frågor 

medan de andra frågorna var slutna.  

 

Varför 

Den första frågan efterfrågade en rangordning av de fyra hållbarhetsperspektiven. Denna fråga 

ställdes för att se vad universiteten anser är viktigt inom hållbarhet och jämföra det med vad de 

rapporterar. De nästa två frågorna efterfrågade en rangordning av vikten intressenterna har på 

hållbarhetsarbetet samt vilka som är viktigast att rapportera hållbarheten för. En rangordning av 

intressenterna gjordes för att kunna urskilja det som Clarkson (1995) definierar som primära och 

sekundära intressenter. Islam och Deegan (2008) tar upp att intressenterna har möjlighet att påverka 

universitetens arbete med hållbarhet och därför har frågorna om intressenterna ställts. 

 

Legitimiteten är något organisationer själva kan påverka menar Woodward et al. (1996). Nasi et al. 

(1997) anser att legitimitet är hur organisationen uppfattas. Utifrån detta ställdes den fjärde frågan 

där universiteten värderade hållbarhetens vikt på universitetets profil, på en skala mellan 1 (stor) 

och 6 (liten). För att se om legitimitet genom hållbarhet var något respondenterna ansåg vara av stor 

vikt. Sedan efterfrågades om det fanns någon hållbarhetscertifiering och i sådant fall vilken. Även i 

dokumentanalysen efterfrågades hållbarhetscertifieringar. Detta för att kunna jämföra hur många 

som var certifierade med hur många som rapporterade det.  

 

Nästa fråga var om någon form av redovisning inom hållbarhet diskuterats med följdfrågorna om 

det användes eller inte och i sådant fall varför inte. Detta för att få en uppfattning om huruvida 

redovisning av hållbarhet diskuteras inom universiteten. Följdfrågan om varför inte någon av de 

diskuterade redovisningsmetoderna användes kan kopplas till det Collin et al. (2009) skriver om att 

redovisningsmetodernas kostnader påverkar valet för att bytta metod.    

 

Verrecchia (1983) anser att miljöinformation som frivilligt redovisas endast lämnas ut om 

organisationer upplever att nyttan för rapporteringen överväger kostnaderna för att rapportera. 

Därför bads respondenterna att värdera nyttan med hållbarhetsarbete i skala 1 (stor) till 6 (liten), 

detta för att se om hållbarhetsarbetet var till nytta. Sedan ställdes två frågor om hur viktigt 

respondenterna tror att hållbarheten är för de anställdas och studenternas val av universitet. Dessa 

frågor ställdes för att få en uppfattning om universiteten ansåg att intressenterna och legitimiteten av 

hållbarhetsarbetet komplimenterade varandra, vilket Ljungdahl (1999) och Gray et al. (1995) menar 
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att dom kan göra. Därefter frågades också om hållbarhet ansågs vara ett konkurrensmedel detta för 

att eventuellt kunna koppla den till nyttan med hållbarhetsarbetet. 

 

För att undersöka vad universiteten själva ansåg saknas för att hållbarhetsrapporetringen ska kunna 

utvecklas bland svenska universitet ställdes en öppen fråga där respondenterna fick svara på varför 

de tror att den inte är utbyggd. Enkäten avslutades med frågan om universitetet hade någon intern 

hållbarhetspolicy. Denna fråga ställdes för att återigen dra kopplingar till dokumentanalysen då det 

där undersöktes om det fanns en extern hållbarhetspolicy.  
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4 Empiri och analys  

Här presenteras resultaten för dokumentanalysen och enkätundersökningen med en kortare analys, 

efter både dokumentanalysen och enkätundersökningen finns en sammanfattning. 

4.1 Dokumentanalys  

Nedan presenteras resultatet av dokumentanalysen som gjordes på årsredovisningar från 31 svenska 

statliga universitet (bilaga 1), sju danska universitet, fem finska universitet samt sex norska 

universitet (bilaga 5). Analysen gjordes även på hållbarhetsredovisningar från Köpenhamns 

Universitet, Universitetet i Oslo, Aaltos Universitet, Lappeenrantas Tekniska Universitet och 

Chalmers Tekniska Högskola (se tabell 1 populationen). Analysen bestod av totalt 43 indikatorer 

som var indelade i fem kategorier: ekonomiska, sociala, teknologiska, miljö och övriga. Fem extra 

indikatorer har analyserats för hållbarhetsredovisningarna (bilaga 2). De ekonomiska, sociala och 

teknologiska kategorierna var tvingande för svenska statliga universitet och miljö och övriga 

kategorierna var frivilliga. I presentationen av dokumentanalysen kommer förkortningarna SE 

(svenska), DK/NO (danska och norska) och HRD (hållbarhetsredovisningar) att användas. 

4.1.1 Hållbarhetsrapportering 

Bedömningen av vad som är hållbarhetsrapportering gjordes för universiteten som hade en 

rapporteringsfrekvens på 50 % (14/28) eller mer av de frivilliga indikatorerna. Utifrån denna 

avgränsning var det totalt 18 (58 %) svenska, ett (14 %) dansk och tre (50 %) norska 

årsredovisningar som hållbarhetsrapporterade. Alla fem hållbarhetsredovisningar låg över 

avgränsningen (tabell 2). 

 Sverige Danmark Finland Norge 

Årsredovisningar 18 1 0 3 

Hållbarhetsredovisningar 1 1 2 1 

Totalt 19 2 2 4 

Tabell 2. Universitet som anses hållbarhetsrapportera 

Det är alltså totalt 19 svenska, två danska, två finska samt fyra norska universitet som har 

analyserats i denna studie, dessa är utmärkta i bilaga 1 och 5.    

4.1.2 Frivillig redovisning 

Nedan presenteras resultaten från de frivilliga indikatorerna i hållbarhetsrapporteringarna och 

hållbarhetsredovisningarna som analyserats. 

Miljöindikatorer 



 

36 

 

I diagram 1 redovisas alla frivilliga miljöindikatorer som analyserats i samtliga universitets 

hållbarhetsrapporter och hållbarhetsredovisningar. Diagram 1 visar att nästan alla SE rapporterade 

indikatorerna M4-M8. M6 och M7 rapporterades av samtliga analyserade universitet, indikatorerna 

var mål som påverkar miljön direkt och indirekt. De andra tre indikatorerna som SE rapporterade 

mest (94 %), och som nästan alltid rapporterades hos de andra universiteten, var direkt och indirekt 

påverkan på miljön (M4 och M5) och åtgärder för att uppnå mål (M8). Indikatorn lokalyta (M13) 

hade hög rapporteringsfrekvens hos både DK/NO (75 %) och HRD (80 %), men hos SE var den 

något lägre (56 %). 

 

Det syns även i diagram 1 att det förekom skillnader mellan hållbarhetsredovisningarna och 

hållbarhetsrapporterna från universiteten. Hos HRD var rapporteringsfrekvensen hög angående 

energianvändning och miljökrav vid upphandling (M15 och M16), samma indikatorer var två av de 

fyra minst rapporterade hos SE och den var även låg hos DK/NO. Liknande mönster kan ses på 

indikatorerna infoteknik för att minska energianvändning och tjänsteresor (M11 och M12), men 

med något lägre rapporteringsfrekvens från HRD.   

 

 

Diagram 1. Miljöindikatorer (M1-M16 se bilaga 2) 

 

En förklaring till den låga rapporteringen av energianvändning (M15) skulle kunna vara att den är 

frivillig och kan rapporteras på olika sätt, exempelvis skriver Uppsala Universitet i sin 

årsredovisning 2015 “Under 2015 har universitetets förbrukning av el och värme fortsatt att minska. 

Värmeförbrukningen har minskat med cirka 2,7 procent per kvadratmeter och elförbrukningen med 

cirka 1,4 procent” (s.44). Då de enbart rapporterar att de minskat sin energiförbrukning uppfylls inte 
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kravet för indikatorn energianvändning (M15) eftersom det är den totala energianvändningen som 

efterfrågas. Flera SE rapporterade minskning av energianvändning dock rapporterades inte den 

totala energianvändningen vilket resulterade i att de uppfyllde indikatorn direkt påverkan på miljö 

(M4) men inte energianvändningen (M15). 

 

SE skiljde sig från DK/NO och HRD i diagram 1. Få SE rapporterade hur väl målen inom miljö 

uppfylldes (M9), endast 33 % medan de andra rapporterade 100 %. SE och HRD rapporterade 

liknande inom miljöcertifiering (M1), miljöpolicy (M2) och miljöutredning (M3), nästan 50 % på 

samtliga. Bland DK/NO var rapporteringen inom dessa indikatorer mycket låg, ett universitet 

rapporterade inom miljöutredning (M3). Miljöpolicy (M2) rapporteras oftast i text och är frivillig att 

rapportera vilket innebär att den kan rapporteras på många olika sätt, exempelvis i 

hållbarhetsredovisningen från Chalmers Tekniska Högskola 2015: 

Miljöledningssystemet stöttar upp i stora delar av arbetet mot visionen om en hållbar 

framtid. Detta har bland annat skett under 2015 genom integration av miljöhänsyn i 

styrdokument, införandet av miljö- och hållbarhetsperspektiv i verksamhetens mål samt 

tydliggörande av ansvar för miljö och lagefterlevnad i relevanta roller och befattningar. 

(2015, s. 33). 

De skriver inte ordagrant att de har en miljöpolicy, men att de har integrerat miljö i sitt 

styrdokument anses ändå vara en tydlig redogörelse av att miljö är en del av deras riktlinjer. 

 

Den indikatorn med lägst rapportering bland HRD var miljöutbildning för personal (M10) då endast 

20 % det vill säga ett av fem rapporterade denna indikator, det var även bara ett av DK/NO 

universiteten som rapporterade indikatorn (diagram 1). Bland SE var rapporteringen av 

miljöutbildning för personal (M10) hög jämfört med de andra. En anledning till att DK/NO och 

HRD inte rapporterade miljöutbildning för personal (M10) kan vara för att de kanske inte 

specificerar upp olika utbildningar för personal utan rapporterar enbart utbildning för personal (S6), 

som hade relativt hög rapporteringsfrekvens (diagram 3). Bland de andra miljöindikatorerna var 

rapporteringen ganska lika, HRDs rapporteringsfrekvens var hög jämfört med SE och DK/NO. 

 

Övriga indikatorer 

Diagram 2 visar rapporteringsfrekvensen för de övriga indikatorerna (bilaga 2). Det var överlag hög 

rapporteringsfrekvens av dessa indikatorer för SE då endast fyra av tolv indikatorer ligger under 80 

%. För DK/NO var rapporteringsfrekvensen delad då hälften av indikatorerna rapporterades av alla 
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universiteten medan den andra hälften inte rapporterades alls eller hade en mycket låg 

rapporteringsfrekvens. 

 

Hos de tre indikatorerna personalkostnad av total kostnad (Ö1), koldioxidutsläpp (Ö11) och 

hållbarhetspolicy (Ö12) var svarsfrekvensen 25 % hos DK/NO. Även för SE var det en låg 

rapporteringsfrekvens för koldioxid då det endast var ett universitet som rapporterade detta vilket 

var Göteborgs universitet (diagram 2). Göteborgs Universitet skrev i sin årsredovisning 

“Universitetets målsättning var att minska utsläppen av koldioxid med 20 procent till år 2015 

jämfört med 2008. I jämförelse med basåret 2008 har koldioxidutsläppen minskat med 18 procent.” 

(2015, s. 74). Att enbart skriva att de minskat koldioxidutsläppet räckte inte för att uppnå kravet på 

indikatorn, men Göteborgs Universitet hade även en tydlig tabell där bland annat 

koldioxidutsläppen visades i ton under de senaste åren. Den låga rapporteringen kan bero på att 

universiteten inte vill visa utsläppen då de har en dålig påverkan på miljön och enligt Guthrie och 

Farneti (2008) vill frivillig redovisning gärna visa de bra egenskaperna.       

 

Hos HRD var rapporteringsfrekvensen varierande, alla universiteten rapporterade samverkan med 

näringsliv/allmänheten (Ö5) och att det förekom forskning som var hållbarhetsinriktad (Ö10). De 

andra indikatorerna hade en sprid rapporteringsfrekvens och det var alltid minst ett universitet som 

rapporterade indikatorerna, detta visas i diagram 2.  

      

 

Diagram 2. Övriga indikatorer Ö1-Ö12 se bilaga 2 

 

Det var en överlag hög rapportering av de övriga indikatorerna hos SE och DK/NO då båda 

rapporterade hälften av indikatorerna till 100 %. Däremot hade SE relativt hög 
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rapporteringsfrekvens för den andra hälften av indikatorerna medan de DK/NO knappt rapporterade 

de andra indikatorerna. HRD visar störst skillnader från de andra universiteten då de endast har två 

indikatorer som alla rapporterade och stor variation för de andra indikatorerna. En av de 

indikatorerna med störst skillnader var uppdelning kön studenter (Ö3) som SE rapporterade fullt 

(diagram 2). Det var ingen av DK/NO som rapporterade Ö3 och HRD rapporterade endast 20 %, 

detta motsvarar ett universitet vilket var det svenska Chalmers Tekniska Högskola. Även indikatorn 

personalkostnad av total kostnad (Ö1) visade skillnader mellan vad som rapporterades då SE 

rapporterade till 89 % och DK/NO endast hade 25 % och HRD rapporterade 60 %. 

