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Sammandrag 
      
Bakgrund: Hållbar utveckling är ett ämne som under de senaste åren belysts allt mer inom 

universitetsvärlden och framsteg har skett gällande implementeringen av ämnet i utbildningar. 

Trots framgång på vissa håll fortsätter flertalet institutioner och utbildningar att vara 

traditionella i dess form, där en av de discipliner som haft det speciellt svårt att införliva hållbar 

utveckling i utbildningsplanen är ekonomiämnet, som kritiserats för att inte ta perspektivet i 

beaktande. 

      

Syfte: Studiens syfte är att undersöka varför implementeringen av hållbar utveckling i 

ekonomiutbildningar vid traditionella universitet är svårt, med avstamp i tidigare forskning om 

barriärer som existerar.  

      

Metod: Studieobjektet som ligger till grund för undersökningen är Uppsala universitet och 

dess ekonomiutbildningar. Analysmetoden är kvalitativ i form av intervjuer. 

      

Resultat och slutsats: Resultatet visar att avsaknad av kunskap om hållbar utveckling samt 

hur det kan implementeras, överbelastning av den befintliga läroplanen och universitetsmiljön 

som försvårar för förändringsprocesser, utgör de huvudsakliga barriärerna. Ytterligare barriärer 

existerar men är av relativt mindre vikt. 

  

Nyckelord: Barriärer, hållbar utveckling, hållbarhetsperspektiv, ekonomiutbildning, 

universitet, kollegialt styrsystem 
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1. Introduktion  
 

 
Denna studie syftar till att undersöka varför det kan upplevas vara svårt att implementera 

hållbar utveckling i ekonomiutbildningar. Mer specifikt är frågeställningen vilka barriärer som 

hindrar ett hållbarhetsperspektiv från att implementeras i ekonomiutbildningar på grundnivå 

vid universitet som präglas av en kollegial styrform. Studien vill därmed bidra till forskningen 

kring varför hållbar utveckling upplever svårigheter att få genomslag på ekonomiprogram vid 

traditionella universitet. Detta mot bakgrund av att ett fåtal studier gjorts på området, där ingen 

av de studier vi tagit del av tagit hänsyn till de barriärer som kan tänkas sakta ner 

integreringsprocessen. 

 

1.2 Inledning 
 

 
Under de senaste åren har universitetens och högskolornas roll i förverkligandet av en hållbar 

utveckling börjat diskuteras allt mer (Barth & Rieckmann, 2012). Då institutionerna har en 

framskjuten roll inom utbildning och forskning, har de även ett ansvar i att omvandla samhällen 

till att bli mer hållbara, eftersom deras huvudsakliga uppgift är att sprida kunskap och utbilda 

morgondagens beslutsfattare och ledare (Barth & Rieckmann, 2012; Willats et al, 2018). 

Därmed är det viktigt att det högre utbildningsväsendet utbildar studenter som har en förståelse 

för de ekonomiska, sociala och miljömässiga problem vi står inför (Utbildningsdepartementet, 

2004). 

Faktum är att flertalet universitet och högskolor har insett vikten av att integrera hållbar 

utveckling i sin dagliga verksamhet (Blanco-Portela et al, 2017). Men trots framgång på vissa 

håll inom området, fortsätter flertalet institutioner och utbildningar vara traditionella i dess 

form, där en av de discipliner som haft det speciellt svårt att införliva hållbarhetsrelaterade 

begrepp i läroplanen är ekonomiämnet (Aspen Institute, 2012; Bridges och Wilhelm, 2008; 

Starik et al, 2010). Kunskapsområdet har varit betydligt långsammare att förändra sitt sätt att 

tänka än andra vetenskapliga skolor, där de flesta grundutbildningsprogrammen i ekonomi 

kritiseras för att vara för smala, och missar att utmana studenter i kritiskt tänkande gällande 

ekonomirelaterade antaganden. Därmed menar vissa att utbildningen misslyckas med att 

utbilda företagsledare som innehar nödvändiga kunskaper inom hållbarhet, då programmen inte 

utvecklar sina inlärningsmetoder och utbildningsplaner till att ta perspektivet i beaktande 

(Jabbour, 2010; WEC, 2011). 
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Konsekvenserna av ett bristande hållbarhetsperspektiv på ekonomiprogrammen är att 

studenterna inte utvecklar de intellektuella färdigheter som krävs för att förstå fältets roll i en 

bredare kontext (Colby et al, 2011). Mot bakgrund av att ekonomi dessutom är en av de 

populäraste grundutbildningsprogrammen (SCB, 2017; studier.se), tillsammans med det 

faktum att ett företags ekonomirelaterade beslut kan få avgörande konsekvenser på både klimat 

och miljö samt globalt och nationellt välmående, gör att högkvalitativ utbildning inom sektorn 

kritisk, inte bara för studenterna själva utan också för allmänheten (Stoner & Wankel, 2009; 

Colby et al, 2011; Plumridge, 2010).  

  Bevisligen har utbildningen en avgörande roll i samhället, då de skolar framtida 

företagsledare som kommer ha makten att påverka utvecklingen till att bli mer hållbar. Varför 

går då implementeringen av ett hållbarhetsperspektiv i utbildningen så långsamt? Flertalet 

forskare på området menar att det finns ett antal barriärer som hindrar hållbarhetsrelaterade 

insatser att få större genomslag i högre utbildning (se exempelvis Avila et al, 2017; Blanco-

Portela et al, 2017; Leal Filho 2017; Lozano 2006). Barriärerna kan existera på individ, grupp 

och/eller organisationsnivå och tillsammans formar de ett motstånd (Lozano, 2013). För att 

förstå problematiken bakom detta är det därmed viktigt att identifiera barriärerna, så att 

institutionerna kan adressera dessa och arbeta med implementeringen av hållbar utveckling i 

utbildningen på ett mer effektivt sätt (Blanco-Portela et al, 2017). 

Mot bakgrund av att det genomförts ett fåtal studier på området, trots den proklamerade 

vikten av innehavandet av ett hållbarhetsperspektiv på ekonomiutbildningar, är syftet med 

studien att undersöka varför det kan upplevas vara svårt att implementera hållbar utveckling i 

undervisningen. Då en del av förklaringen till varför ämnet ibland upplever svårigheter att få 

genomslag i högre utbildning finns att hitta i studier om barriärer som existerar, kommer 

undersökningen huvudsakligen ta avstamp i tidigare forskning om barriärer. Studien kommer 

även att ta kollegial styrning i beaktande, då flertalet ekonomiutbildningar i Sverige präglas av 

denna styrform med tanke på att de existerar vid traditionella universitet. Vidare kommer 

undersökningen att behandla begreppen hållbar utveckling och hållbarhetsperspektiv som 

synonymer. 

 
1.3 Frågeställning 

 
 
Vilka barriärer hindrar hållbar utveckling från att implementeras i ekonomiutbildningar på 

grundutbildningsnivå vid universitet som präglas av en kollegial styrning? 
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2. Teoretiskt ramverk 

 
 
I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk studien grundar sig i. Inledningsvis 

redogörs hållbar utveckling för som begrepp och fenomen i en akademisk kontext. Därefter 

presenteras de barriärer som tidigare studier identifierat hindrar hållbar utveckling från att 

implementeras i högre utbildning, samt de barriärer vi valt att vidareutveckla teorin med, med 

utgångspunkt i att dessa inte vidrörts i tidigare forskning. Slutligen presenteras en 

sammanställning av de barriärer som kommer att undersökas i denna studie.  

 

2.1 Hållbar utveckling som begrepp och fenomen i en akademisk kontext 
 

 
Hållbar utveckling är ett normativt, komplext och mångfacetterat begrepp (Purvis et al, 2018) 

som innefattar en mängd delproblem, filosofier och synsätt (Aber et al., 2009). Därmed finns 

det ingen entydig definition att gå efter, men i breda termer brukar det beskrivas som något 

som ”tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov” (FN, 1987). 

  Vidare innebär hållbar utveckling förståelsen för sambandet mellan den ekonomiska, 

samhälleliga och miljömässiga utvecklingen. Dessa sfärer är även vanligt förekommande i den 

akademiska diskursen, där deras ömsesidiga beroende av varandra kräver att vi hämtar kunskap 

och insikter från en mängd olika discipliner, för att vi ska ha möjlighet att lösa komplexa 

hållbarhetsrelaterade problem (Mihelcic et al, 2003). I en akademisk kontext innebär detta att 

studenter måste utveckla kritiska förhållningssätt till accepterade paradigmer och etablerade 

antaganden utifrån ett systembaserat perspektiv (Barber et al, 2014). Inom ekonomiämnet 

menar Stoner & Wankel (2009) mer specifikt att implementeringen av ett hållbarhetsperspektiv 

i undervisningen kräver att utbildningen inkluderar miljömässiga- och samhälleliga principer, 

med målet att utbilda framtida ledare som tar ansvar över och adresserar de utmaningar 

samhället står inför. Det kräver även att utbildningen inkluderar innehåll som stimulerar 

diskussioner gällande företag och deras roll i samhället ur ett bredare perspektiv.  