 

I diagram 2 visas att HRDs rapporteringsfrekvens ligger överlag lägre än de andra två grupperna 

med undantag för indikatorerna (Ö5) och (Ö10) där de rapporterar ganska likt de andra 

universiteten. Det var två indikatorer som HRD hade högre rapporteringsfrekvens än de andra två 

grupperna, dessa var koldioxidutsläpp (Ö11) och hållbarhetspolicy (Ö12).  

 

Extra indikatorer för hållbarhetsredovisningar 

Till HRD togs fem extra indikatorer fram för att påvisa vad för mer information som kan 

förekomma i hållbarhetsredovisningar. Fyra av dessa rapporterades av 80 % på de analyserade 

universiteten vilket var indikatorer om avfall, kemiskt avfall, återvinning och förbrukning av vatten. 

Övriga utsläpp som inte var koldioxid var det en relativt låg rapportering (40%) av. En 

sammanställning av rapporteringen av de extra indikatorerna finns i bilaga 6. Detta visar på ett 

större fokus på miljön än vad hållbarhetsrapporteringarna har.  

4.1.3 Institutionell teori  

De tvingande indikatorerna för de svenska universiteten var ekonomiska, sociala och teknologiska 

kategorierna. Den teknologiska kategorin bestod av två indikatorer, den första var tekniska 

anläggningar vilket alla universitet rapporterade och den andra var immateriella tillgångar vilket 

alla utom en HRD rapporterade. Det syns tydligt i diagram 3 att indikatorerna är tvingande för SE 

då de har hög rapporteringsfrekvens av alla indikatorer förutom omstruktureringskostnader (E3) och 

mark/byggnader (E5). Dessa två indikatorer är endast tvingande då de förekommer för 

universiteten. Rapporteringen om omstruktureringskostnader var låg hos alla analyserade 

universitetet och detta kan vara ett tecken på att universiteten har en fungerande struktur. SE 

rapporterar sällan om egen mark eller byggnader dock har alla rapporterat förbättringsutgifter för 

annans fastighet (E4), vilket tyder på längre hyreskontrakt då de investerar i någon annans fastighet. 

Tvärtom var det för DK/NO och HRD då dessa hade en hög rapporteringsfrekvens av 

mark/byggnader (E5) och en låg rapporteringsfrekvens för förbättring av annans fastighet (E4). 
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Detta tyder på att Sveriges nordiska grannländers universitet i större utsträckning äger sina lokaler 

istället för att hyra dem som de svenska universiteten gör.     

       

 

Diagram 3. Ekonomiska och sociala indikatorer 

De två kategorier som diagram 3 visar, ekonomiska och sociala, är framtagna från vad som är 

tvingande för SE, även DK/NO och HRD rapporterar dessa indikatorer ofta och enbart fem 

indikatorer ligger under 50 %. Detta kan tyda på att det finns likande tvingande krafter för de 

danska, norska och finska universiteten. Två av indikatorer som ligger under rapporteringsfrekvens 

50 % är medelantalet anställda (S2) och utbildning för personal (S6). Det påvisas tydligt att 

medelantalet anställda (S2) är tvingande för de svenska då deras rapporteringsfrekvens är 100 % 

medan för de andra två grupperna är rapporteringsfrekvensen 0 och 20 % vilket tyder på att det inte 

är tvingande för dem. 

 

Imiterande och normativ 

Hur de olika indikatorerna rapporterades visade sig vara liknande mellan de tre olika grupperna för 

flera av indikatorerna. Bland annat var miljöcertifiering (M1) ofta rapporterad i text. Ett av 

universiteten som rapporterade att det var miljöcertifierade var Universitetet i Oslo (2014) som 

rapporterade det genom citatet: 

Ser vi på hva som har blitt gjort i 2014, så har Senter for Utvikling og Miljø (SUM) 

miljøsertifisert seg som Miljøfyrtårn. I tillegg har Reprosentralen lyktes med sin 

resertifisering som Svanemerket trykkeri, og Utdanningsvitenskaplig fakultet (UV) lyktes 

tilsvarende med resertifiseringen av sine enheter. (s. 6)   
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I citatet beskriver Universitetet i Oslo de olika delarna av universitetet som har blivit certifierade 

under året och även de delar som har omcertifierat sig. Att rapportera om universitetet är 

miljöcertifierad eller inte är svårt att göra på något annat sätt än att beskriva det i text som 

Universitetet i Oslo och flera andra universitet har gjort. Varför det förekommer liknande 

rapportering mellan alla universitet skulle kunna förklaras med normativa krafter, då presentationen 

av sådan information anses vara lättas att förstå genom berättande text. 

 

De miljöindikatorer som alla tre grupper rapporterade till 100 % var mål som påverkar miljön direkt 

och indirekt (M6 och M7). Det var många olika mål som universiteten hade som påverkar miljön 

direkt och indirekt vilket gör att hur dessa indikatorer rapporterades ser olika ut. För mål som 

påverkar miljön direkt var det några universitet som tog upp mål om att bli miljöcertifierade 

exempelvis Linnéuniversitetet (2015) som beskriver målsättningen i detta citat: 

Linnéuniversitetet beslutade 2014 att verka för en ISO-certifiering av universitetets 

miljöledningssystem. (...) En organisation för detta arbete har under året etablerats och en 

rad aktiviteter och processer har satts igång för att kunna nå en certifiering vid slutet av 

2017. (s. 47) 

Utifrån målet av att bli miljöcertifierade skriver Linnéuniversitetet att de har gjort uppföljningar och 

att åtgärder kommer att tas, vilket kommer att ha direkt påverkan på miljön. 

Det är även andra mål som har ansetts ha en direkt påverkan på miljön, exempelvis Högskolan Väst 

(2015) skriver: 

Högskolan har under 2015 arbetat aktivt med så kallat Grönt campus där en kontinuerlig 

översyn görs av bland annat energiförbrukning med till exempel projekt kring 

egenproducerad solel, hur miljö- och rättvisekrav kan införas i fler upphandlingar samt hur 

högskolan kan öka andelen fossilfria tjänsteresor samt främja cykelpendling för kortare 

resor.  (s. 53). 

Här visar Högskolan Väst mål som både är för verksamheten lik väl anställdas miljöpåverkan. 

Dessa mål ger en mer tydlig bild över den direkta miljöpåverkan som målen kommer att ge. Att de 

svenska universiteten har rapporterat mål som påverkat miljön direkt och indirekt är förväntat då det 

i Högskolelagen (SFS 1992:1434) står att universiteten ska främja en hållbar utveckling. Detta gör 

att det finns tvingande krafter för att sätta dessa mål för de svenska universiteten, dock är de inte 

tvingade till att rapportera den enligt lag. 
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För de mål som har en indirekt påverka på miljö var denna indikator starkt kopplad till 

implementering av hållbarhet i utbildningen. Inom utbildning finns inslag av hållbar utveckling 

inom många kurser och program på nästan alla universitet och även planer för att utöka detta som 

exempelvis Stockholms Universitet (2015) skriver: 

Under 2015 fortsatte universitetets arbetet med att hitta en metod för att kvalitetssäkra inslag 

av hållbarhetsperspektivet i utbildningsprogram där det är tillämpligt. Arbetet inkluderade 

diskussioner med universitetsledningen och en presentation och diskussion med alla 

studierektorer inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. (s.63). 

De visar att de har mål att implementera hållbarhetsperspektivet i fler kurser och program något 

som kommer att få en indirekt påverkan på miljön då studenterna kommer att bli utbildade inom 

hållbarhet. 

 

Som diagram 2 visar är det endast en av de övriga indikatorerna som alla grupper rapporterar, detta 

var samverkan med näringsliv/allmänheten (Ö5). Samverkan gjordes ofta genom forskningsprojekt 

eller andra samarbeten med kommun eller företag. Eftersom att forskning är en del av universitetens 

verksamhet finns det en naturlig samverkan med näringslivet och allmänheten. 

 

Miljöindikatorn direkt påverkan på miljön (M4) har rapporterats av många av universiteten, dock på 

olika sätt. Ett alternativ är universiteten som rapporterat den totala energianvändning (M15) under 

året och har då fått för både direkt påverkan på miljön (M4) och energianvändning (M15). 

Samtidigt är det flera universitet som enbart rapporterat att de minskat energianvändningen jämfört 

med tidigare år, men ej angivit någon total användning. Universiteten har då bara fått för indikatorn 

direkt påverkan på miljön (M4) och inte energianvändning (M15). Exempelvis skriver Luleå 

Tekniska Universitet i sin årsredovisning 

För att bedriva bättre energi- och materialhushållning bedrev lärosätet under 2015 flera olika 

hållbarhetsprojekt. Exempel på dessa är ökad digitalisering, bättre webblösningar och 

miljösmartare resor. Intern miljörevision genomfördes vid ett flertal verksamheter vid 

lärosätet och ett antal åtgärder vidtogs. Även Högskolans webbbplats uppdaterades för att 

stimulera ökat miljötänkande. (2015, s. 40) 

Från detta har Luleå Tekniska högskola fått indikatorn M4 men inte M15. Detta är en orsak till 

varför energianvändning (M15) har en låg rapporteringsfrekvens hos SE. En liknande koppling har 

indikatorerna indirekt påverkan på miljön (M5) och miljökrav i upphandling (M16) haft.  
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4.1.4 Sammanfattning dokumentanalys 

Dokumentanalysen är uppdelad i hållbarhetsrapportering, frivillig redovisning och institutionell 

teori. 

 

Hållbarhetsrapportering 

För att anses hållbarhetsrapportera skulle minst 50 % av de frivilliga indikatorerna rapporteras 

vilket totalt 19 svenska, två danska, två finska samt fyra norska ansågs göra.  

 

Frivillig redovisning 

Alla studerade universitet rapporterade indikatorerna M6 och M7 som var mål som påverkar miljön 

direkt och indirekt. Även indikatorerna M4 och M5 hade hög rapporteringsfrekvens hos de 

studerade universiteten som innebar att de rapporterade den direkta och indirekta påverkan de hade 

på miljön. Inom miljöindikatorerna skiljde sig HRD från SE och DK/NO då de hade betydligt högre 

rapporteringsfrekvens på indikatorerna energianvändning och miljökrav vid upphandling (M15 och 

M16). Att energianvändningen fick låg rapporteringsfrekvens hos SE var för att de sällan uppfyllde 

kravet på indikator fullt ut, flera av universiteten rapporterade vilka minskningar de gjort, dock 

rapporterades sällan den totala energianvändningen. SE skiljde sig från de andra universiteten då de 

hade låg rapporteringsfrekvens när det gällde hur väl miljömål uppfylldes (M9), medan de andra 

universiteten hade full rapporteringsfrekvens. 

 

Bland de övriga indikatorerna var rapporteringsfrekvensen hög bland SE då endast fyra indikatorer 

rapporterades under 80 %. Av de 12 indikatorerna rapporterade SE och DK/NO 100 % på hälften av 

dem. Koldioxidutsläpp var den indikatorn med lägst rapporteringsfrekvens bland SE, den var även 

låg hos de andra två grupperna. Alla SE rapporterade fullt på uppdelning kön studenter (Ö3) medan 

ingen DK/NO rapporterade den och bara en HRD, vilket var Chalmers Tekniska Högskola. De 

indikatorer som HRD hade högre rapporteringsfrekvens på än SE och DK/NO var koldioxidutsläpp 

(Ö11) och hållbarhetspolicy (Ö12), men rapporteringen av dessa indikatorer var ändå låg. Överlag 

rapporterade HRD lägre än SE och DK/NO på de övriga indikatorerna. HRD hade fem extra 

indikatorer och fyra av dessa hade en rapporteringsfrekvens på 80 % (4 av 5), det universitetet som 

inte rapporterade någon av de extra indikatorerna var Chalmers Tekniska Högskola. 

 

Institutionell teori 

Inom institutionell teori finns tvingande isomorfism, vilket kan kopplas till tre av de fem 

kategorierna av indikatorer som analyserats i studien, dessa är ekonomiska, sociala och 

teknologiska. Det syns i dokumentanalysen att de är tvingande för SE då de har en hög 
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rapporteringsfrekvens av dessa. Det som framgår i analysen är att SE sällan äger egna byggnader 

och mark medan det är ganska vanligt hos DK/NO. Dokumentanalysen indikerar på att det kan 

finnas liknade lagar hos DK/NO då rapporteringen av de flesta indikatorerna var hög. 