Då hållbar utveckling som tidigare nämnt både är svårdefinierbart och komplext, 

kommer studien inte att förhålla sig till begreppet enligt en specifik definition, då man bör vara 

försiktig med att reproducera modeller utan att noga överväga deras teoretiska grund och 

ideologiska förankring (Purvis et al, 2018). Syftet är endast att belysa hur akademiker brukar 



 5 

argumentera för innebörden av begreppet och fenomenet i en akademisk kontext, samt hur det 

går att relatera till ekonomiämnet.  

 

2.2 Barriärer vid implementeringen av hållbar utveckling 
 

 
Ett antal studier har genomförts angående vilka barriärer som hindrar hållbar utveckling från 

att implementeras i högre utbildning, där en av de mest omfattande lät undersöka vilka utav 

dessa som är av störst betydelse (Leal Filho et al, 2017). I studien lät man experter, såsom 

forskare och lärare, svara på frågan, “vilka är de huvudsakliga barriärer ni stött på vid 

integrationen av hållbarhet på universitetet?”. Utifrån detta kunde 25 barriärer identifieras, 

vilka stämmer väl överens med de barriärer andra studier identifierat (Avila et al, 2017; 

Molthan-Hill 2015; Lozano, 2006; Kezar, 2005). Resultatet visade att brist på stöd från ledning 

och administration är den mest betydande barriären, samtidigt som många upplevdes ha samma 

omfattning. Analyser kring varför det ser ut så går inte att ta del av, då följdfrågor inte ställdes 

kring varför vissa barriärer upplevs vara mer betydelsefulla än andra. Därmed är framtida 

forskning på området nödvändig, som samlar mer djupgående kunskap kring varför vissa 

barriärer är mer betydande än andra (Leal Filho et al, 2017). 

En annan studie genomförde en systematisk litteraturöversikt av artiklar som diskuterar 

barriärer och drivkrafter vid integreringen av hållbar utveckling i högre utbildning (Blanco-

Portela et al, 2017). Studien konstaterade att de mest betydande barriärerna existerar på 

individnivå, där de anställdas engagemang i frågan bland annat behöver stärkas.  

Mot bakgrund av att studierna genomförts nyligen, använt olika tillvägagångssätt och 

kommit fram till olika slutsatser, ser vi relevansen av att i huvudsak utgå från artiklarnas 

framtagna barriärer i vår operationaliseringsfas. Då vissa barriärer berör samma teman har 

några även slagits samman och/eller utvecklats med hjälp av annan forskning på området. 

Vidare har listan kompletterats med teorier som diskuterar spridning av innovationer, 

akademisk frihet och kollegialitet, som skulle kunna tänkas utgöra barriärer vid 

implementeringen av hållbar utveckling i ekonomiutbildningar vid traditionella universitet.  
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1. Otillräckligt stöd och engagemang från institutionen, fakulteten och/eller 

universitetsledningen  

 

Generellt finns det ett bristande stöd från administration och ledningsgrupper, där hållbarhet 

överlag ges liten betydelse på universitetets olika nivåer (Leal Filho et al, 2017; Molthan-Hill 

et al, 2015). Exempelvis rättfärdigar man inte de resurser som krävs för att genomföra 

hållbarhetsrelaterade processer, och råder en brist på utbildningar för lärare och annan personal 

inom ämnet (Leal Filho et al, 2017). Vidare saknas ett tydligt ledarskap i frågan, där högt 

uppsatta på institutions, fakultets och/eller ledningsnivå är skeptiska kring relevansen av att ha 

ett hållbarhetsperspektiv på kurserna (Blanco-Portela et al, 2017). 

 

2. Brist på hållbarhetsrelaterade dokument och/eller kommunikationen av dessa  

 

Det råder en brist på framtagna praxis, policys och måldokument för integreringen av hållbar 

utveckling i undervisningen. Därmed är många inte medvetna om behovet av att tillämpa 

perspektivet i utbildningen då ämnet inte belyses tillräckligt, i och med avsaknaden av en tydlig 

agenda (Leal Filho et al, 2017). Även om agendan existerar i dokumentform, så kommuniceras 

den inte ut på ett effektivt sätt, vilket påverkar implementerings-graden (Rogers, 2003).  

 

3. Brist på rapporteringskrav  

  

Rapporteringskrav gör det lättare för universitet att följa upp hur man presterar med 

implementeringen av hållbar utveckling samt upptäcka eventuella brister och 

förbättringsområden. Det är dock svårt att införa nya kontrollsystem, då många institutioner 

redan upplever krav på att rapportera inom en mängd andra områden (Leal Filho et al, 2017). 

Därmed råder en brist på rapporteringskrav kopplade till hållbar utveckling, vilket Busco et al 

(2018) menar är avgörande för att de som implementerar konceptet ska känna att det är 

meningsfullt och betydelsefullt. 

 

4. Den relativa fördelen av att implementera ämnet upplevs vara liten 

 

Då ekonomiutbildningar upplever ett väldigt högt söktryck (UHR, 2018) tenderar de att vara 

mer motståndskraftiga när det kommer till förändring. Bakgrunden till detta är att det inte finns 

tillräckliga incitament att formulera om kursplaner vid institutioner dit många studenter söker 
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sig. De befintliga studenterna efterfrågar inte heller perspektivet tillräckligt (Blanco-Portela et 

al, 2017), vilket gör att institutionen inte ser vitsen av att lägga energi, tid och resurser på att ta 

hållbar utveckling i beaktande. Därmed kan den relativa fördelen av att implementera hållbar 

utveckling i ekonomiprogram uppfattas vara liten (Rogers, 2003). 

 

5. Det kollegiala styrsystemet som en barriär 

 

Det kollegiala styret bygger på att beslutsrätten finns bland kollegorna och att verksamheten 

ska styras underifrån med tanken att beslut fattas i konsensus. Med anledning av detta kan 

ledningen inte tvinga lärare att inkorporera begreppet hållbarhet i utbildningsplaner (Moore 

2005). Styrformen uppfattas av många även vara både omständlig och långsam (Sahlin & 

Eriksson-Zetterquist, 2016). Ytterligare en svaghet relaterad till kollegialitet är risken för 

“homofili”, att man bedömer kvalitet i relation till sig själv och sitt eget forskningsområde 

vilket kan leda till att man är partisk och enbart i begränsad utsträckning tar till sig andras 

argument i diskussioner (Gemzoe, 2010). Det finns därför anledning att tro att styrformen kan 

verka som en barriär om hållbar utveckling inte är en dominerande teori på institutionerna och 

bland kollegiet. 

 

6. Universitetsmiljön som försvårar för förändringsprocesser 

 

Universitet präglas av en byråkratisk och konservativ miljö (Leal Filho et al, 2017; Avila et al, 

2017; Gudz, 2004; Kezar, 2005). Detta gör det svårt att genomdriva förändringar, då det krävs 

en stor mängd pappersarbete och många mellanhänder för att utföra större förändringsarbeten 

(Leal Filho et al, 2017). Lärare kan eventuellt också uppleva att det inte finns utrymme för egna 

initiativ i denna miljö, då många individer behöver vara involverade i beslutsprocessen, vilket 

saktar ner arbetet (Rogers, 2003). 

 

7. Avsaknad av intresse bland kollegor i frågan  

 

Hållbar utveckling kan betraktas som en innovation (Lozano, 2006), där det flesta inte 

utvärderar en innovation på grundval av vetenskapliga studier, utan främst förlitar sig på 

subjektiva tolkningar från andra som antagit innovationen. Interpersonella kanaler är därmed 

ofta det mest effektiva när det kommer till att övertala en individ att anta en idé, speciellt om 
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personerna är närstående. (Rogers, 2003). Implementeringen av hållbar utveckling i 

utbildningar kan därmed påverkas av kollegors uppfattning om idén. 

 

8. Avsaknad av kunskap om hållbar utveckling samt hur det kan implementeras 

 

Det finns en otillräcklig kunskap om ämnet, där uppfattningen är att hållbarhet endast berör 

den miljömässiga aspekten, och handlar om att återvinna eller att spara på el. Begreppet upplevs 

även vara väldigt abstrakt och svårdefinierbart och därmed både svårt att förstå och 

konkretisera i en utbildningsplan (Leal Filho et al, 2017; Molthan-Hill, 2015; Lozano, 2006; 

Blaco-Portela et al, 2017). Dessutom anser man eventuellt inte att hållbar utveckling går att 

förena med rådande kunskap, då ämnet inte är kompatibelt med (1) sociokulturella värderingar 

och övertygelser, (2) tidigare introducerade idéer, och/eller (3) behov som existerar (Rogers, 

2003). 

 

9. Brist på personligt engagemang och intresse  

 

Hållbar utveckling anses inte vara en så pass viktig akademisk fråga så att lärare vill avsätta tid 

för att implementera det i sin utbildning (Blanco-Portela et al, 2017). Detta bottnar i en brist på 

personligt engagemang och intresse som ofta ursäktas med kommentaren “såhär har vi alltid 

gjort”. Utöver det så är det primära som anställda vid en institution är oroliga över lön, 

jobbstabilitet och rankning av programmet, snarare än utbildningen och dess innehåll (Leal 

Filho et al, 2017). 

 

10. Överbelastning av den befintliga läroplanen  

 

Den befintliga läroplanen är redan överbelastad (Lubbe, 2017) vilket gör det svårt att lägga till 

fler moment. Lärare vill inte heller kompromissa bort vissa delar, för att hållbarhet ska få ta en 

större plats i utbildningsplanen, vilket gör perspektivet svårt att inkorporera (Blanco-Portela et 

al, 2017). Det finns även en uppfattning att implementering av hållbar utveckling i utbildningen 

innebär att nya moment måste läggas till i undervisningen, snarare än att perspektivet går att 

integrera i redan befintliga moment (Haigh, 2005).  
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11. Ökad arbetsbörda som inte kompenseras för 

 

Förändring skapar ökad arbetsbörda (Leal Filho et al, 2017), där akademiker redan arbetar 

under strikta tidsbegränsningar. Därmed är det ofta inte möjligt att lägga till ytterligare 

arbetsuppgifter och parallella projekt till deras redan krävande arbeten (Molthan-Hill et al, 

2015; Blanco-Portela et al, 2017). Lärare kompenseras inte heller för sina ansträngningar, 

vilket gör att de hellre arbetar med något som de får någon form av ersättning för (Blanco-

Portela et al, 2017). 

 

12. Låg observerbarhet av effekterna av hållbar utveckling 

 

Observerbarhet är den grad resultatet av en innovation är synlig för andra. Förebyggande 

innovationer, vars önskade resultat är avlägset i tiden och därför är svåra att påvisa, har i 

allmänhet en längre adoptionshastighet än de som är mer momentana. Hållbar utveckling som 

innebär ett långsiktigt tänkande, är alltså en förebyggande innovation. Enligt Rogers (2003) är 

den uppfattade observerbarheten av en innovation positivt relaterat till dess adoptionshastighet. 

Detta kan innebära att det faktum att resultatet av de åtgärder man vidtar idag för hållbar 

utveckling inte syns förrän i framtiden och är svåra att påvisa effekterna av, påverkar attityden 

till att inkludera hållbar utveckling i undervisningen. 

 

13. Den akademiska friheten som en barriär 

 

Akademisk frihet innebär akademikernas självständighet i att undersöka egna 

forskningsintressen, samt att lärarnas och forskarnas professionella omdöme ska ha företräde 

när det gäller frågor som har med undervisningen att göra (Ahlbäck- Öberg, 2011; Gudz, 2004). 

Därmed är det i stor utsträckning upp till de som undervisar att bestämma innehållet i kurserna, 

där det egna kunskapsintresset avgör vad som diskuteras. Akademisk frihet innebär även att 

forskarsamhället inte ska arbeta på direkt uppdrag av den politiska makten (Ahlbäck- Öberg, 

2011) vilket kan uppfattas stå i konflikt med regeringens beslut om att högskolorna i sin 

verksamhet ska främja en hållbar utveckling (SFS, 1992:1434). Detta motsatsförhållande som 

existerar menar Blanco-Portela et al (2017) leder till att akademiker ursäktar sig från att 

engagera sig i frågan, i de fall lagarna och reglerna uppfattas inskränka på den akademiska 

friheten.  
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2.6 Sammanställning av barriärer  

 
 

Vi har valt att dela in barriärerna på organisations och individnivå mot bakgrund av att barriärer 

uppstår på olika nivåer inom universitet, och därmed underlättar indelningen förståelsen för 

problematiken. Det bidrar även till insikter om på vilken nivå barriärerna är mest betydande 

(Lozano, 2013). Vidare tangerar även vissa barriärer på organisationsnivå barriärer på 

gruppnivå, där vi valt att presentera dessa under en gemensam rubrik då de är svåra att särskilja. 

 

 Tabell 1. Översikt av studiens barriärer 

  
 Organisationsnivå 

 
1 Otillräckligt stöd och engagemang från institutionen, fakulteten och/eller 

universitetsledningen  
 

2 Brist på hållbarhetsrelaterade dokument och/eller kommunikationen av 
dessa  
 

3 Brist på rapporteringskrav  
 

4 Den relativa fördelen av att implementera ämnet uppfattas vara liten 
 

5 
 

Det kollegiala styrsystemet som en barriär 
 

6 Universitetsmiljön som försvårar för förändringsprocesser 
 

7 Avsaknad av intresse bland kollegor i frågan  
 

 Individnivå 
 

8 Avsaknad av kunskap om hållbar utveckling samt hur det kan 
implementeras 
 

9 Brist på personligt engagemang och intresse  
 

10 Överbelastning av den befintliga läroplanen 
 

11 Ökad arbetsbörda som inte kompenseras för 
 

12 Låg observerbarhet av effekterna av hållbar utveckling 
 

13 Den akademiska friheten som en barriär 
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3. Metod 
 

 
Följande avsnitt inleds med val av studieobjekt. Därefter presenteras studiens metodologiska 

val, avgränsning och urval samt studiens insamling av data. Vidare följer en presentation i 

tabellform av de respondenter som deltagit i studien. Därefter redovisas tillvägagångssättet 

för kodning och analys av data. 
 

3.1 Val av studieobjekt 
 

 
Vi har valt att avgränsa oss till att studera ekonomiutbildningar vid ett specifikt universitetet, 

då detta tillvägagångssätt är mest lämplig att använda sig av vid forskning om hållbarhet i högre 

utbildning (Corcoran et al, 2004). Universitetet som valdes och som kommer att ligga till grund 

för vår undersökning är Uppsala universitet. Valet utgår från att lärosätet erbjuder ett brett 

utbud av ekonomiutbildningar på kandidat- och masternivå med sammanlagt 420 antagna per 

termin (UHR, 2018). Detta innebär att det finns ett stort antal programsamordnare, 

studierektorer och lärare att intervjua som är verksamma inom olika kunskapsområden. 

Därmed ges vi möjlighet att samla in data som utgår från ett bredare underlag, vilket nyanserar 

bilden om varför, hur och vart barriärerna uppstår, där dataunderlaget som utgår från 

respondenternas subjektiva värderingar inte riskerar att bli ensidig, utan mångfacetterad. Valet 

utgår även från ett stickprov som genomfördes, där en jämförelse gjordes med fem andra 

universitet och högskolor, och deras motsvarighet till kursen Företagsekonomi A. Resultatet 

från stickprovet visade på att hållbarhet eller hållbar utveckling nämns i minst ett av delmålen 

i kursplanerna på samtliga universitet som granskats, vilket inte Uppsala universitets kurs i 

företagsekonomi A gör (Uppsala universitet, 2019; Stockholms universitet, 2015; Umeå 

universitet, 2018; Göteborgs universitet, 2018; Örebros universitet, 2016; Lunds universitet, 

2018). Detta indikerar att hållbar utveckling inte tas i beaktande på kursen, där barriärerna 

eventuellt kan tänkas sakta ner integreringsprocessen av perspektivet. 

Utöver det så är Uppsala universitet även ett lärosäte som både försvarat och bevarat 

det kollegiala styrsättet till en högre grad än andra i universitetssektorn och som arbetar aktivt 

för att behålla sin kollegiala prägel (Molander 2017; Sundberg, 2014). Detta möjliggör 

studerandet av det kollegiala styrsystemet som en tänkbar barriär vid implementeringen av 

hållbar utveckling i ekonomiutbildningar vid traditionella universitet. 
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3.2 Val av metod 

 
 
För att besvara studiens frågeställning om vilka barriärer som hindrar hållbarhetsperspektivet 

från att implementeras i ekonomiutbildningar, har vi valt en kvalitativ ansats som 

undersökningsmetod. Denna metod lämpar sig bra för undersökningar som ämnar utveckla 

förklaringar till ett fenomen som bottnar i erfarenheter, tankar, känslor och attityder (Dalen, 

2008). Det finns även möjlighet att erhålla mer djupgående och detaljerad information kring 

hur, när och varför det givna problemet uppstår, vilket vår studie har för avsikt att undersöka. 

Beslutet att nyttja den kvalitativa metoden utgick även från att det inte skulle vara möjligt att 

generalisera resultatet i vår studie, då det undersökta området är begränsat till ett specifikt fall 

med en ideografisk approach (Bryman & Bell, 2015).   