 

Analysen indikerar på att universiteten rapporterar indikatorerna på ganska lika vis både bland de 

svenska och de andra nordiska länderna, det kan betyda att de försöker efterlikna varandra vilket 

syns i de citat som presenteras. Att de efterliknar varandra kan även indikera på att det finns normer 

bland de nordiska universiteten på vad som bör rapporteras i årsredovisningarna. Exempelvis 

rapporterade nästan alla universitet att de implementerar hållbarhet i forskning och utbildning. Alla 

universitet hade även samverkan med allmänheten, då ofta genom forskningsprojekt. Vidare analys 

av dokumentanalysen kommer att ske i kapitel 5, “Fördjupad analys och slutsats”. 

4.2 Enkätundersökning  

Nedan presenteras svaren från enkätundersökningen. Enkäten bestod av 12 frågor och skickades ut 

till de 31 svenska statligt ägda universiteten varav 25 universitet svarade.  

4.2.1 Hållbarhetsrapportering  

Den fösta frågan som ställdes i enkätundersökningen var “Vilka av följande områden är viktigast 

för Ert hållbarhetsarbete? (Miljö, teknik, ekonomiska och sociala) Rangordna 1 – 4 där 1 är 

viktigast och 4 minst viktig?”. I diagram 4 framgår det att miljö är det viktigaste området för 

universitetens hållbarhetsarbete då totalt 14 respondenter valde miljö som det viktigaste området. 

Samtidigt var det näst vanligaste svaret för miljö en 4:a som visar att det är minst viktig. Detta visar 

på att miljöområdet antingen är viktigast eller minst viktig för universitetens hållbarhetsarbete. Det 

område som majoriteten av respondenterna ansåg vara näst viktigast var det sociala området, elva 

stycken anser att det är näst viktigast. Även det tekniska området fick många 2:or samt många 3:or 

vilket indikerar på att det är relativt viktigt, men inte högst prioriterat.   
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Diagram 4.  Vilket område är viktigast för hållbarhet? 

4.2.2 Frivillig redovisning  

Det området som fick flest 3:or var det ekonomiska området (diagram 4). Då det ekonomiska 

områdets andra mest frekventa svar var en 4:a visar detta på att ekonomin ligger till större del som 

en mindre viktig komponent för hållbarhetsarbetet på universiteten. Dock fick de även fem stycken 

1:or vilket visar att för vissa skolor är det ekonomiska området högt prioriterat. Ett bortfall förekom 

på fråga 1 då en respondent inte kunde rangordna områdena då denne menade att alla är lika viktiga 

för deras hållbarhetsarbete. Detta innebär att det enbart är 24 respondenter till fråga 1.  

 

 

Diagram 5. Hur stor nytta har ni av Ert arbete med hållbarhet? 

En klar majoritet av universiteten värderade hållbarhetsarbetet som att de har stor nytta av det, den 

vanligaste värderingen var en 2:a som nio respondenter värderade sin hållbarhet med. Samtidigt 

som sex stycken värderade med en 1:a.  
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4.2.3 Institutionell teori  

I bilaga 8 finns svaren på frågan, Vad tror Ni är anledningen till varför svenska universitets 

hållbarhetsrapportering inte är utbyggd? De flesta universitet anser att hållbarhetsrapporteringen 

inte är utbyggd då det inte finns något krav på universiteten att rapportera den. De var också flera 

som menade att det redan finns tillräckligt med rapporterings krav på universiteten. Exempelvis 

lyder ett svar “Inga formella krav. Inte helt enkelt att göra, fokus istället på befintliga 

återrapporteringskrav”. Flera universitet anser även att det är svårt att rapportera hållbarheten och 

att det även handlar om pengar och resurser. 

 

I svaren tas det även upp att det redan finns krav på miljörapportering och att det bör räcka, 

exempelvis skriver ett universitet “(...) Det finns en utbredd föreställning om att hållbarhet och 

miljö är synonymt och eftersom man är ålagd att årligen redovisa sitt miljöarbete till staten kan det 

upplevas som överflödigt att även hållbarhetsredovisa.(...)”. De nämns även att det inte funnits som 

tradition att göra det men det kommer förmodligen ändras inom snar framtiden, ett universitet 

svarade “Någon måste gå i "bräschen" och visa hur detta kan göras för universitet och högskolor.” 

vilket tyder på att universiteten är medvetna om att en förändring kommer att ske. 

4.2.4 Redovisningsval  

Fråga 6 i enkäten sammanställs i diagram 6 och handlade om valet av redovisning för hållbarhet där 

ISO 26 000, GRI och Global Compact gavs som förslag på ramverk för hållbarhet. Det var totalt 12 

universitet som hade diskuterat något av ramverken och två av dem hade diskuterat flera ramverk. 

Detta betyder att det i denna fråga finns 28 svar i diagram 6 från 25 respondenter.  

 

Diagram 6. Har något redovisningsval diskuterats angående hållbarhetsrapportering, i så fall 

vilket? 
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I diagram 6 visas att 46 % av universiteten inte har diskuterat något ramverk för 

hållbarhetsrapportering. Av de som hade diskuterats var det ISO 26 000 som var vanligast och både 

GRI och Global Compact hade 7 % av universiteten diskuterat, 4 % av universiteten hade utformat 

en egen hållbarhetsrapportering. 

 

Den första följdfrågan till fråga 6 var “Om någon diskuterats, använder ni den?”. Det var endast 25 

%, vilket motsvarar 3 universitet, av dem som diskuterat något ramverk som använde det. Den 

andra följdfrågan var “Om Nej på någon av ovanstående, varför inte?”, alla svaren på frågan finns i 

bilaga 8. Av de som svarade nej på frågan om något ramverk diskuterats inom hållbarheten var en 

anledning bland annat att de fokuserade på miljöcertifieringar just nu, ett universitet svarade “Det 

pågående miljöcertifieringsarbetet har hittills prioriterats”. Ett annat universitet skrev “(...) Annat 

hållbarhetsarbete har prioriterats inom de resurser universitetet har till detta arbete.”, detta visar att 

universiteten är begränsade i hur mycket resurser som kan läggas på rapporteringen av hållbarhet. 

Hos andra universitet fanns helt enkelt inte intresset, exempelvis skrev ett universitet “Mycket lågt 

intresse från ledningen för miljöfrågor”, och därför har inte något ramverk för 

hållbarhetsrapportering diskuterats. 

 

Hos de nio som diskuterat något ramverk men som inte använde det var anledningen att det inte 

kommit tillräckligt långt för att börja använda ett rapporteringsramverk. Ett universitet svarade “Har 

inte kommit så långt ännu men vi diskuterar det” och ett annat skrev “Hållbarhetsredovisningen 

utformas just nu (första året)” vilket indikerar på att rapportering av hållbarhet bland universiteten 

är under uppbyggnad och det ökar. Några universitet skrev att de arbetade med rapportering av 

hållbarhet på annat vis, delvis genom den miljörapport som skickas till Naturvårdsverket. 

 

Frågorna “Har Ni någon internt skriven policy angående hållbarhet?” och “Har universitetet någon 

certifiering inom hållbarhet” är intressanta att jämföra med den andel universitet som rapporterade 

hållbarhetspolicy, miljöpolicy eller miljöcertifiering i dokumentanalysen. Enligt 

enkätundersökningen har 88 % av de responderande universiteten en policy angående hållbarhet, 

samtidigt som bara 33 % av de som hållbarhetsrapporterar visar att de har en hållbarhetspolicy. Mer 

än hälften av universiteten hade ingen certifiering inom hållbarhet (16 av 25). Ett av de universitet 

som svarade nej berättade att de arbetar med att under 2017 bli certifierade enligt ISO 14001. Några 

av de universiteten som var certifieradeinom inom hållbarhet hade flera certifieringar. Den 

certifiering som var vanligast bland universiteten var ISO 14001 som åtta av de nio universiteteten 
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som var certifierade hade. Mindre vanliga var EMAS och Global Compact som två av de nio 

certifierade universiteten hade och ett universitet hade ett certifikat inom miljö- och arbetsmiljö. 

4.2.5 Legitimitetsteorin 

För att undersöka legitimitetens påverkan av hållbarhetsarbetet ställdes frågan om hur stor vikt 

hållbarhetsarbetet hade för universitetens strategiska profil. Diagram 7 visar att för de flesta av 

universiteten har hållbarhetsarbetet en stor påverka på deras strategiska profil, då 8 av 25 universitet 

gav hållbarhetsarbetet en 2:a. 

 

Diagram 7. Hur stor vikt har hållbarhetsarbetet på universitetets eller högskolans strategiska 

profil? 

 

Tre universitet gav hållbarhetens vikt på den strategiska profilen en 5:a eller 6:a vilket innebär att de 

anser att hållbarhetsarbetet inte har någon eller väldigt liten påverkan på deras strategiska profil. 

Detta tyder på att hållbarhet anses vara en viktig del av universitetens strategiska profil.    

 

De flesta av respondenterna ansåg att universitetens hållbarhetsstrategi har ett visst avgörande på 

studenternas val av universitet. Detta då de flesta svarade med en 3:a vilket redogörs i diagram 8. 

Det var ingen som ansåg att hållbarhetsstrategin på universiteten hade en mycket avgörande roll för 

studenternas val av universitet dock ansågs den ändå kunna påverka.   
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Diagram 8. Hur avgörande är universitetets hållbarhetsstrategi för studenternas val av skola? 

Även om majoriteten valde 2:a eller 3:a som svar var det nästan hälften som ansåg att universitetens 

hållbarhetsstrategi har ett mindre eller litet avgörande för studenterna. Som diagram 8 visar hade 

även 4:or och 6:or relativt hög svarsfrekvens. 

 

Majoriteten av universiteten tror inte att dess hållbarhet är avgörande för de anställdas val av 

arbetsplats, då 8 av de 25 respondenter värderade frågan med en 5:a. Totalt värderade mer än 

hälften av universiteten (14 stycken) frågan med en 4:a eller lägre vilket diagram 9 visar.  

 

Diagram 9. Hur avgörande är skolans hållbarhet för de anställdas val av arbetsplats? 

Samtidigt värderade åtta av universiteten hållbarhetens avgörande för de anställdas val av 

arbetsplats med en 3:a, vilket indikerar på att det ändå har en viss påverkan. 
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4.2.6 Intressentteorin 

I två frågor skulle universiteten rangordna intressenterna 1 – 6 där 1 är viktigast och 6 är minst 

viktig, se diagram 10 och 11. 

 

Diagram 10 visar med marginal att styrelsen och staten är de som har störst påverkan på hur 

universiteten arbetar med hållbarhet, de som fick flest 1:or var staten. Sedan var fördelningen av 

1:or jämn mellan styrelsen, anställda och studenter, men då styrelsen har fler 2:or än de andra kan 

de anses ha större påverkan. Diagram 10 visar att de anställda och studenterna ändå har en 

betydande påverkan på universitetens hållbarhetsarbete. 

 

Diagram 10. Vilka intressenter har störst påverkan på arbetet med hållbarhet? 

Minst påverkan på hur universiteten arbetar med hållbarhet har andra universitet och allmänheten 

då de fick flest 5:or och 6:or. 

 

Det finns inga tydliga toppar på vilken intressent som är viktigast för universiteten att rapportera 

hållbarhet för, utan diagram 11 visar att det är tre intressenter som är viktiga att rapportera 

hållbarhet för då de fått många 1:or. Det är styrelsen, anställda och staten som fått flest 1:or, med 

liten marginal kan styrelsen anses vara viktigare då de även fått många 2:or. De som anses vara 

minst viktigit att rapportera hållbarhet för är andra universitet och allmänheten då de fått många 

5:or och 6:or.    
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Diagram 11. Vilka intressenter är viktigast att rapportera hållbarhet för? 

Diagram 11 visar att det finns en tydlig delning av de som har valts som viktigare då styrelsen, 

anställda och staten har tilldelats få 5:or och 6:or medan andra universitet och allmänheten har till 

största del fått den rangordningen. Studenterna är den grupp som ligger i mitten med ett ganska 

jämnt utfall i rangordningen.   

 

Diagram 10 och 11 visar på att den med störst påverkan på hållbarhetsarbetet och viktigast att 

rapportera för är styrelsen, tätt följd av de anställda och staten. Andra universitet och allmänheten 

visas tydligt att de är minst viktiga och påverkar sällan hållbarhetsarbetet. En förklaring till varför 

styrelsen är en viktig intressent är för de tar besluten som påverkar hur universiteten ska styras och 

har därför en betydande roll för hur verksamheten ska arbeta. Staten är viktig för universiteten då 

det utgör den största inkomsten kommer från staten. 

4.2.7 Sammanfattning enkätundersökning 

Det perspektiv som hade högst rangordning av de fyra hållbarhetsperspektiven var miljö enligt 

respondenterna. Det sociala perspektivet hamnade som det näst viktigaste perspektivet. Sedan var 

det tekniska perspektivet som rangordnades till största del som 2:a eller 3:a och sedan kom det 

ekonomiska som fick flest 3:or och 4:or (diagram 4). 80 % av respondenterna ansåg att 

hållbarhetsarbetet är ett konkurrensmedel. Detta kan kopplas till att majoriteten av universiteten 

ansåg sig ha stor nytta av sitt hållbarhetsarbete. 
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Det vanligaste svaret på varför det inte finns någon utbyggd hållbarhetsrapportering bland de 

svenska universiteten var för att det inte finns något rapporteringskrav. Även brist på resurser var ett 

vanligt svar. Flera respondenter menade även att den miljörapportering som upprättas är tillräcklig. 

 

Det var få universitet som hade diskuterat något ramverk för hållbarhetsrapportering, av de som 

hade gjort det var det inte många som använde sig av ramverken. Anledningarna till varför de 

diskuterade ramverken inte användes var att hållbarhetsarbetet inte kommit tillräckligt långt. För de 

som inte hade diskuterat något ramverk var de mest frekventa svaren att fokusen istället låg på att 

miljöcertifiera universitetet eller ett lågt intresse från ledningen inom frågan. 

 

Merparten av respondenterna ansåg att hållbarhetsarbete hade en större vikt i universitetets 

strategiska profil. Hur avgörande hållbarhetsstrategin är för studenternas val av universitet svarade 

lite mer än hälften av respondenterna att det hade en viss påverkan av valet. För de anställdas val av 

universitet ansåg majoriteten att hållbarhetsstrategin har ett lågt avgörande. 

 

De intressenter som respondenterna ansåg har störst påverkan för hållbarhetsarbetet var styrelsen 

och staten, men även anställda och studenterna hade en påverkan. Andra universitet och 

allmänheten hamnade som de intressenterna med minst påverkan för hållbarhetsarbetet. Vilka 

intressenter som det var viktigast att rapportera hållbarhetsarbetet för var styrelsen, anställda och 

staten. Studenterna var även viktiga till viss del medan andra universitet och allmänheten var minst 

viktiga att rapportera hållbarhet för.           
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5 Fördjupad analys och slutsats  

I detta kapitel kommer en fördjupad analys göras av det empiriska materialet tillsammans med 

teorier och tidigare forskning för att sedan leda ut i en slutsats. Även studiens praktiska och 

teoretiska resultat, metod reflektion och förslag till fortsatt forskning kommer presenteras i kapitlet.  

5.1 Hållbarhetsrapportering  

Det som kunde konstateras utifrån dokumentanalysen var att de rapporteringar som kallades för 

hållbarhetsredovisningar inte skiljde sig särskilt mycket från de som bedömdes som 

hållbarhetsrapporteringar då de hade liknande rapportering. Hållbarhetsredovisningarna hade en 

något högre rapporteringsfrekvens av miljöindikatorerna än hållbarhetsrapporterna och hade även 

ett bredare innehåll med bland annat avfall, vattenförbrukning och återvinning. Enligt Fagerström 

och Hartwig (2016) innebär en hållbarhetsredovisning att kontinuerligt redovisa bestämda 

indikatorer som även ska granskas av utomstående part medan en hållbarhetsrapport rapporterar det 

som organisationen vill redovisa utan någon vidare granskning. Det framkommer inte i 

hållbarhetsredovisningarna att någon systematisk granskning av utomstående part genomförts vilket 

gör att de kan anses vara hållbarhetsrapporteringar. 

 

Att det var få av de danska och finska universitetens årsredovisningar som ansågs vara 

hållbarhetsrapporter beror troligen på att de frivilliga indikatorerna var delvis anpassade efter 

information som svenska universitet måste rapporter i en rapport till Naturvårdsverket. Detta gör att 

de svenska universiteten redan tagit fram denna information vilket underlättar rapporteringen av den 

i exempelvis årsredovisningen. De andra nordiska universiteten har inte heller några tydliga krav 

gällande rapportering av hållbarhet att förhålla sig till vilket kan vara en bidragande orsak till att få 

indikatorer rapporteras. 

 

I enkätundersökningen kom det fram att miljö var det viktigaste perspektivet för respondenterna, 

detta påvisades även i dokumentanalysen då de universitet som angav sig upprätta 

hållbarhetsredovisningar hade ett fokus på miljörapportering. Detta ger en obalans i FBL-modellen 

då det inte rapporterar alla delar i samma utsträckning av hållbarhetsarbetet utan istället blir mer likt 

fördjupade miljörapporter än hållbarhetsredovisningar. Att det råder obalans i det som rapporteras 

inom hållbarhet är även något som Greiling et al. (2015) kom fram till i sin studie.  

5.2 Frivillig redovisning  

I enkätundersökningen framkom att många av de svenska universiteten anser att deras arbete med 

hållbarhet är viktigt och ännu fler ansåg att de hade stor nytta av sitt arbete med hållbarhet. 80 % av 
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universiteten anser att hållbarhet är ett konkurrensmedel, men när det kommer till 

dokumentanalysen visar det sig att bara drygt hälften av de svenska universiteten rapporterar 

tillräckligt med hållbarhetsindikatorer för att enligt denna studie anses hållbarhetsrapportera. 

Ungefär 1/3 av respondenterna värderar nyttan av hållbarhetsarbetet med en 3:a vilket indikerar på 

viss betydelse, kanske är det dessa universitet som rapporterat strax under hälften av de frivilliga 

indikatorerna. En förklaring till varför många anser att det är viktigt att arbeta med hållbarhet men 

inte rapporterar den kan vara för att det kräver för mycket resurser. När det kommer till frivillig 

redovisning rapporteras information angående miljö oftast bara om nyttan med att rapportera 

informationen är större än vad kostnaderna för att ta fram den är skriver Verrecchia (1983). Även 

Maingot och Zeghal (2008) anser att fördelarna med rapporteringen måste vara större än 

kostnaderna för att ta fram dem. 

 

Bland de frivilliga indikatorerna var det miljöindikatorerna som hade högst rapporteringsfrekvens. 

De frivilliga miljöindikatorerna de svenska universiteten rapporterade mest utav var; direkt och 

indirekt påverkar på miljö (M4 och M5), mål som indirekt och direkt påverkar miljön (M6 och M7) 

och även åtgärder för att uppnå mål (M8). Att det är dessa indikatorer som rapporteras mest inom 

miljö kan förklaras av att de svenska universiteten ska enligt högskolelagen (SFS, 1992:1434) 

främja hållbar utveckling. Att det förekommer hög rapporteringsfrekvens av miljöindikatorerna 

bland de svenska universiteten kan förklaras genom att de även rapporterar dessa till 

Naturvårdsverket, vilket innebär att de redan har informationen. Dessa indikatorer hade även en hög 

rapporteringsfrekvens bland de andra länderna vilket kan bero på vad DiMaggio och Powell (1983) 

kallar för ett normativt tryck. Normativt tryck innebär att det kan anses som en oskriven regel att 

rapportera dessa indikatorer. Den indikator som skilde de svenska universiteten från de danska och 

norska var hur väl målen uppfylldes (M9). De svenska universiteten hade en låg 

rapporteringsfrekvens jämförelsevis med de danska och norska samt hållbarhetsredovisningarna. En 

annan utmärkande skillnad framkom av rapporteringsfrekvensen för miljöutbildning av personal 

(M10) där den svenska rapporteringsfrekvensen var högre än de andra universitetens. Sverige hade 

även en högre rapporteringsfrekvens av miljöcertifiering (M1) och miljöpolicy (M2) då de danska 

och norska inte rapporterade detta alls. 

 

Bland de övriga indikatorerna var det samverkan med näringsliv/allmänheten (Ö5), utvärdera 

utbildningarna (Ö6), jämställdhet/diskriminering (Ö9) och forskning om hållbarhet (Ö10) som hade 

en hög rapporteringsfrekvens för alla länder. Att dessa indikatorer är de som har en hög 

rapportering bland alla universiteten kan vara på grund av normativa tryck för vad ett universitet 

ska rapportera. En annan anledning till varför de ofta rapporteras kan vara för att dessa indikatorer 
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har en stark koppling till universitets verksamhet då de handlar om förbättring av verksamheten 

både inom utbildning och forskning. Detta då samverkan med näringsliv/allmänhet till stor del är 

kopplad till den forskning som sker på universitetet medan arbetet inom jämställdhet kan driva både 

utbildningen och forskningen framåt. Ett samband som uppenbarar sig i denna studie mellan 

kategorierna miljö- och övriga indikatorer är att om universiteten rapporterat forskning inom 

hållbarhet (Ö10) hade de även rapporterat indirekt påverkan på miljö (M5). 

 

Den stora skillnaden i dokumentanalysen för de universitet med hållbarhetsredovisningar och de 

med hållbarhetsrapporter var den procentuella rapporteringsfrekvensen för indikatorerna M14-16. 

Dessa handlade om specifika åtgärder och förbrukning som påverkar miljön där 

hållbarhetsredovisning hade en betydligt högre rapporteringsfrekvens än hållbarhetsrapporterna. 

Flera av hållbarhetsrapporterna rapporterar dessa indikatorer till viss del dock uppfylldes inte helt 

de krav som ställdes på indikatorerna vilken kan vara en anledning till skillnaden i 

rapporteringsfrekvensen. För de övriga indikatorerna var det större skillnader mellan de tre 

grupperna. De svenska universiteten hade en hög rapporteringsfrekvens för större delen av de 

övriga indikatorerna. De danska och norska universiteten rapporterade hälften av de övriga 

indikatorerna till 100 % medan resterande övriga indikatorerna hade låg eller ingen 

rapporteringsfrekvens. Däremot hade hållbarhetsredovisningarna en utspridd rapporteringsfrekvens 

över alla övriga indikatorer. Från detta märks skillnader mellan länderna och vad som anses vara 

standard för vad som ska rapporteras om hållbarhet. 

 

Anledningen till att frivillig redovisning förekommer är enligt Graham et al. (2005) för att upplysa 

intressenterna om verksamheten, det vill säga nyttan universiteten har av rapporteringen är att 

informera intressenterna om hur de arbetar med bland annat hållbarhet. Eftersom bara 

årsredovisningar analyserades i studie kan det även finnas andra dokument där universiteten 

rapporterar sitt hållbarhetsarbete. Exempelvis den miljörapport som de svenska universiteten ska 

utfärda till Naturvårdsverket eller andra dokument som informerar intressenterna istället för 

årsredovisningarna. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför inte alla universitet rapporterar 

frivilliga indikatorer. 

 

Då arbetet med hållbarhet anses vara ett konkurrensmedel kan även detta vara en anledning till att 

universiteten inte väljer att rapportera den, Graham et al (2005) menar att ett argument för att inte 

rapportera frivillig redovisning är för att ledningen inte vill dela viktig information till konkurrenter. 

Samtidigt visar enkätundersökningen att få universitet anser att andra universitet påverkar arbetet 

med deras hållbarhet. Att rapportera hållbarhet anses som ett konkurrensmedel kan däremot även 
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ses som ett argument för att rapportera hållbarhet, Maingot och Zeghal (2008) skriver att frivillig 

redovisning påverkas av marknadskrafter och kan attrahera studenter. I enkätundersökningen 

framkommer det ingen entydig åsikt om hur mycket studenternas val av universitet påverkas av 

universitetens hållbarhetsstrategi, de som anser att det har en påverkan kan vara de universitet som i 

denna studie anses hållbarhetsrapportera. 

 

I en studie av Bae (2014) visades att offentliga organisationer redovisar det de är tvungna att 

rapportera medan frivillig redovisning är mer ovanlig. Även Maingot och Zeghal (2008) anser att 

universitetens frivilliga redovisning påverkas av vad som är lagstyrt. De svenska universiteten 

måste rapportera miljöpåverkan till Naturvårdsverket därför måste viss information om hållbarhet 

tas fram av universiteten. Då informationen redan finns krävs det mindre resurser att rapportera den 

än att ta fram ny information. Detta kan vara en förklaring till varför vissa universitet väljer att 

rapportera den, men vissa väljer att inte göra det då de inte är tvungna. Detta kan även förklara 

varför de svenska rapporterade fler indikatorer än de danska och norska när det kommer till de 

frivilliga miljöindikatorerna.  

5.3 Institutionell teori  

Att universiteten rapporterar samma indikatorer kan förklaras med hur Deegan och Unerman (2011) 

beskriver institutionell teori, att liknande organisationer tenderar att efterlikna varandra. 13 av de 28 

frivilliga indikatorerna har en rapporteringsfrekvens på över 80 % bland de svenska analyserade 

universiteten. Detta kan tyda på normativa krafter över vad som bör rapporteras. Det går även att 

generellt se likheter mellan de svenska, danska och norska universiteten i rapporterningsmönstret i 

diagram 1 och 2. Även hur indikatorerna rapporterades visar på att det kan finnas imiterade 

isomorfism mellan de nordiska universiteten då rapporteringen av indikatorerna ofta var lika 

varandra, exempelvis mål som påverkar miljön direkt (M6) där Högskolan Väst och Norges Miljö- 

och Biovetenskapliga Universitet skriver: 

Högskolan har under 2015 arbetat aktivt med så kallat Grönt campus där en kontinuerlig 

översyn görs av bland annat energiförbrukning med till exempel projekt kring 

egenproducerad solel, hur miljö- och rättvisekrav kan införas i fler upphandlingar samt hur 

högskolan kan öka andelen fossilfria tjänsteresor samt främja cykelpendling för kortare 

resor. (Högskolan Väst, 2015 s.53). 