Den främsta nackdelen med kvalitativ forskning är risken för subjektivitet, där 

förväntningar, önskningar och tidigare kunskap kan påverka tolkningen av innehållet (Bryman 

och Bell, 2015; Dalen, 2008). Därav gjordes valet av att ha en inledande öppen intervjufas, då 

detta gav respondenterna tillfälle att på egen hand reflektera kring det givna ämnet, fria från 

påverkan av våra tänkbara subjektiva värderingar och det teoretiska ramverk som 

undersökningen utgår från.  

 

3.3 Avgränsning och urval 
 

 
Inom det valda universitetet har vi valt att genomföra intervjuer med personer som är 

verksamma på den företagsekonomiska, nationalekonomiska och statistiska institutionen. 

Detta mot bakgrund av att dessa tre institutioner erbjuder kurser inom ekonomi och är en del 

av ekonomie programmet på kandidatnivå (UU, 2019) vilket innebär att de har huvudsakligt 

ansvar över undervisningen på grundnivå. Diskussioner fördes kring om den statistiska 

institutionen var relevant för vår studie att ta i beaktande, då disciplinen i huvudsak behandlar 

matematiska frågor och sysslar med insamling och utvärdering av data (Moses, 1986). Men då 

syftet med studien är att undersöka vilka barriärer som hindrar hållbarhetsperspektivet från att 

implementeras i ekonomiutbildningar på grundnivå, ansåg vi att samtliga institutioner som 

undervisar på grundnivå på bör studeras.  

  Urvalet av respondenter hanterades genom att göra efterforskningar om vilka av de 

anställda som har nära kontakt med de olika ekonomiutbildningarna på universitetet, alternativt 

undervisar på grundnivå. Dessa visade sig vara samordnare för program, studierektorer, 
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lektorer och huvudansvariga för de olika kurserna på kandidat- och masternivå. En förfrågan 

om intervju skickades sedan ut via mail, där respondenterna informerades om syftet med 

studien samt varför vi valt att kontakta just dem.  

Målet var att uppnå en så stor spridning av respondenter som möjligt i förhållande till 

institutionens storlek, samt utifrån deras inverkan på programmen i ekonomi. Därmed 

genomfördes intervjuer med sex personer från den företagsekonomiska institutionen, med tre 

personer från den nationalekonomiska institutionen och med en person från den statistiska 

institutionen. Beaktande togs även till ambitionen att få en spridning mellan de olika 

yrkesrollerna, där totalt fyra programsamordnare, fyra studierektorer, två huvudlärare och en 

lektor intervjuades. Urvalet var alltså baserat på en målmedveten sampling, där respondenterna 

valdes ut på ett strategiskt vis (Bryman & Bell, 2015). 

Ambitionen var att genomföra tio intervjuer, vilket vi även lyckades boka in. Dock dök 

en av respondenterna inte upp vid den angivna tiden, och intervjun var därför tvungen att 

avbokas. Försök att boka en ny tid gjordes, men på grund av tidsbrist var det inte möjligt att 

genomföra intervjun vid ett annat tillfälle. Därmed genomfördes totalt nio intervjuer med tio 

respondenter.  

Ett problem vi ser med vår studie är att den inte är konsekvent i antalet  

respondenter per intervju. Vid ett tillfälle intervjuades två personer samtidigt, vilket skiljer sig 

från övriga intervjuer. Saunders et al. (2012) menar att gruppintervjuer både kan möjliggöra 

intressanta samtal, samtidigt som det kan leda till att vissa respondenter med starkare åsikter 

skapar sig ett övertag över intervjun, vilket kan leda till att de andra respondenterna inte känner 

sig trygga med att uttrycka sina åsikter. Detta upplevde vi dock inte som ett problem efter att 

ha genomfört intervjun, då det dels gick att konstatera att samtalsutrymmet var lika fördelat, 

och att respondenterna utvecklade självständiga tankar och idéer om fenomenet.  
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3.3.1 Presentation av respondenterna  
 

 
 
Tabell 2. Översikt av studiens informanter. 

Respondent Befattning Institution Datum Tid Antal 

transkriberade ord 

FEK-informant 1  Samordnare för masterprogrammet i 

redovisning och finansiering / 

studierektor på avancerad nivå 

Företagsekonomiska 

institutionen 

2019-05-07 1h 3672 

FEK-informant 2 Samordnare för 

magisterprogrammet i 

entreprenörskap 

Företagsekonomiska 

institutionen 

2019-05-08 38 

minuter 

2675 

FEK-informant 3  Samordnare för 

kandidatprogrammet i ekonomi / 

biträdande prefekt 

Företagsekonomiska 

institutionen 

2019-05-08 29 

minuter 

2869 

FEK-informant 4  Huvudlärare för företagsekonomi C 

kursen management & control 

Företagsekonomiska 

institutionen 

2019-05-09 37 

minuter 

4015 

FEK-informant 5  Samordnare för masterprogrammet i 

företagande och ledning / 

studierektor på avancerad nivå 

Företagsekonomiska 

institutionen 

2019-05-10 25 

minuter 

2906 

FEK-informant 6  Huvudlärare marknadsföring och 

organisation B 

Företagsekonomiska 

institutionen 

2019-05-10 24 

minuter 

3278 

NEK informant 1 Studierektor på grund och avancerad 

nivå 

Nationalekonomiska 

institutionen 

2019-05-07 58 

minuter 

6546 

NEK-informant 2 Studierektor på grundnivå Nationalekonomiska 

institutionen 

2019-05-07 58 

minuter 

6546 

NEK informant 3  Studierektor på grund och avancerad 

nivå 

Nationalekonomiska 

institutionen 

2019-05-09 1 h 25 

minuter 

2018 

STAT-informant 1 Lektor i statistik Statistiska institutionen 2019-05-09 36 

minuter 

1987 
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3.4 Insamling av data 
 

 
Insamling av data skedde genom intervjuer av semi-strukturell karaktär, där intervjuguiden 

utformades med hänsyn till ambitionen om att undersöka respondenternas egen uppfattning om 

vilka barriärer som existerar och är av störst vikt. Därför inleddes intervjun med en öppen fas 

där respondenterna själva fick resonera kring vad hållbar utveckling innebär för dem, om ämnet 

går att förena med ekonomiämnet, och varför det eventuellt skulle vara svårt att implementera 

i utbildningen. Därefter genomfördes en mer strukturerad fas, där specifika frågor kopplade till 

barriärerna som identifierats i teoridelen ställdes, med utgångspunkt i att de inte redan vidrört 

temat i deras föregående svar. Dessa finns att ta del av i bilaga 1 där frågorna är numrerade 

utefter vilken barriär de berör.  

Upplägget bidrog till insikter om vad respondenterna själva ansåg vara av störst vikt 

för problemet, då den inledande och öppna fasen undersökte respondenternas egen uppfattning 

om barriärer som kan tänkas existera utan begränsning av det teoretiska ramverket. Vidare 

bidrog den listade fasen till erhållandet av information om barriärerna som respondenterna inte 

identifierat på egen hand, men som de ansåg, och framförallt insåg, var en barriär efter det att 

vi lyft frågor kopplade till den. Med det sagt förklarades eller utvecklades inte några av de 

teoretiska begreppen som ligger till grund för uppsatsen vid intervjutillfället, vilket 

underlättade urskiljandet av det teoretiska och empiriska materialet i analysdelen.  

 

3.5 Kodning och analys av data  
 

 
För att analysera intervjuerna antecknades till en början det mest väsentliga som sades under 

intervjutillfället. Därefter transkriberades samtliga intervjuer utifrån de upptagna 

ljudinspelningarna, där upprepande meningar och intressanta citat markerades. Detta gjordes 

enskilt för att minimera risken av att färgas av den andres åsikter gällande intervjusvaren, och 

därmed ges chansen att erhålla en mer nyanserad bild av det insamlade materialet. I nästa steg 

diskuterades och jämfördes de markerade uttalanden som gick att relatera till frågeställningen, 

och sammanställdes gemensamt. Dessa konceptualiserades och kategoriserades sedan genom 

en kodningsprocess, där vi identifierade om uttalandena gick att relatera till barriärerna på 

individ- eller organisationsnivå, och under vilken del av intervjufasen informationen framkom, 

den öppna eller listade.  
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För att bedöma informationens relevans analyserades sedan uttalandena efter en 

kronologisk ordning, med hänsyn till att respondenterna under den öppna intervjufasen var fria 

att resonera kring barriärerna utan begränsning av det teoretiska ramverket. Detta tillsammans 

med analyser kring respondenternas känslomässiga inblandning och språkbruk vid 

intervjutillfället, vilket är viktigt att ha i åtanke vid kvalitativa analysmetoder (Gibbs, 2007), 

bidrog till information om vilka barriärer som upplevs vara av störst vikt. 
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4. Resultat och analys 
 

 
I den inledande delen av kapitlet redogörs resultatet för som framkom under intervjuernas 

öppna fas. Därefter presenteras resultatet från intervjuernas listade fas, där barriärerna på 

organisationsnivå redogörs för inledningsvis, följt av barriärerna på individnivå. Sedan 

presenteras de nya upptäckter som framkommit under studien gällande tänkbara barriärer vid 

implementeringen av ett hållbarhetsperspektiv på ekonomiutbildningar. Avsnitten avslutas 

med en diskussion om skillnader mellan det teoretiska ramverket och resultatet samt en 

sammanfattande reflektion. 