 

NMBU har i flere år jobbet med kontinuerlige miljøforbedringer som for eksempel innkjøp, 

vann og energi og tilrettelegging for el-biler. (...) Nye satsningsområder i 2015 har vært 
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websider for miljøarbeidet, digital miljøbrosjyre, avfallssortering, bygdebike 

(bysykkelordning fra april 2016), forbedre kollektivtilbud med bl.a. billigere togbilletter for 

studenter, og ny miljøstasjon. (Norges Miljö-och Biovetenskapliga Universitet, 2015 s.39). 

Båda universiteten tar upp att de arbetar med minskad energiförbrukning och uppmuntrar till 

miljövänligare transporter, bland annat cykling och tågresor. Deegan och Unerman (2011) förklarar 

att organisationerna med samma sociala förväntningar kan ge upphov till institutionella tryck som 

får dem att vilja rapportera samma indikatorer. Deegan och Unerman (2011) skriver att institutionell 

teori innebär att kulturella och sociala värderingar påverkar vad organisationer rapporterar. 

Universiteten som studerats är lika varandra när det kommer till de kulturella och sociala 

värderingarna enligt Nokkala och Bladh (2014) och Juhola et al. (2014), vilket är en förklaring till 

att institutionellt tryck påverkar det som rapporteras. 

 

Att universiteten rapporterar indikatorerna på liknande sätt kan kopplas till det som DiMaggio och 

Powell (1983) beskriver som imiterande isomorfism och Barreto och Baden-Fuller (2006) förklarar 

att organisationer imiterar varandra för att anpassa sig till förändringar. Hållbarhetsrapportering 

bland universitet är outvecklad enligt Alonso-Almeida et al. (2015) och de tror att den kommer att 

öka. Att universiteten imiterar varandra i rapporteringen av indikatorer kan vara en bekräftelse på 

att en förändring håller på att ske och universiteten är osäkra på hur de ska rapportera. De var även 

respondenter i enkätundersökningen som indikerade på att det är en förändring som håller på att ske 

eller kommer att ske inom en snar framtid. Genom att organisationer studerar och imiterar varandra 

skapas nya standardiserade sätt att rapportera på menar Barreto och Baden-Fuller (2006). 

Imiterande isomorfism har en koppling både till intressenterna och tvingande isomorfism menar 

Unerman och Bennette (2004), detta för att det är intressenterna som bidrar till det institutionella 

trycket. I enkätundersökningen som gjorts i studien framkommer det att hållbarhetsarbetet anses 

vara ett konkurrensmedel, vilket kan antyda att intressenter har en viss påverkan. Dock var åsikterna 

splittrade mellan universiteten angående hur avgörande hållbarhetsarbetet var viktigt för att 

attrahera studenter och anställda, se diagram 7 och 8. 

 

Tvingande isomorfism är den isomorfism som Verbruggen et al. (2011) anser har störst påverkan på 

icke-vinstdrivande organisationer vilket bekräftas i enkätundersökningen som denna studie gjort. 

Många universitet ansåg att en anledning till varför universitetens hållbarhetsrapportering inte var 

utbyggd var för att det inte fanns något krav på det. Samtidigt som en del ansåg att det fanns 

tillräckligt med rapporteringskrav redan och att resurserna prioriteras på annat. Tvingande 

isomorfism kan även kopplas till att många universitet ansåg att styrelsen och staten var viktiga 
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intressenter med stor påverkan. Förklaring till att dessa är viktiga enligt Verbruggen et al. (2011) är 

att icke vinstdrivande organisationer är beroende av det finansiella stödet, vilket stämmer då de 

svenska universiteten får sitt huvudsakliga finansiella stöd från staten. 

 

I dokumentanalysen analyserades även indikatorer som var tvingande för de svenska universiteten, 

dessa indikatorer hade som förväntat hög rapporteringsfrekvens bland de svenska universiteten. De 

tvingande indikatorerna rapporterades även av många danska och norska universiteten, vilket kan 

bero på att det är normativt inom universitetens rapportering i norden eller att det finns liknande 

lagar för rapporteringen inom ekonomi och personal. DiMaggio och Powell (1983) menar 

rapporteringspraxis kan påverkas av det institutionella trycket från normativ isomorfism och att 

organisationer med samma erfarenheter adopterar liknande praxis för att följa normen. Det kan även 

eventuellt finnas ett normativt tryck bland de frivilliga indikatorerna då nästan alla universitet 

rapporterar att de forskar inom hållbarhet (Ö10) samt att det genom forskning finns en samverkan 

med allmänheten (Ö5). 

5.4 Redovisningsval 

Ungefär hälften av respondenterna i enkätundersökningen svarade att det inte har diskuterat några 

ramverk för hållbarhetsrapportering. Anledningarna som gavs var att det inte fanns resurser och att 

prioriteringen av de resurser som fanns gick till annat arbete inom hållbarhet, bland annat 

certifiering. Att hållbarhet inte är ett prioriterat område och därför ges låga resurser kan betyda att 

ett byte av redovisningsmetod kan vara för kostsamt, vilket Collin et al. (2009) menar är en av de 

stora faktorerna för att organisationen inte byter redovisningsmetod. 

 

Att arbetet med miljöcertifiering eller annan hållbarhetscertifiering går före rapporteringen av 

hållbarhet kan vara kopplat till att det inte finns något tvingande när det gäller rapporteringen. I 

högskolelagen (SFS 1992:1434) står det dock att universiteten ska främja hållbar utveckling vilket 

en certifiering inom miljö eller hållbarhet gör. Hedlund (2007) skriver att redovisningsvanor kan 

ligga hårt i en organisation som gör att det är svårt att byta redovisningsmetod även vid 

lagförändringar. Bae (2014) menar dock att organisationer inom den offentliga sektorn är mer 

benägna att ändra sitt arbete efter tvingande krav än organisationer i den privata sektorn. Detta 

innebär att skulle det införas en lag på att universitet måste rapportera hållbarhet skulle de följa den, 

vilket även svaren i enkätundersökningen kan indikera på då flera respondenter svarade att ingen 

rapportering görs för att de inte måste. 
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Utav de 12 universiteten som hade diskuterat något ramverk var det endast tre som använde sig av 

det. På följdfrågan om varför det inte användes var några av svaren att diskussionen om ramverk 

precis har börjat eller att hållbarhetsarbetet inte kommit tillräckligt långt för att ett arbete med något 

ramverk har kunnat börja användas ännu. Från dessa svar kan det antas att några universitet börjar 

utveckla sitt hållbarhetsarbete och sin syn på rapportering av hållbarhetsarbetet, men att 

universiteten fortfarande befinner sig i en uppstart. 

 

De två frågor i enkäten som handlade om policy eller certifiering inom hållbarhet kunde kopplas 

med vad som rapporterats i dokumentanalysen. 88 % av respondenterna i enkätundersökningen 

uppgav sig ha en policy för hållbarhet, medan det var endast 33 % av de svenska 

hållbarhetsrapporterna som rapporterade att de hade en policy. Procentskillnaden kan bero på att det 

i enkäten efterfrågades en intern policy för hållbarhet vilket kan betyda att det inte är något som de 

rapporterar externt att de har. Även skillnaden i antalet för de olika undersökningarna påverkar, 

enkäten besvarades av 25 respondenter medan de svenska universiteten som klassificerades att ha 

en hållbarhetsrapport var 18 stycken. 

 

Det var 36 % (9 av 25) av de responderande universiteten som var certifierade inom hållbarhet 

enligt enkätundersökningen. Detta var något som låg nära i vad som visades i dokumentanalysen då 

de svenska universitetens rapporteringsfrekvens för miljöcertifiering (M1) var 39 % (7 av 18). Att 

det enligt enkätundersökningen är två universitet fler än i dokumentanalysen kan antingen bero på 

att universiteten inte rapporterar sin certifiering eller att universiteten inte anses 

hållbarhetsrapportera och ingår därför inte i dokumentanalysen. 

5.5 Legitimitetsteorin 

Som påvisas i diagram 7 anser större delen av respondenterna att hållbarhet har en stor vikt för den 

strategiska profilen vilket kan tyda på att hållbarhet behövs för att vara legitima. Legitimitet kan 

betraktas som organisationens rykte skriver Deegan och Unerman (2011) och detta synsätt kan 

förklara varför legitimitet och universitetens profil är viktig för verksamheten. Samtidigt menade 

ungefär hälften av universiteten att hållbarhetsarbetet har en låg påverkan för studenternas val av 

universitet samt anställdas val av arbetsplats. Dessa svar kan tyda på att det finns andra aspekter för 

de anställdas och studenternas val som respondenterna anser är viktigare. Att hållbarhet är en viktig 

del av universitetens strategiska profil men inte anses vara en större faktor för de anställdas eller 

studenternas val av universitet visar på att det inte är för de anställda eller studenter som 

hållbarheten anses vara viktig. Utan istället är det staten och styrelsen som har större påverka för 
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arbetet och är de som rapporteringen var riktad mot, därför kan det vara viktigare att visa 

hållbarhetsprofilen för dessa intressenter istället. 

 

Reisig och Bain (2016) och Cattaneo et al. (2016) menar att universitetens legitimitet är särskilt 

viktig för forskningen och akademikerna på universiteten då detta kan påverka bidragsgivare. Det 

efterfrågades inte i enkäten specifikt hur viktigt universiteten ansåg det vara att rapportera 

hållbarhet för forskningsintressenter. Den intressentkategori som de närmast skulle kunna placeras 

in under är allmänheten vilket innebär att de inte ansågs viktiga att rapportera hållbarhet för. De 

skulle även kunna placeras in under staten då även de lämnar ut forskningsuppdrag och bidrag 

(UKÄ, 2014), detta skulle innebära att de är viktigast att rapportera hållbarhet för. Många 

universitet har ett stort fokus på hållbarhet när det gäller forskning, nästan alla universitet 

rapporterade att de hade forskning inom hållbarhet (Ö10), exempelvis skriver Stockholms 

Universitet (2015) 

Stockholms universitet strävar efter att vara ledande i utbildning och forskning om 

miljö och hållbar utveckling. Detta återspeglas bland annat i den internationella 

rankningen (QS World University Rankings) inom miljövetenskap. Universitetet 

strävar också efter att minska verksamhetens negativa miljöeffekter genom 

systematiskt arbete. (s. 63) 

Detta visar att de gärna vill visa sin forskning inom hållbarhet vilket troligtvis innebär att 

forskningsintressenter är viktiga att rapportera hållbarheten för. Detta kan höja universitetens 

legitimitet vilket kan generera mer forskningsmedel och bättre forskningssamarbeten som i sin tur 

leder till bättre forskning och högre legitimitet skriver Reisig och Bain (2016). En förklaring till 

varför nästan alla universitet rapporterar att de forskar inom hållbarhet kan kopplas till att 80 % av 

respondenterna som deltog i enkätundersökningen ansåg att hållbarhetsarbetet är ett 

konkurrensmedel.   

5.6 Intressentteorin  

Utifrån den rangordning av intressenter som skedde i enkätundersökningen har en uppdelning av 

primära och sekundära intressenter tagits fram för hållbarhetsarbetet (figur 8). Clarkson (1995) 

menar att primära intressenter är de som organisationen är beroende av och behöver därför visas 

extra hänsyn inför. Hatier (2014) skriver att universitet ofta prioriterar staten före andra intressenter, 

vilket även framkommer i denna studie. Figur 8 visar en delning av vilka intressenter som anses 

vara primära (grön) för universitetens hållbarhet och vilka som anses vara sekundära (lila). 

Uppdelningen är gjord efter de svar som lämnades i enkätundersökningen. 
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Figur 8. Primära och sekundära universitetsintressenter 

(Modifierad från Freemans “The original stakeholder model” 1984) 

 

Styrelsen, anställda och staten anses vara primära intressenter medan studenter, andra universitet 

och allmänheten är sekundära för universitetens hållbarhetsarbete. Statens påverkan på 

hållbarhetsrapporteringen är något som respondenterna anger som anledningar till varför 

rapporteringen inte är väl utbyggd hos de svenska universiteten. Flera svarade att då det inte finns 

något krav eller att det redan finns tillräckligt med andra krav på universiteten, anser 

respondenterna att frivilligt börja rapportera hållbarhet inte är prioriterat. Detta visar även på att 

staten är en primärintressent som har stor påverkan på hur universiteten arbetar med hållbarhet. 

 

Rangordningen i frågorna vilka som påverkar och vilka det är viktigast att rapportera för skulle 

kunna förklaras med det som O’Dwyer (2005) skriver om att intressenter med större möjlighet att 

påverka har ett större intresse för informationen. Graham et al. (2005) menar att det är för 

intressenterna som den frivilliga rapporteringen görs. Då staten och styrelsen får universitetens 

rapporter och redovisningar skickade till sig visar det att de har en stor påverkan på universiteten, 

vilket stärker deras position som primära intressenter. Frågorna i diagram 10 och 11 visar skillnader 

för hur de anställda rangordnas. Enligt respondenterna är det viktigare att rapportera hållbarhet för 

de anställda än hur stor påverkan de har, detta kan förklaras med att de anställda är en del av 

hållbarhetsarbetet och det ligger därför i de anställdas intresse att se hur arbetet går. Detta antyder 

även att universitetens rapportering av hållbarhet påverkas av det som Burritt och Schaltegger 

(2010) beskriver som ett utsidan-in perspektiv, detta då det är staten som är en extern intressent som 

anses påverka mest medan de anställda som är interna intressenter har en mindre påverkan. 
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5.7 Sammanfattning fördjupad analys 

Universitetens hållbarhetsredovisningar är inte hållbarhetsredovisningar enligt Fagerström och 

Hartwigs (2016) definition av vad som räknas som en hållbarhetsredovisning. Dessa rapporteringar 

bör i stället betraktas som fördjupade hållbarhetsrapporter eller miljörapporter då den informationen 

som framkom var miljöinriktad. 

 

Merparten av respondenterna anser att universiteten har nytta av hållbarhetsarbetet men bara drygt 

hälften av de svenska universiteten anses hållbarhetsrapportera enligt denna studie. En förklaring 

till varför inte rapporteringen av hållbarhetsarbetet sker är för att det anses för kostsamt. För att 

frivillig rapportering ska ske måste nyttan vara större än kostanden anser både Verrecchia (1983) 

och Maingot och Zeghal (2008). 

 

Miljöindikatorerna är de frivilliga indikatorer med högst rapporteringsfrekvens. De som rapporteras 

av nästan alla universiteten var indikatorerna; direkt och indirekt påverkan på miljö (M4 och M5), 

mål som påverkar miljön direkt och indirekt (M6 och M7) och även åtgärder för att uppnå 

miljömålen (M8). Den höga rapporteringsfrekvensen kan bero på det som DiMaggio och Powell 

(1983) kallar när normativt tryck. De svenska hade en lägre rapporteringsfrekvens gällande hur väl 

målen uppfylls (M9) men hade högre rapporteringsfrekvens gällande miljöutbildning av personal 

(M10) samt miljöcertifiering (M1) och miljöpolicy (M2) än de danska och norska universiteten. 

Rapporteringsfrekvensen av de övriga indikatorerna varierade mellan de olika grupperna, svenska 

universiteten hade hög rapporteringsfrekvens på de flesta indikatorerna, de danska och norska hade 

hög rapporteringsfrekvens på hälften av indikatorerna medan den andra hälften rapporterades sällan 

eller inte alls. Rapporteringsfrekvensen bland hållbarhetsredovisningarna var varierade, men alla 

indikatorer rapporterades. 

 

De svenska universiteten rapporterade fler frivilliga indikatorer än de danska och norska 

universiteten, detta kan förklaras med att de svenska redan tagit fram informationen för 

miljöindikatorerna och rapporteringen av dem blir då inte lika kostsamma. 

Det förekommer institutionell isomorfism bland universitetens rapporteringar av hållbarhet, då det 

syns likheter bland de svenska universiteten och bland de andra analyserade ländernas 

rapporteringar. Hur indikatorerna rapporteras kan kopplas till imiterade isomorfism medan 

tvingande isomorfism förklarar varför den frivilliga rapporteringen av hållbarhet bland universiteten 

inte är utbyggd. Att de andra nordiska universiteten rapporterar liknande indikatorer som de svenska 

universiteten är tvingade till att rapportera kan bero på att de har liknande rapporteringslagar. De 
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liknande lagarna kan förklaras med att det finns ett normativt tryck bland de nordiska länderna på 

vad som ska rapporteras av universitet. 

 

Varför inte något ramverk inom hållbarhetsrapportering diskuterats är ofta för att det inte finns 

resurser till det eller att fokus ligger på andra hållbarhetsarbeten. Det finns heller inget krav på att 

universiteten måste rapportera vilket är en anledning till att det inte har diskuterats, det är ett typiskt 

beteende inom den offentliga sektorn att enbart göra det de måste göra. Av de universitet som 

diskuterat ett ramverk var det få som använde sig av det, anledningen var att arbetet ännu inte 

kommit tillräckligt långt men var under uppbyggnad. Detta tyder på att arbetet med hållbarhet är 

under utveckling bland de svenska universiteten. 

 

Enligt enkätundersökningen framkommer det att hållbarhetsprofilen är viktig och att den troligen är 

viktigast att visa för styrelsen och staten då ungefär hälften av respondenterna ansåg att hållbarhet 

inte hade någon större påverkan på anställdas eller studenternas val av universitet. Staten kan anses 

vara en viktig forskningsintressent och är därför viktig att visa sin legitimitet för, eftersom att 

legitimitet är ett viktigt verktyg för forskningsverksamheten. 

 

Utifrån enkätundersökningen har en uppdelning av primära och sekundära intressenter kunnat 

göras, där styrelsen, anställda och staten anses som primära och studenterna, andra universitet och 

allmänheten anses som sekundära intressenter. Staten anses enligt respondenterna ha en stor 

påverkan på varför hållbarhetsarbetet inte är utbyggt då det inte finns några krav, vilket också 

påverkar att universiteten inte frivilligt väljer att rapportera hållbarhet. Frivillig rapportering av 

hållbarhet sker oftast för intressenterna. 

5.8 Slutsats 

Det råder en begreppsförvirring bland universiteten när det kommer till hållbarhetsrapportering och 

hållbarhetsredovisning. Det är fem universitet som anger sig upprätta hållbarhetsredovisningar dock 

visar resultatet från denna studie att de inte uppfyller kriterierna för hur en hållbarhetsredovisning 

skall utföras. Dessa dokument bör benämnas som hållbarhetsrapporter då det inte framkommer att 

de är standardiserade eller granskade av revisor. Ungefär hälften av de svenska universiteten anses 

hållbarhetsrapportera enligt kraven som denna studie ställde. 

 

De svenska universiteten arbetar med hållbarhet då de enligt respondenterna har nytta av det. 

Nyttan kan kopplas till universitetens legitimitet då en god sådan bland annat kan bidra till mer 

forskningsstöd. Mer forskningsstöd leder till bättre forskning vilket i sin tur kan ge högre 
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legitimitet. Det kan tänkas finnas normativ isomorfism då rapporteringen oftast sker i samma 

utsträckning av samma indikatorer bland de nordiska universiteten. Rapporteringen sker för att visa 

intressenterna hur de arbetar med hållbarhet, det är framförallt för de primära intressenterna som 

rapporteringen av hållbarhet sker. 

 

Varför rapporteringen av hållbarhet inte är särskilt utbyggd beror enligt respondenterna på att det 

inte finns något krav. Att rapporteringen av hållbarhet inte är utbyggd kan även bero på att arbetet 

med att rapportera hållbarhet ännu inte kommit tillräckligt långt bland de svenska universiteten. 

Detta tyder på att arbetet med hållbarhetrapportering är under uppbyggnad vilket även kan förklara 

varför deras rapporteringar efterliknar varandra. Att rapporteringen inom hållbarhet ännu inte har 

några standarder är en anledning till varför de inte rapporteras. Det framkommer även att det inte 

finns tillräckligt med resurser vilket gör att rapporteringen är för kostsam jämfört med nyttan den 

skulle ge. 

 

Det förekommer skillnader mellan antalet hållbarhetsrapporteringar som studerats i de olika 

länderna. I Sverige anses 19 av 32 hållbarhetsrapportera varav en säger sig hållbarhetsredovisa. I 

Norge var det fyra av sju som rapporterade och i Danmark två av åtta, varav en rapportering i båda 

länderna kallades för hållbarhetsredovisning. I Finland var det två av de sju analyserade 

universiteten som hållbarhetsrapporterade och båda två kallades för hållbarhetsredovisningar. 

Överlag hade de svenska universiteten en högre rapporteringsfrekvens av frivilliga indikatorer än de 

danska och norska. 

 

Studien har ett fokus på de frivilliga indikatorerna då det är skillnader som är intressant att studera 

bland liknande organisationer. Bland universitetens frivilliga rapportering är det miljöindikatorer 

som rapporteras i störst utsträckning, de svenska universiteten måste rapportera dessa indikatorer 

till Naturvårdsverket vilket innebär att de redan tagit fram informationen och den är därför lätt att 

rapportera. De indikatorerna med störst rapporteringsfrekvens bland samtliga universitet är M4 - 

M8 (bilaga 2). Den höga rapporteringsfrekvensen bland de svenska universiteten kan förklaras då 

de enligt lag ska främja hållbar utveckling. De övriga nordiska ländernas höga 

rapporteringsfrekvens kan förklaras av normativa tryck inom nordiska länder på vad universitet bör 

rapportera. Bland miljöindikatorerna kunde den största skillnaden utläsas på indikatorn om hur väl 

målen uppfylls (M9) där de svenska universiteten rapporterade i mindre utsträckning än de andra 

länderna. En förklaring utifrån enkätundersökningen skulle kunna vara att de svenska universiteten 

inte kommit tillräckligt långt i sitt hållbarhetsarbete för att kunna rapportera uppfyllda mål. De 

svenska skiljer sig även lite från de andra länderna då de har en högre rapporteringsfrekvens av 
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miljöutbildning av personal (M10). En annan skillnad var att de danska och norska universiteten 

inte rapporterade någon miljöcertifiering eller miljöpolicy medan nästan hälften av de svenska 

gjorde det. 

 

Bland de övriga indikatorerna hade de svenska universiteten överlag en hög rapporteringsfrekvens, 

medan de danska och norska samt hållbarhetsredovisningarna har en varierande 

rapporteringsfrekvens. De indikatorer som alla universitet hade hög rapporteringsfrekvens på var 

Ö5, Ö6, Ö9 och Ö10 (bilaga 2). Även här kan det normativa trycket förklara att alla universitet 

rapporterar samma indikatorer, dessa indikatorer kan även kopplas till verksamhetens utveckling. 

Skillnaderna påvisas främst i indikatorn Ö1 och Ö3 där de svenska hade en hög 

rapporteringsfrekvens och de danska och norska hade en låg rapporteringsfrekvens. Det syns även 

en skillnad gällande indikatorerna Ö7 och Ö8 där de danska och norska universiteten inte 

rapporterar alls medan de svenska universiteten rapporterar indikatorerna till 40 %. 

 

Hur indikatorerna rapporterades var ganska lika mellan de analyserade universiteten, dock förekom 

det skillnader bland annat att hållbarhetsredovisningarna rapporterade miljöindikatorerna mer 

utförligt, bland annat genom siffror. Där det inte finns tvingande krav på hur något ska rapporteras 

kan likheterna kopplas till institutionell teori då det kan antas finnas en imiterande isomorfism. 

Mellan vissa indikatorer fanns det ett samband, exempelvis om universitetet rapporterade att de 

forskade inom hållbarhet (Ö10), ansågs de även rapportera indikatorn indirekt påverkan på miljö 

(M5). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras i denna studie att varför universitet inte rapporterar 

hållbarhet beror delvis på att det inte finns krav på det. En anledning till att de rapporterar frivilliga 

indikatorer är för intressenterna och för universitetets legitimitet. Det förekommer många likheter 

mellan de svenska universiteten i hur och vad de rapporterar, många likheter finns även mellan de 

nordiska grannländerna. En uppmärksammad skillnad mellan länderna är dock att de nordiska 

grannländerna rapporterar mindre än de svenska. Både likheterna och skillnaderna mellan länderna 

kan vara kopplade till de olika krav universiteten har men de kan även förekomma institutionell 

isomorfism. 

5.9 Studiens resultat  

Studiens resultat har delats in i praktiskt och teoretiskt resultat. 

 

Praktiska resultatet 
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Det praktiska resultatet består av att indikatorer som kopplar ihop hållbarhet med universitet har 

tagits fram vilket Lozano (2006) menar på är ett av problemen för universiteten när det kommer till 

att rapportera hållbarhet. Indikatorerna har en stark koppling till de svenska universiteten då delvis 

deras lagar används för att välja indikatorer. Indikatorerna skulle kunna användas som grund för att 

utveckla globala hållbarhetsindikatorer till universitet då även FNs globala mål för hållbar 

utveckling används. 