 

4.1 Den öppna intervjufasen 
 

 
Utifrån resultatet i den öppna intervjufasen går det att konstatera att barriär 8. Avsaknad av 

kunskap om hållbar utveckling samt hur det kan implementeras och barriär 10. Överbelastning 

av den befintliga läroplanen, diskuterades särskilt frekvent och därför är av stor betydelse vid 

implementeringen av hållbar utveckling i utbildningen på individnivå. Vidare belystes barriär 

6. Universitetsmiljön som försvårar för förändringsprocesser som betydelsefull på 

organisationsnivå. Därmed redogörs barriärerna för som särskilt centrala i vår undersökning då 

de omnämns i den öppna intervjufasen. 

 

6. Universitetsmiljön som försvårar för förändringsprocesser 

 

Fek-informant 1 menade att det undersökta universitetet är “stort, gammalt, konservativt och 

stelbent i många avseenden, vilket innebär att det är mycket svårare att införa en kurs”. 

Organisationen är väldigt tungrodd överlag, där det finns mycket regelverk att förhålla sig till 

vilket gör att det tar tid att genomföra större förändringar. Konsekvensen av detta blir att 

innovationskraften är väldigt dämpad när det kommer till undervisning. ”Ska man göra större 

förändringar, förändra program tex, då tar det kanske en tre-fyra år för att det ska traskas 

igenom all byråkrati på universitetet” (FEK-informant 6). De långa ledtiderna är alltså ett 

problem, vilket gör det svårt att skapa motivation bland anställda i att utforma nya kursplaner, 

alternativt nya kurser, som skulle kunna belysa hållbarhetsperspektivet i större utsträckning. 

Det ska dock poängteras att flertalet respondenter menade att mindre förändringar som ryms 

inom den framtagna utbildningsplanen är väldigt enkla att driva genom. 
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8. Avsaknad av kunskap om hållbar utveckling samt svårigheter i att se hur det kan 

implementeras 

  

Majoriteten av respondenterna lyfte den miljömässiga aspekten som väldigt central och viktig 

för definitionen av hållbar utveckling. Flera menade även att det handlar om ett långsiktigt 

tänkande, “där vi ska säkra att framtida generationer har en planet som finns kvar och som 

funkar för människor att leva på” (NEK-informant 2), vilket går att likna vid FNs definition 

som framgår i Brundtlandrapporten. Många ansåg även att hållbar utveckling var vitt, abstrakt 

och komplext där ingen av de tillfrågade hade en klar definition av begreppet, vilket flera 

respondenter menade kunde vara ett skäl till varför implementeringen av ämnet går så 

långsamt. Exempelvis ansåg ingen av respondenterna på den företagsekonomiska eller 

statistiska institutionen ha djupet i förståelsen för att kunna undervisa inom ämnet, vilket är en 

förutsättning för att det ska implementeras. FEK-informant 4 menade även att om han var bättre 

inläst på området så hade det säkert fått ett större utrymme i kurserna, men att hållbar 

utveckling inte är det enda som pockar på uppmärksamhet. Resonemangen går att likna med 

vad tidigare forskning lyfter som problematiskt i samband med implementeringen av hållbar 

utveckling i högre utbildning. 

Vidare menade FEK-informant 3 att det finns folk som kan tycka att hållbar utveckling 

inte passar sitt eget ämne, där sådana resonemang kan dyka upp inom ämnen som finansiering. 

STAT-informant 1 ansåg även att “statistik inte är som i ekonomi där man kan göra tydliga 

kopplingar. Det är ett metodämne där man i grund och botten räknar på siffror och analyserar 

sakfrågor, där sakfrågan inte har så stor betydelse för vår kurs, vilket jag tror gör det svårare 

att implementera.” Nationalekonomerna menade istället att hållbar utveckling utgör själva 

kärnan och företagsekonomerna ansåg att det i allra högsta grad är en bra arena för att prata om 

de här sakerna och att det inte råder något direkt motsatsförhållande. Dock kan det finnas en 

konflikt mellan socialt entreprenörskap och att vara vinstdrivande, och mellan intressentsynen 

och ägarsynen, “där vissa lärare anser den sistnämnda aspekten vara den viktigaste som ska 

dominera” (FEK-informant 1). Alltså råder det delade meningar gällande ämnets 

kompatibilitet med den egna disciplinen, där det går att konstatera att man inom vissa 

kunskapsområden upplever svårigheter att implementera hållbar utveckling på grund av att 

man anser att det är svårt att förena med det egna ämnet. 
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10. Överbelastning av den befintliga läroplanen  

 

Även denna barriär diskuterades frekvent i den öppna intervjufasen, där ett återkommande svar 

var att det redan finns så mycket som ska in i läroplanen, och att implementeringen av hållbar 

utveckling därmed behöver ske på bekostnad av annat innehåll. “Det är en ständig kamp om 

vad man ska undervisa om. Alla har sina käpphästar och alla tycker att just det jag håller på 

med är jätteviktigt (...) Så det där är ju lite problematiskt, där det är en maktkamp som pågår 

hela tiden om vad som ska diskuteras” (FEK-informant 6). I ett senare stadie av intervjun 

menade samma respondent att det känns som att man redan tappar stora delar av det vi vill göra 

då tiden och utrymmet inte räcker till, och att då föra in ytterligare ett moment och behöva ta 

bort ännu mer av det man egentligen vill ha med känns tufft på en personlig nivå. FEK-

informant 2 belyste även att det av olika anledningar inte är helt uppenbart att man tar bort 

stora bitar av det nuvarande upplägget för att lägga in mer hållbarhet. Speciellt om man är 

väldigt förtjust i det nuvarande upplägget på kursen, vilket FEK-informant 4 menade att han 

var, och därför helst inte ändrar det.  

Därmed utgör denna barriär ett centralt hinder vid implementeringen av hållbar 

utveckling i utbildningen då utrymmet i utbildningsplanerna redan upplevs vara begränsat. 

Uppfattningen är även att ämnet introduceras som separata spår i utbildningen och inte i form 

av ett genomsyrande perspektiv, vilket påverkar inställningen, då fler moment innebär en 

utökad och överbelastad utbildningsplan.  
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4.2 Den listade intervjufasen 
 

 
4.2.1 Barriärer på organisationsnivå 

 

 

1. Otillräckligt stöd och engagemang från institutionen, fakulteten och/eller 

universitetsledningen.  

 

Denna barriär togs upp av majoriteten av respondenterna där visst stöd och engagemang 

upplevdes finnas, men att detta är otillräckligt. ”Stödet finns säkert däremot undrar jag om det 

verkligen prioriteras. Signalerna är inte starka, kommunikationen når inte riktigt fram.” (FEK-

informant 2). FEK-informant 5 menade även att implementering av hållbar utveckling i 

utbildningar är något som precis kommit upp i utbildningsnämnden och därför är något som 

inte diskuterats tillräckligt.  

Även avsaknaden av ett tydligt ledarskap i frågan togs upp och det faktum att man 

knappt märker av universitetsledningen och fakulteten, vilket gör att de uppfattas vara neutrala 

i frågan. Enligt FEK-informant 6 beror detta på att universitetsledningen är väldigt 

underutvecklad, och endast arbetar med att försöka lösa det som inte fungerar, vilket innebär 

att den strategiska aspekten nästan inte existerar överhuvudtaget. Men med tanke på hur 

organisationsstrukturen ser ut menade bland annat FEK-informant 1 att det inte blir så aktuellt 

att prata om stöd från ovan då man som lärare i ett kollegialt styrsystem till stor del driver 

idéerna själv tillsammans med kollegorna på den specifika institutionen. “Det gör ju också att 

det blir väldigt mycket lärarnas egna engagemang som styr vad man tar upp och inte tar upp 

(...) där just den här frågan inte är någon som riktigt driver” (FEK-informant 4). Utöver detta 

togs otillräckliga ekonomiska resurser också upp som en barriär. “Öppnar man budgetar, 

tidrestriktioner osv. tror jag man skulle få mycket större plats för de här frågorna” (FEK-

informant 2).  

Barriären bedöms därmed ha betydelse på organisationsnivå då stöd i form av ledarskap 

och resurser är viktiga vid implementeringen av hållbar utveckling i utbildningar (Leal Filho 

et al, 2017; Molthan-Hill, 2015; Blanco-Portela et al, 2017).  
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2. Brist på hållbarhetsrelaterade dokument och/eller kommunikationen av dessa 

 

Ungefär hälften av respondenterna uppgav att de inte tagit del av några hållbarhetsrelaterade 

dokument, där en av respondenterna påpekade att det inte är något som kommunicerats särskilt 

tydligt. Vidare uppgav en tredjedel av respondenterna att de har tagit del av sådana dokument 

men varken kan lista dem eller berätta vad de innehåller. Detta motiverades med att det redan 

är mycket dokument man behöver ta del av och att dessa är för stora, vilket gör att de landar i 

abstrakta strategier. ”Jag vet att de finns, jag vet att de är väldigt fyllda med floskler. Det är 

den typen av dokument som betyder väldigt lite i praktiken. För att man ska kunna använda 

dem så måste de översättas” (FEK-informant 6). Uppenbarligen existerar hållbarhetsrelaterade 

dokument vid det undersökta universitetet, men att dessa inte har kommunicerats ut på ett 

effektivt sätt. Med det sagt uttalade sig ingen av respondenterna om att bristen på praxis, 

policys eller måldokument skulle utgöra en barriär. Därmed bedöms bristen på 

hållbarhetsrelaterade dokument och/eller kommunikationen av dessa vara av mindre betydelse 

för vår undersökning. 

 

3. Brist på rapporteringskrav  

 

Majoriteten av respondenterna kände inte till några rapporteringskrav kopplade till hållbar 

utveckling i undervisningen. FEK-informant 3 poängterade att hållbar utveckling tangeras vid 

utvärdering av institutionerna, “Men eftersom man håller på att införa det på många områden 

så är det inte ett så skarpt krav ännu”. Under intervjuerna framkom det även att kollegiet själva 

sköter kvalitetsbedömningen av utbildningen, vilket innebär att högre nivåer inte har ansvar 

över att undersöka programmens brister och förbättringsområden. Därmed blir denna barriär 

mindre relevant att diskutera vid ekonomiutbildningar som existerar vid traditionella 

universitet som präglas av kollegialt styre, även om det troligtvis hade påverkat ansvariga över 

kurser och program att ta frågan på större allvar om de behövt rapportera om framstegen (Busco 

et al. 2018). 

 

4. Den relativa fördelen av att implementera ämnet uppfattas vara liten  

 

Vid frågan om det finns tillräckliga incitament att inkorporera hållbar utveckling i kursplaner, 

menade ett par respondenter att med anledning av det höga söktrycket är det nog inte något 

man funderar över. ”Ett av våra problem är ju att vi har så himla högt söktryck så vi behöver 
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inte bekymra oss och det tror jag är lite synd faktiskt” (FEK-informant 4). Vidare diskuterades 

även att hållbar utveckling är ett ämne studenter ofta är intresserade av, men att man sällan 

upplever att studenter vill implementera det ännu mer. “Om man sökt sig till Ekonomikum då 

är man redan inne på att det är ekonomi man vill ha och det vi ser som attraherar människor” 

(NEK-informant 1). Bägge påståenden stämmer överens med tidigare forskning på området      

(Blanco-Portela et al, 2017). FEK-informant 1 ansåg även att den relativa fördelen kan 

uppfattas vara liten då man inom universitetsvärlden vare sig uppmärksammar bra eller dåliga 

insatser. Därmed finns det inte tillräckliga incitament att implementera hållbar utveckling då 

insatsen ändå inte kommer att ges beröm, även om det är något som universitetet efterfrågar. 

Slutligen uttryckte FEK-informant 3 och FEK-informant 5 att det finns starka incitament för 

att göra något på en personlig nivå. Alltså är uppfattning om den relativa fördelen av att 

implementera ämnet delad, där det går att konstatera att barriären kan tänkas existera både på 

individ- och organisationsnivå. 

  

5. Det kollegiala styrsystemet som en barriär 

 

Det kollegiala styrsystemet togs upp som en barriär av majoriteten av respondenterna, då det 

innebär att varken ledning eller prefekt kan beordra att hållbar utveckling ska diskuteras i 

undervisningen. “I den bemärkelsen är organisationen väldigt svårstyrd, då den präglas av en 

seminariekultur och det kollegiala beslutsfattandet” (NEK-informant 3). Om man vill ändra 

något grundläggande i utbildningen måste man därför genomgå en demokratisk process, där 

alla synpunkter ska tas in och beaktas, vilket flera nämnde var en anledning till att processer 

tar längre tid än de borde.  ”Det är problematiskt att alla har samma inflytande därför i princip 

alla har samma röst. Den ointresserade och oinsatte har samma röst som den som är 

engagerad i frågan” (FEK-informant 1). Därmed utgör det kollegiala styrsystemet en barriär 

då många upplever den vara omständig och långsam eftersom att alla synpunkter behöver tas i 

beaktande, vilket innebär att hållbar utveckling inte kan implementeras om inte majoriteten står 

bakom och stöttar idén. 

 

7. Avsaknad av intresse bland kollegor i frågan 

 

Vid frågan om avsaknad av intresse bland kollegorna var FEK-informant 1 väldigt tydlig med 

att poängtera att det inte finns någon på institutionen som har hållbar utveckling som sitt 

huvudsakliga kunskapsområde. “Inom eko-sektorn finns det inte någon som har ett genuint 
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intresse för hållbarhetsfrågor, alltså noll”. Övriga respondenter menade att ämnet ibland förs 

på tal, men att det är något som skulle kunna diskuteras mer. Alltså verkar hållbar utveckling 

vara ett ämne som det finns ett visst intresse för bland kollegiet, samtidigt som ingen vid de 

undersökta institutionerna har ämnet som sitt huvudsakliga kunskapsområde. Därmed kan det 

bristande kunskapsintresset tänkas påverka inställningen kollegorna har till ämnet då 

interpersonella kanaler ofta är de mest effektiva när det kommer till att övertala en individ att 

anta en idé (Rogers, 2003). Resonemanget stärks även av uttalandet om att “Den dagen någon 

säger `vi har en kurs som heter hållbarhet´ skulle det vara jättemånga lärare som är 

intresserade av att vara med på detta, men däremot att få folk att börja driva det är svårt. En 

del följer och en del leder, där de flesta följer” (FEK-informant 1). Alltså är barriären av 

betydelse vid implementeringen av hållbar utveckling i ekonomiutbildningen. 

 

4.2.2 Barriärer på individnivå 
 

 
9. Brist på personligt engagemang och intresse   

 

Samtliga respondenter menade att hållbar utveckling är en viktig fråga för akademin att belysa. 

Dock behöver detta inte nödvändigtvis innebära att man därför bedriver undervisning inom 

ämnet. För att man ska ta sig tiden att skaffa sig nödvändiga kunskaper om perspektivet, så 

krävs det att man är tillräckligt intresserad av hållbar utveckling för att det ska implementeras 

och prioriteras. Med anledning av att ingen av de intervjuade har hållbar utveckling som ett av 

sina huvudsakliga kunskapsintressen, tas perspektivet inte i beaktande. Som tidigare nämnts 

uttryckte exempelvis FEK-informant 1 att ingen på den företagsekonomiska institutionen är 

intresserad av ämnet och även att han själv var “ursäkta uttrycket, lite ointresserad”, vilket 

påverkar implementeringsgraden. Därmed utgör bristen på personligt engagemang och intresse 

en viktig förklaring till varför ämnet upplever svårigheter i att implementeras. 

11. Ökad arbetsbörda som inte kompenseras för 

 

FEK-informant 2 menade att problem kan uppstå när en föreläsare vill skaffa sig kunskap om 

hållbar utveckling och läsa in sig på området då det innebär att man måste avsätta tid, något 

som redan upplevs vara väldigt begränsat. “Därmed är det lätt att det blir sekundärt, då tiden 

inte räcker till för att sätta sig in i ämnet”. Majoriteten av respondenterna var dock överens 

om att så länge hållbar utveckling går att koppla till det egna ämnet innebär implementeringen 
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inte en ökad arbetsbörda, då det är en självklar del av yrket är att lära sig nya saker. Alltså är 

uppfattningen delad, där barriären sammanfattningsvis kan tolkas utgöra ett mindre hinder då 

endast en respondent belyste den som viktig. 

 

12. Låg observerbarhet av effekterna av en hållbar utveckling 

En tredjedel av respondenterna trodde att det faktum att resultatet av de åtgärder man vidtar 

idag för hållbar utveckling inte syns förrän i framtiden, påverkar attityden till att inkludera 

ämnet i undervisningen. “Om effekterna var mer momentana så skulle den här externaliteten 

bli tydligare och allt som är tydligare är någonting vi gör något åt snabbare” (NEK- informant 

1). Däremot lyfte majoriteten att detta inte är en barriär då universitetet inte präglas av ett 

kortsiktigt tänk. Uppfattningen om barriären är alltså delad, där den kan tolkas vara av mindre 

betydelse för vår forskningsfråga, med utgångspunkt i att ingen uttryckte det vara en barriär 

för deras egen del utan reflektionerna var mer spekulativa.  