 

Teoretiska resultat 

Det förekommer en begreppsförvirring när det kommer till användandet av hållbarhetsredovisning 

och hållbarhetsrapportering bland universiteten. Fagerström och Hartwig (2016) definierar 

hållbarhetsredovisning som en systematisk arbetsprocess med en tredje parts granskning medan 

hållbarhetsrapportering inte har några krav på innehåll eller utformning. Universiteten använder sig 

av begreppet hållbarhetsredovisning men utifrån Fagerström och Hartwigs (2016) definiering 

uträttar universiteten hållbarhetsrapporteringar. 

 

Att universiteten rapporterar samma indikatorer på ett liknande sätt kan vara ett tecken på att det 

förekommer imiterande isomorfism och att en utveckling av rapporteringspraxis håller på att ske, 

detta antydde även enkätundersökningen på. Att en utveckling håller på att ske bekräftar det 

Alonso-Almeida et al. (2015) skrev om att hållberhetsrapportering kommer att bli vanligare och 

bättre bland universitet. Att universitetet imiterar varandra kan bekräftar det som Barreto och 

Baden-Fuller (2006) samt DiMaggio och Powell (1983) skriver om att organisationer som 

genomgår förändringar imiterar varandra när de är osäkra. Barreto och Baden-Fuller (2006) menar 

att detta görs för att skapa nya standardiserade praxis. 

 

Enkätundersökningen visade att varför rapporteringen av hållbarhet inte var utbyggd berodde på att 

det inte finns några krav att göra det, detta anser även Maingot och Zeghal (2008) som menar att 

tillsyn är något som påverkar universitets frivilliga rapportering. Studien kom även fram till att 

prioritering från ledningen och resurser påverkar rapporteringen av hållbarhet hos de svenska 

universiteten, vilket är något som Maingot och Zeghal (2008) också kommit fram till hos 

kanadensiska universitet. 

 

I denna studie har även en ny modell tagits fram angående universitetens primära och sekundära 

intressenter. Modellen bygger på Freemans “the original stakeholder model” (1984) och 

intressenterna är framtagna från Burrows (1999). Det är styrelsen, anställda och staten som anses 
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vara primära enligt enkätundersökningen i denna studie och detta stärks av Hatier (2014) som anser 

att staten är viktigast för universiteten och Brown (2013) som menar att de anställda är viktigast. 

5.10 Metodreflektion 

Reliabiliteten i den här studien kan anses ganska låg då ett universitets årsredovisnings eller 

hållbarhetsredovisnings innehåll kan variera mycket från år till år, även universitetens arbete med 

hållbarhet kan förändras vilket skulle innebära att respondenter skulle svara annorlunda på enkäten. 

 

För att få en tydligare bild över vad respondenterna av enkäten ansåg i de olika värderingsfrågorna 

skulle alla värden mellan 1 och 6 angivit en betydelse och det lägsta skulle varit ingen/inget. Detta 

skulle ha underlättat analysen av enkätundersökningen och gjort studien mer kvantitativ.   

 

Det blir en skev jämförelse mellan de olika analyserade grupperna i dokumentanalysen på grund av 

den stora variationen av antal universitet. Alternativet hade varit att minska antalet svenska till 

sju/åtta universitet istället för 31, dock hade validiteten till den svenska populationen blivit låg. 

Validiteten på de övriga nordiska universiteten är låg då en mindre andel har analyseras, ett bredare 

urval för dessa länder skulle ha lett till en högre validitet för studien.    

 

Då de danska, finska samt norska universitetens årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar som 

analyserades var på danska, engelska och norska finns det risk för att översättningsfel har 

förekommit. Detta kan ha lett till en lägre eller högre rapporteringsfrekvens för universiteten.          

5.11 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att studera fler av de nordiska granländernas universitet och även 

låta dem delta i enkätundersökningen för att få ett resultat som kan generaliseras över de nordiska 

länderna. Denna studie undersöker varför eller varför inte universiteten rapporterar hållbarhet vilket 

skulle kunna studeras djupare, även Romolini et al. (2015) menar att vidare forskning bör analysera 

vad som rapporteras och varför. Förslagsvis kan vidare forskning analysera varför universiteten 

väljer att rapportera de indikatorer som de gör. Denna studie skulle kunna vara intressant att göra 

igen i framtiden för att se utvecklingen som skett, detta då Alonso-Almeida et al. (2015) tror att 

universitetens rapportering inom hållbarhet kommer att utvecklas och resultaten i denna studie 

indikerar på att den är under utveckling.  
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7 Bilagor 

Bilaga 1 - De svenska universiteten och högskolorna med staten som huvudman 

1. Uppsala universitet* 

2. Lunds universitet 

3. Göteborgs universitet* 

4. Stockholms universitet* 

5. Umeå universitet* 

6. Linköpings universitet* 

7. Karolinska institutet* (universitet) 

8. Kungl. Tekniska högskolan* (universitet) 

9. Luleå tekniska universitet* 

10. Karlstads universitet 

11. Linnéuniversitetet* 

12. Örebro universitet* 

13. Mittuniversitetet* 

14. Sveriges lantbruksuniversitet* 

15. Blekinge tekniska högskola 

16. Försvarshögskolan 

17. Gymnastik- och idrottshögskolan 

18. Högskolan i Borås* 

19. Högskolan Dalarna 

20. Högskolan i Gävle* 

21. Högskolan i Halmstad* 

22. Högskolan Kristianstad 

23. Högskolan i Skövde 

24. Högskolan Väst 

25. Konstfack 

26. Kungl. Konsthögskolan 

27. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

28. Malmö högskola* 

29. Mälardalens högskola* 

30. Stockholms konstnärliga högskola* 

31. Södertörns högskol 

 

 

 

 

*Universitet som anses hållbarhetsrapportera  
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Bilaga 2 - Indikatorer 

Ekonomiska  

Anslag/intäkter (E1) - Totala mängden anslag och intäkter. 

Ekonomisk ställning/resultat (E2) - Universitetets samtliga kostnader och intäkter och andra viktiga 

faktorer för att kunna avgöra deras ekonomiska ställning. 

Omstruktureringskostnader (E3) - Om universitetet rapporterade faktiska kostnader för 

omstrukturering. 

Förbättringsutgifter (E4) - Gäller förbättringsutgifter på annans fastighet. 

Mark/Byggnader (E5) - Om universitetet rapporterade att de ägde mark eller byggnader. 

 

Sociala  

Antalet årsarbetskrafter (S1) - Beräknas genom den tid som myndigheten har betalat lön till 

anställda i utbyte mot arbete under räkenskapsåret.  

Medelantalet anställda (S2) - Antalet anställda personer baserat på mätningar vid två eller flera 

tidpunkter under året. 

Kostnader för personal (S3) - Kostnaden för personal ska rapporteras i resultaträkningen.   

Ersättning till styrelsemedlemmar (S4) - Ska rapporteras för var och en av medlemmarna. 

Intern styrning (S5) - Efterfrågades om någon bedömning eller riskanalys av den interna styrningen 

gjorts under året. 

Utbildning för personal (S6) - Förklaring av vilka åtgärder som tog för att uppehålla kompetensen 

hos personalen.  

Pension (S7) - Avsättning för pension skal rapporteras i balansräkningen.  

Sjukfrånvaro (S8) - Den procentuella andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid.  

 

Teknologiska 

Tekniska anläggningar - Värdering av tekniska anläggningstillgångar.   

Immateriella tillgångar - Värdering av immateriella anläggningstillgångar. 

 

Miljö  

Miljöcertifierad (M1) - Beskrivning om miljöcertifiering. 

Miljöpolicy (M2) - Beskrivning av miljöpolicy eller arbetet utifrån en miljöpolicy. 

Miljöutredning (M3) - Beskrivning om miljöutredning. 

Direkt påverkan på miljön (M4) - Beskrivning av aktiviteter som innebar påverkan på miljön. 

Indirekt påverkan på miljön (M5) - Beskrivning av aktiviteter som innebar påverkan på miljön. 

Mål som påverkar miljön direkt (M6) - Beskrivning av universitetets mål som innebar en direkt 

påverkan på miljön. 

Mål som påverkar miljön indirekt (M7) - Beskrivning av universitetets mål som innebar en indirekt 

påverkan på miljön. 

Åtgärder för att uppnå mål (M8) - Beskrivning av hur mål som påverkar miljön skulle uppnås. 

Red. hur väl målen uppfyllts (M9) - Beskrivning av hur väl och vilka mål som uppfyllts. 

Miljöutbilda personal (M10) - Fick personal någon form av miljöutbildning. 

Infotek. minska energianvändning (M11) - Beskrivning om det använts någon forma av 

informationsteknik som innebar att energianvändningen minskade. 

Infotek. minska tjänsteresor (M12) - Beskrivning om att informationsteknik använts för att minska 

tjänsteresor. 
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Lokalkvadratmeter (M13) - Hur stora var lokalerna som använts i verksamheten under året. 

Tjänsteresor/transporter (M14) - Mängden koldioxid utsläpp som universitetet har haft kopplat till 

tjänsteresor och transporter? 

Energianvändning (M15) - Mängden kilowatt som universitetet förbrukat. 

Miljökrav i upphandling (M16) - Beskrivning om universitetet använt miljökrav vid upphandlingar. 

 

Övriga 

Personalkostnad av total kostnad (Ö1) - Den procentuella andelen personalkostnaden av den totala 

kostnaden.  

Uppdelning kön anställda (Ö2) - Könsfördelning för de anställda.  

Uppdelning kön Studenter (Ö3) - Könsfördelning för studenter på ämnesområde.  

Samverkan - rekrytering/Gymnasiet (Ö4) - Beskrivning av hur rekrytering av nya studenter sker.  

Samverkan - näringsliv/allmänheten (Ö5) - Beskrivning av samarbete med näringsliv eller 

allmänheten.  

Utvärderar utbildningarna (Ö6) - Utvärdering eller bearbetning av utbildningen.  

Studenter har tillgång till studenthälsa (Ö7)- Beskrivning av tillgången till studenthälsa för 

studenterna.  

Personalomsättning (Ö8)- Den procentuella förändringen av personal under räkenskapsåret.  

Jämställdhet/diskriminering (Ö9)- Beskrivning av arbetet med jämställdhet och/eller 

diskriminering.  

Forskning om hållbarhet (Ö10)- Forskning som handlar om hållbar utveckling. 

Koldioxid utsläpp (Ö11)- Mängden koldioxid utsläpp som gjorts.  

Hållbarhetspolicy (Ö12)- Beskrivning av hållbarhetspolicy eller av arbetet utifrån en 

hållbarhetspolicy. 

 

Extra indikatorer, hållbarhetsredovisningar 

Avfall - Vikten av producerat avfall   

Kemisktavfall - Vikten av producerat avfall 

Vattenförbrukning - Antal liter vattenförbrukning.   

Övriga utsläpp - Utsläpp som inte är koldioxid i mängd.  

Återvinning - Vikt eller andelen avfall som återvunnits.  
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Bilaga 3 - miljörapport enligt FMSM (2009:907)   

1. Är myndigheten miljöcertifierad? 

 

2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? 

 

3. När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning? 

 

4a. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt påverkan på miljön? 

 

4b. Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande indirekt påverkan på miljön? 

 

5a. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande direkt påverkan på 

miljön? 

 

5b. Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande indirekt påverkan på 

miljön? 

 

6. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå dessa mål? 

 

7. Redovisa hur väl målen har uppfyllts 

 

8. Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskap de behöver för att ta 

miljöhänsyn i arbetet? 

 

9. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin 

energianvändning? 

 

10. På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska antalet tjänsteresor? 

 

Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 

 

Antal årsarbetskrafter och kvadratmeter 

 

1. Tjänsteresor och övriga transporter 

 

(1.1)Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft uppdelat per 

fordonsslag 

(1.2)sammanlagt 

(1.3) från flygresor över 50 mil   

 

1.4 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella problem och 

luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa) 

 

1.5 Hur uppgifterna är framtagna? 
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2. Energianvändning 

 

2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årarbetskraft och per kvadratmeter total 

användbar golvarea uppdelat på 

 

Eventuell energianvändning utanför lokaler 

 

2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad 

 

2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent) 

 

2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal? 

 

2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan med myndighetens 

fastighetsägare? (vid ja ange vilka åtgärder som har genomförts) 

 

2.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella problem och 

luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa)) 

 

2.7 Hur är uppgifterna framtagna? 

 

3. Miljökrav i upphandling 

 

3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala antalet upphandlingar och 

avrop 

 

3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt förordning (2014:480) om statliga 

myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader har ställts 

 

Om krav enligt förordningen om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och 

byggnader inte har ställts vid upphandlingar över tröskelvärdet, ange skälen för det: 

 

3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller inköp av byggnader? (vid 

nej ange skälen för det) 

 

3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med miljökrav avd et totala värdet 

av upphandlingar och avrop per år 

 

3.5 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella problem och 

luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa) 

 

3.6 Hur är uppgifterna framtagna? 

 

4. Frivilliga frågor 

 



 

86 

 

Frågor om policy 

 

4.1 Har myndigheten internt styrande dokument för IT och miljö? (om ja ange vilka områden som 

tas upp i dokumentet) 

 

Frågor om IT-anskaffning 

 

4.2 Andel IT-anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet IT-anskaffningar per år (anges 

i procent och värde). 