 

13. Den akademiska friheten som en barriär 

 

Det rådde delade meningar om den akademiska friheten är en barriär eller inte där några 

menade att om ett direktiv trycks på ovanifrån leder det till motstånd och proteströrelser oavsett 

vad det gäller. “Om det skulle komma något form utav tvång att göra någonting så skulle det 

nog inte gå igenom då det finns ett motstånd mot att tvingas göra saker” (FEK-informant 6). 

Övriga respondenter menade att de antingen inte förstått vad det innebär att staten styr 

verksamheten eller att de inte ser det som ett problem om de politiska bestämmelserna baseras 

på rimliga grunder. Sammantaget upplevde dock ingen av respondenterna att det finns något 

tvång från högre ort att implementera hållbar utveckling i utbildningen då styrsystemet 

fungerar som det gör. Därmed bedöms barriären vara av mindre betydelse då ingen sätter sig 

emot bestämmelsen som framgår i Högskolelagen. Dock visar vår studie på att akademisk frihet 

kan verka som en barriär, sett utifrån att ingen vid den specifika institutionen har hållbar 

utveckling som sitt huvudsakliga kunskapsintresse, vilket avgör vad som diskuteras i en 

akademiskt fri kontext. 
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4.3 Nya upptäckter 
 

 
Under intervjuerna framkom två nya aspekter till problematiken som förklarar varför 

implementeringen av hållbar utveckling i ekonomiutbildningar kan vara svårt. Den ena 

aspekten var om man ansåg det huvudsakliga syftet med utbildning vara arbetsmarknads-

orienterat eller samhällsansvarsorienterat. En respondent menade att syftena går hand i hand 

med varandra, där det exempelvis inom samhällsansvarsdelen ryms att “utbilda studenter som 

vi kan skicka till riksbanken osv, där de inte ska göra revolution, utan funka i de system vi har” 

(NEK-informant 1). En annan menade att frågor som berör samhällsansvars-delen, som hållbar 

utveckling, kan bli sekundära om man anser det huvudsakliga syftet med högre utbildning är 

att utbilda studenter som uppfyller kraven på arbetsmarknadens praktiska kunskaps-

efterfrågan. Därmed kan en praktiskt inriktad arbetsmarknads-orienterad syn på högre 

utbildning tänkas vara en barriär vid implementeringen av hållbar utveckling i 

ekonomiutbildningar, som ingen av de andra barriärerna diskuterar. 

Ytterligare en aspekt som ett flertal respondenter belyste som något som försvårar 

möjligheterna för implementeringen av hållbar utveckling på ekonomiprogrammet är 

universitetens rekryteringssystem. Vid rekrytering av nya forskare går man nästan enbart på 

forskningsmeriter samt att man gärna anställer personer med kunskap om de teorier som redan 

dominerar, för att på så sätt kunna bilda starka forskargrupper som håller på med ungefär 

samma sak. ”Detta kan vara bra ur ett forskningsperspektiv men undervisningsmässigt är det 

ju mindre bra. Det innebär att man är extremt stark på ett litet område och sen svag på massa 

andra” (FEK-informant 4). Ett par respondenter menade även att ”i en bättre värld” hade man 

varit friare att plocka in personer med kompetens i de områden man är svag i, men att det inte 

är så universitetens rekryteringssystem fungerar, något som sätter stopp för rekryteringen av 

denna spetskunskap.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

4.4 Skillnad mellan teori och resultat 
 

 
Undersökningen visar att det teoretiska ramverket i viss mån skiljer sig från resultatet. 

Exempelvis var det ingen som ansåg att det råder en skepticism bland högt uppsatta på 

institutions, fakultets och/eller ledningsnivå kring relevansen av att ha ett hållbarhetsperspektiv 

på kurserna, vilket barriär 1. Otillräckligt stöd och engagemang från institutionen, fakulteten 

och/eller universitetsledningen nämner som ett hinder. Vidare uttryckte ingen explicit att man 

i begränsad utsträckning tar till sig andras argument i diskussioner om forskning och 

undervisning på grund av “homofili”, vilket barriär 5. Det kollegiala styrsystemet som barriär 

belyser. Dock kan detta bero på att det inte är något man vill inse eller erkänna att man gör. 

Leal Filho et al. (2017) menar även att en del av barriär 9. Brist på personligt 

engagemang och intresse, utgörs av att de anställda primärt är oroliga över lön och 

jobbstabilitet snarare än utbildningen och dess innehåll. Detta skiljer sig från vår studie där 

samtliga respondenter uppfattades vara mycket intresserade av utbildningarna såväl som 

innehållet i dem. Vidare ansåg majoriteten att hållbar utveckling är kompatibelt med (1) 

sociokulturella värderingar och övertygelser, (2) tidigare introducerade idéer, och/eller (3) 

behov som existerar, vilket barriär 8. Avsaknad av kunskap om hållbar utveckling samt 

svårigheter i att se hur det kan implementeras belyser som en faktor för problematiken. 

Däremot kan vissa dock tycka att det inte passar sitt eget ämne, om det är mer av ett 

metodämne. Ingen belyste heller att bristande kompensation utgör en barriär, vilket inte 

överensstämmer med barriär 11. Ökad arbetsbörda som inte kompenseras för som hävdar att 

detta är av vikt i samband med den ökade arbetsbördan som implementering av hållbar 

utveckling eventuellt innebär.  

Vidare skiljer sig även det teoretiska ramverket från den upplevda verkligheten då 

barriär 2. Brist på hållbarhetsrelaterade dokument och/eller kommunikationen av dessa och 

barriär 3. Brist på rapporteringskrav visade sig vara av liten betydelse i ett kollegialt styrsystem. 

Detta mot bakgrund av att styrmodellen hindrar högre nivåer från att blanda sig i utbildningens 

utformning, och därmed kan de heller inte kräva att lärare rapporterar om huruvida de tar 

hållbarhetsperspektivet i beaktande. Information från universitetsledningen och/eller fakulteten 

har ibland svårt att nå ut till de anställda på institutionerna i ett sådant system. Slutligen tolkar 

vi även barriär 12. Låg observerbarhet av effekterna av en hållbar utveckling vara av mindre 

betydelse då reflektionerna kring barriärens relevans var mer spekulativa.  
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4.5 Avslutande reflektioner 
 

 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att avsaknad av kunskap om hållbar utveckling samt 

hur det kan implementeras och överbelastning av den befintliga läroplanen utgör centrala 

barriärer vid implementeringen av hållbar utveckling i ekonomiutbildningen på individnivå. 

Dessa belystes i den öppna intervjufasen där flertalet respondenter ansåg att begreppet främst 

berör den miljömässiga aspekten och är vidt, abstrakt och komplext och därmed svårt att 

konkretisera i en kursplan. Vidare upplever ämnen som statistik och finansiering att det ibland 

är svårt att förena med det egna ämnet. Uppfattningen är även att hållbar utveckling 

introduceras som separata spår i utbildningen, och inte går att integrera i redan befintliga 

moment. Detta innebär att läroplanen överbelastas och att implementeringen av ämnet måste 

ske på bekostnad av annat innehåll, vilket skapar motstånd. 

I den öppna intervjufasen belystes även barriären om universitetsmiljön som försvårar 

för förändringsprocesser vara särskilt betydelsefull på organisationsnivå. Detta mot bakgrund 

av de långa ledtiderna, regelverken och byråkratin som existerar inom universitetsvärlden som 

påverkar innovationskraften gällande undervisningens innehåll negativt. 

I den listade fasen framkom ytterligare information som informanterna ansåg utgöra 

barriärer efter det att vi lyft frågor kopplade till dessa. Exempelvis upplevdes ett visst stöd och 

engagemang från institutionen, fakulteten och/eller universitetsledningen finnas, men att 

ledarskapet och resurserna är otillräckliga. Men då organisationsstrukturen ser ut som den gör 

i ett kollegialt styrsystem blir det inte alltid så relevant att prata om “stöd från ovan”. Den 

relativa fördelen av att implementera ämnet upplevs även vara liten på organisationsnivå då 

utbildningen redan upplever ett väldigt högt söktryck och därmed inte behöver bekymra sig om 

att formulera om utbildningsplaner i onödan för att locka studenter. Dessutom var 

uppfattningen att de befintliga studenterna främst är intresserade av att lära sig grundläggande 

ekonomiska teorier. Incitamenten uppfattas dock vara större på individnivå i de fall lärarna inte 

enbart drivs av att få beröm för sina insatser, då universitet troligtvis inte kommer att 

uppmärksamma dessa.  

Vidare ansågs det kollegiala styrsystemet utgöra en barriär då ingen tillåts kommendera 

i ett sådant system. Därför tar större beslut ofta längre tid att fatta, då alla synpunkter ska tas in 

och beaktas oavsett insynen och engagemanget i frågan. Avsaknaden av intresse bland kollegor 

i frågan diskuterades även som en barriär, där en respondent menade att detta utgör grunden 

till problemet. Personlig brist på engagemang och intresse var det dock bara en respondent som 
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erkände sig ha, vilket kan bero på att frågan som ställdes var dåligt formulerad. Resterande 

antydde att hållbar utveckling är en viktig fråga att belysa men att det huvudsakliga 

kunskapsintresset finns någon annanstans. Detta påverkar implementerings-graden av ämnet 

då man som “akademiskt fri” undervisar om det man finner vara intressant, givet vissa ramar 

och restriktioner. Därmed utgör även den akademiska friheten en barriär, i de fall anställda inte 

har hållbar utveckling som kunskapsintresse. 