Andel (%) 

Värde (Skr) 

2015 2014 2013 

 

Hur är uppgifterna framtagna ? 

 

4.3 Vilken typ av miljöhänsyn har tagits vid IT-anskaffningar ? 

 

Hur är uppgifterna framtagna ? 

 

Frågor om energianvändning 

 

4.4 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt och per årsarbetskraft uppdelat på 

 

kWh kWh/årsarbetskraft 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

PC-arbetsplats 

Skrivare 

Servrar och Serverrum 

 

Hur är uppgifterna framtagna ? 

 

Frågor om resfria möten 

 

4.5 Antal resfria möten totalt och per årsarbetskraft 

 

Antal Antal/årsarbetskraft 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Resfria möten 

 

Hur är uppgifterna framtagna ? 

 

Frågor om förklaring till resultatet 

 

4.6 a, b Beskrivning av insamlat resultat (vad som har påverkat resultatet, eventuella problem och 

luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa) 
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Frågor om energi 

 

4.7 Har myndigheten en strategi för sitt energieffektiviseringsarbete, innefattande nulägesanalys, 

mål samt handlingsplan med åtgärder, som utgör grunden för ert energieffektiviseringsarbete? 

 

4.8 Producerar myndigheten egen el? (om ja ange hur mycket i kWh) 
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Bilaga 4 - Enkätfrågor 

Enkätfrågor 

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som skriver en kandidatuppsats inom redovisning. Vi 

gör en undersökning angående universitets och högskolors arbete med hållbarhetsrapportering. Då 

statligt ägda företag måste hållbarhetsredovisa är det intressant att universitet och högskolor inte har 

liknande riktlinjer. Vi gör därför en undersökning angående valen bakom det som redovisas inom 

hållbarhet på nordiska universitet och högskolor. 

 

Alla respondenternas svar är anonyma i undersökningens resultat, då resultaten kommer att 

redovisas på aggregerad nivå. Anledningen till att vi behöver veta vilken skola du representerar är 

för att kontrollera de svar som erhållits.   

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Har du frågor tveka inte att kontakta oss på: 

Stina Larsson Sara Wester 

 

Det går även att kontakta vår handledare professor Arne Fagerström 

 

Vilket universitet/högskolan representerar Ni: ________________________ 

 

1. Vilka av följande områden är viktigast för Ert hållbarhetsarbete? Rangordna 1 –  4 där 1 är 

viktigast och 4 minst viktig?          

Miljöområdet 

Tekniska området 

Ekonomiska området 

Sociala området 

 

2. Vilka av följande intressenter har störst påverkan på hur Ni arbetar med hållbarhet? 

Rangordna 1 – 6 där 1 är viktigast och 6 är minst viktig? 

Styrelsen på universitetet eller högskolan 

Anställda på universitetet eller högskolan 

Staten 

Studenterna på universitetet eller högskolan 

Andra universitet och högskolor 

Allmänheten 

 

 

3. Vilka intressenter anser Ni är viktigast att redovisa er hållbarhet för? Rangordna 1 – 6 där 1 

är viktigast och 6 är minst viktig? 

Styrelsen på universitetet eller högskolan 

Anställda på universitetet eller högskolan 

Staten 

Studenterna på universitetet eller högskolan 

Andra universitet och högskolor 

Allmänheten 
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4. Hur stor vikt har hållbarhetsarbetet på universitetets eller högskolans strategiska  profil? 

Stor 1 2 3 4 5 6  Liten 

 

5. Har universitetet eller högskolan någon certifiering inom hållbarhet? Om ja, vilken? 

Ja: ___________________________                                   Nej 

 

6. Har någon av följande redovisningsval diskuterats angående hållbarhetsrapportering, i så fall 

vilket? 

GRI     Global Compact  ISO 26000 Annat________

 Nej 

a. Om någon diskuterats, använder ni den?     Ja                        Nej 

 

b. Om Nej på någon av ovanstående, varför inte: __________________________ 

 

7. Hur stor nytta har ni av Ert arbete med hållbarhet? 

Stor 1  2 3 4 5 6 Liten 

 

8. Hur avgörande tror Ni att universitetets eller högskolans hållbarhetsstrategi är för 

studenternas val av skola? 

Mycket  1  2 3 4 5 6 Lite 

 

9. Hur avgörande tror Ni att skolans hållbarhet är för de anställdas val av arbetsplats? 

Mycket  1 2 3 4 5 6 Lite 

 

10. Anser Ni att hållbarhetsarbete är ett konkurrensmedel? 

Ja                                               Nej 

 

11. Vad tror Ni är anledningen till varför svenska universitet och högskolors 

hållbarhetsrapportering inte är så utbyggd? 

Svar.______________________________________________________________ 

 

12. Har Ni någon internt skriven policy angående hållbarhet (miljö, teknologiska, ekonomiska, 

sociala)? 

Ja                                        Nej                        

 

 

Är ni intresserade av att ta del av uppsatsen? 

Nej tack                        Ja tack, mailadress:_____________________________ 
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Bilaga 5 - Danska, finska och norska universitet  

Danska 

Aalborg universitet  

Aarhus univetsitet  

Danska teknik universitetet*  

Köpenhamns handelshögskola 

Köpenhamns IT universitet 

Roskilde universitet 

Syddanska univetsitetet 

 

Finska 

Helsingfors Universitet  

Svenska Handelshögskolan  

Tammerfors Tekniska Universitetet  

Uleåborgs Universitet  

Åbo akademi  

 

Norska 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet* 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet* 

Nord Universitetet  

Universitetet i Agder*  

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Stavanger 

 

Hållbarhetsredovisning 

Aaltos Universitet* (Finland) 

Chalmers Tekniska Högskola* (Sverige) 

Köpenhamns universitet* (Danmark) 

Lappeenrantas tekniska universitet* Finland) 

Universitetet i Oslo* (Norge) 

 

 

*Universitet som anses hållbarhetsrapportera  



 

91 

 

Bilaga 6 - Externa indikatorer för hållbarhetsredovisningar   
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Bilaga 7 - svar på fråga 6b 

6b Om Nej på någon av ovanstående, varför inte? 

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete på annat sätt, dels genom att vi omfattas av lagkrav i förordning 

om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) och genom annan extern rapport i och med 

medlemskap i ett internationellt nätverk för universitet inom hållbar utveckling samt (Namnet på 

universitetet) egna redovisning av vårt miljö- och hållbarhetsarbete. 

 

svårt att veta vad vi ska ha en sådan märkning till. 

 

Fokus på miljö- och arbetsmiljöcertifiering 

 

Vi bedömer att vi själva är bäst på att följa upp vårt hållbarhetarbete. 

 

Hållbarhetsredovisningen utformas just nu (första året). 

 

Ej prioriterat område 

 

Myndigheten har inga krav på hållbarhetsredovisning enligt ovan. 

 

Vi har lite verksamhet som berörs av dessa verktyg, det har inte funnits behov än. 

 

Precis nya miljömål, redovisningen kommer nu 

 

Har inte kommit så långt i hållbarhetstänket, har fortfarande separata spår med miljö, lika vilkor, 

jämställdhet, osv. Dock är universitetets egen årsredovisning mer inriktad mot hållbar utveckling 

där miljö och lika villkor/jämställdhet redovisas under samma rubrik. 

 

Mycket lågt intresse från ledningen för miljöfrågor 

 

Ej en prioriterad fråga. 

 

Frågan har inte diskuterats i universitetets ledning, och inget beslut har fattats. Annat 

hållbarhetsarbete har prioriterats inom de resurser universitetet har till detta arbete. 

 

Vi har däremot diskuterat ISO14000 eller EMAS avseende miljöredovisning. 

 

universitetet arbetar fn enligt ISO 14001 

 

Har inte kommit så långt ännu men vi diskuterar det. 

 

För att vi använder statliga miljörapporten 

 

Det pågående miljöcertifieringsarbetet har hittills prioriterats 

 

Vi har inte kommit så långt i vårt arbete ännu 
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Pågående diskussion. Eftersom vi har ett helhetsperspektiv på HU (inkl. sociala dimensionen) 

kommer en del av det som tas upp i ISO 26000 in indirekt i det systematiska hållbarhetsarbetet (t ex 

integration av lika villkor) - dock inte fullt ut. Just nu diskuteras möjligheten att använda ISO 26000 

som underlag för ett mer vidgat systematiskt arbete. 

 

Andra prioriteringar 
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Bilaga 8 - Svar på fråga 11 

Fråga 11. Vad tror Ni är anledningen till varför svenska universitet och högskolors 

hållbarhetsrapportering inte är så utbyggd? 

Ej tydliga krav. 

 

vi har tillräckligt med myndighetskrav ändå - plus alla andra krav. dessutom undervisar vi i 

hållbarhet och ser oss sannolikt 'inte behöva' eftersom vi själva är 'experter'. 

 

Inga formella krav. Inte helt enkelt att göra, fokus istället på befintliga återrapporteringskrav 

 

Det kallas inte Hållbarhetsrapportering men det finns mycket i vår Årsredovisning integrerat och ett 

specifikt avsnitt om Hållbar utveckling. Generellt för att det saknas uttalat krav på det. 

 

Universitet och högskolor har i många fall egna kvalitetsuppföljningssystem som fungerar bra. 

 

Det finns en rad olika återrapporteringskrav, här finns inget. 

 

vår miljöpåverkan är inte så stor 

 

Det har inte funnits tillräckligt med incitament, men det kommer troligtvis att förändras inom kort. 

 

Finns ej något statligt rapporteringskrav förutom miljöredovisning 

 

Det ställs inga krav på hållbarhetsredovisning 

 

Det är oftast inte ett primärt intresse- eller fokusområde, utom då det är integrerat i ett utbildnings- 

eller forskningsområde. Det kan också vara en kompetensfråga då det inte alltid finns rätt 

handläggarkompetens för att hantera hållbarhetsfrågor vid mindre lärosäten. 

 

Det är bara (nästan) indirekta miljöpåverkan och Hållbarhet är också kanske en "naturlig del" i 

utbildning och forskning (för många, men inte alla) så man tänker inte på att redovisa den särskilt 

 

Den statliga förordningen om miljöledning i statliga myndigheter är fokuserad på miljö och inte 

hållbar utveckling. Därmed har vi krav på att redovisa miljödimensionen av hållbar utveckling, men 

inte hela hållbarhetsbegreppet. Det skulle hjälpa universitet/högskolor att utveckla detta tänk om det 

fanns ett krav i någon förordning på hållbarhetsredovisning. 

 

Pengar! 

 

Ej en prioriterad fråga för studenter och anställda 

 

Miljöledningsarbetet tagit tid och är fortfarande inte fullt ut integrerat i alla universitet och 

högskolor (eller andra myndigheter). Därför kanske staten sett det som svårt att dessutom kräva 

hållbarhetsredovisning just nu. Att inte fler högskolor och universitet hållbarhetsredovisar redan nu, 



 

95 

 

borde bero på att hållbarhetsarbetet inte är så prioriterat, eller att man inte värderat betydelsen av en 

redovisning särskilt högt. 

 

Resurs och ledningsfråga 

 

Miljöledning för statliga myndigheter enligt förordningen är det som har styrt. 

 

Osäkerthet om hur hållbarhetsfrågorna skall appliceras och implementeras. Insikten om att 

hållbarhet handlar t.ex. om utbuildning eller att de ryms inom ordinarie verksamheter gör att 

försyåelsen ökar och därmed också incitament att rapportera kring det arbete som pågår. 

 

Det har inte funnits tradition för detta men et håller på att förändras. 

 

Det finns krav på miljöredovisning men inte på hålbarhetsredovisning 

 

Det råder begreppsförvirring kring hållbar utveckling/hållbarhet. Det finns en utbredd föreställning 

om att hållbarhet och miljö är synonymt och eftersom man är ålagd att årligen redovisa sitt 

miljöarbete till staten kan det upplevas som överflödigt att även hållbarhetsredovisa. Svårigheten att 

mäta graden av hållbarhet i utbildning och forskning kan också spela in. Det finns även en 

föreställning om att vi i Sverige ligger så pass långt framme på det här området, vilket kan påverka. 

 

Det finns inget regelverk. 

 

Någon måste gå i "bräschen" och visa hur detta kan göras för universitet och högskolor. (Namnet på 

universitetet) avvaktar utvecklingen. 

 

Låg förståelse för indirekta miljöaspekten. Lite krav och låg/ingen uppföljning på de krav som 

finns. Lågt intresse från ledningen. 

 

 

 

 