Slutligen så framkom det även ytterligare två nya dimensioner till problematiken. Dessa 

var att en praktiskt inriktad arbetsmarknads-orienterad syn på högre utbildning kan tänkas 

påverka implementerings-graden av hållbar utveckling i läroplanen negativt och att 

universitetens rekryteringssystem hindrar rekryteringen av personer som besitter denna spets-

kunskap. 
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5. Slutsats
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som studien kommit fram till på området. 

Studien ämnade att besvara frågeställningen om vilka barriärer som hindrar hållbar utveckling 

från att implementeras i ekonomiutbildningar på grundutbildningsnivå vid universitet som 

präglas av en kollegial styrning. Slutsatsen är att det framförallt är avsaknad av kunskap om 

hållbar utveckling samt hur det kan implementeras, överbelastning av den befintliga läroplanen 

och universitetsmiljön som försvårar för förändringsprocesser, som utgör de huvudsakliga 

barriärerna. Vidare är avsaknad av intresse bland kollegorna i frågan, det kollegiala 

styrsystemet och uppfattningen av att implementering av hållbar utveckling inte utgör någon 

relativ fördel, barriärer av betydelse på organisationsnivå. På individnivå utgör bristen på 

engagemang och intresse en viktig förklaring till varför ämnet ibland upplever svårigheter i att 

implementeras, vilket innebär att den akademiska friheten även utgör en barriär med anledning 

av att det är lärarnas egna kunskapsintresse som i stor utsträckning avgör vad som diskuteras i 

undervisningen. 

 En intressant aspekt som inte belysts i de studier vi tagit del av, är att attityden till att 

inkorporera hållbar utveckling i utbildningen skiljer sig åt mellan olika de ämnesområdena, där 

de som undervisar i metodämnen ofta är mer skeptiska till att implementera ett 

hållbarhetsperspektiv. Vidare så visar vår studie även på att det finns ytterligare två 

dimensioner till varför hållbar utveckling upplever svårigheter i att få genomslag. Dessa är att 

en praktiskt inriktad arbetsmarknads-orienterad syn på högre utbildning kan tänkas påverka 

implementerings-graden av hållbar utveckling i läroplanen negativt, vilket utgör en barriär på 

individnivå. Även universitetens rekryteringssystem kan tänkas hindra rekryteringen av 

personer som besitter kunskaper inom hållbar utveckling, vilket innebär en barriär på 

organisationsnivå. 

              Studiens huvudsakliga bidrag är till forskning kring varför hållbar utveckling upplever 

svårigheter att implementeras i ekonomiutbildningar vid traditionella universitet som präglas 

av ett kollegialt styrsystem. Detta är ett outforskat område, där majoriteten av de studier som 

tidigare gjorts undersökt varför ämnet upplever svårigheter i att få genomslag i högre utbildning 

generellt (Avila et al, 2017; Blanco-Portela et al, 2017; Leal Filho et al, 2017; Lozano, 2006). 

Därmed finns det inte djupgående analyser att ta del av kring varför vissa barriärer upplevs 

vara av större betydelse än andra vid en specifik utbildning. Då vi i vår undersökning ställde 

frågor kopplade till barriärernas betydelse för problematiken, bidrar denna studie till en ökad 
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förståelse för de olika barriärernas upplevda betydelse på individ- såväl som organisationsnivå, 

vid ekonomiutbildningar som präglas av ett kollegialt styrsystem. 
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6. Begränsningar och förslag till vidare forskning
 

I detta avsnitt diskuteras ytterligare reflektioner och begränsningar som berör studien. 

Därefter ges förslag till framtida forskning.  

Den genomförda studien har ett antal begränsningar vilket bör poängteras och tas hänsyn till 

vid tolkning av resultatet. Exempelvis genomfördes inte intervjuer med verksamma inom 

samtliga kunskapsområden som bedriver undervisning på kandidatnivå. Detta är ett problem 

då det säkerligen hade bidragit till en djupare förståelse för, och en mer nyanserad bild av, den 

undersökta forskningsfrågan. Ytterligare en begränsning vi ser med vår studie är att 

intervjufrågorna som ställdes ibland var formulerade på ett sätt som inte gav oss direkta svar 

på det vi egentligen undrade över. Exempelvis undersöktes vikten av barriären Brist på 

personligt engagemang och intresse genom att ställa frågan Anser du att hållbar utveckling är 

en viktig akademisk fråga? Resultatet visade att samtliga respondenter ansåg att det är en viktig 

fråga för akademin att belysa, men att detta inte nödvändigtvis behöver innebära att man därför 

är engagerad och intresserad av frågan. 

Vidare gjordes valet att inte definiera begreppet hållbar utveckling för respondenterna 

vid intervjutillfället. Detta mot bakgrund av att man bör vara försiktig med att använda sig av 

begreppsförklaringar utan att noga överväga deras teoretiska grund och ideologiska förankring 

(Purvis et al, 2018). Vi ville även ges tillfälle att undersöka respondenternas egen uppfattning 

och kunskaper om ämnet, och hålla oss flexibla gällande dess innebörd. Valet visade sig dock 

i vissa fall skapa förvirring bland respondenterna som inte förstod vad vi menade när vi 

åsyftade till hållbar utveckling 

Slutligen bör även hänsyn tas till att studien är genomförd vid ett traditionellt universitet 

som präglas av ett kollegialt styrsystem, där flertalet ekonomiutbildningar inte nödvändigtvis 

existerar under denna styrform. Därmed är framtida forskning på området nödvändigt, där 

slutsatserna inte behöver begränsas av det faktum att undersökningen ägde rum vid ett 

universitet med en specifik styrmodell. I ett sådant forskningsprojekt ser vi även att det 

teoretiska ramverket hade kunnat utvecklats ytterligare, med hänsyn till vad som motiverar 

lärare till att ta perspektivet i beaktande, och inte enbart vad som begränsar dem. Intressant 

hade även varit att genomföra en jämförelsestudie mellan disciplinerna som undervisar i 

ekonomi, då vår studie indikerar att de kan finnas skillnader mellan kunskapsområdena vid 

implementering av hållbar utveckling i utbildningen. Även forskning kring hur ledningen kan 
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arbeta för att överbrygga barriärerna och facilitera implementeringen av hållbar utveckling i 

utbildningen är av relevans att bedriva, där en sambandsanalys mellan barriärerna hade 

underlättat förståelsen för problematiken. 
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Intervjuguide 

 
 

Vad är din arbetstitel, dina arbetsuppgifter och hur länge har du varit anställd vid 

universitetet? 

 

Får vi citera dig i vår uppsats? 

 

Den öppna intervjufasen 

 

Vad anser du syftet med högre utbildning vara? 

 

Vad innebär hållbar utveckling för dig/hur definierar du begreppet?  

 

Tycker du att det du just beskrev går att förena med ekonomiämnet? Varför/varför 

inte?  

 

Har du pushat för, alternativt redan inkorporerat hållbarhetsperspektivet på någon av 

kurserna eller programmen du ansvarar över? Varför/Varför inte?  

 

Finns det några hinder vid implementeringen av hållbar utveckling på 

organisationsnivå?  

 

Finns det några hinder vid implementeringen av hållbar utveckling på individnivå?  

 

Den listade intervjufasen 

 

Barriärer på organisationsnivå 

 

1. Känner du att det finns ett stöd och engagemang från institutionens, fakultetens 

och/eller universitetsledningens håll? 
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2. Har du tagit del av några praxis, policys eller måldokument gällande hållbar 

utveckling på institutions, fakultets och/eller ledningsnivå? 

 

3. Vet du om det finns några rapporterings- eller ansvarskrav kopplade till hållbar 

utveckling på institutionsnivå? 

 

4. Finns det tillräckliga incitament för att inkorporera hållbarhet i utbildningsplaner?  

 

5. Hur upplever du att det kollegiala styrsystemet påverkar införandet av hållbar 

utveckling i utbildningen?  

 

6. Beskriv universitetsmiljön som du upplever den och hur en förändringsprocess går till 

inom den kopplade till undervisningens innehåll. 

 

7. Hur tänker dina kollegor i frågan? Är detta något som diskuteras? 

 

Barriärer på individnivå 

 

8. Upplever du att du har tillräcklig kunskap om ämnet för att undervisa om hållbar 

utveckling och är ämnet kompatibelt med institutionens värderingar och övertygelser, 

tidigare introducerade idéer och behov som existerar? 

 

9. Anser du att hållbar utveckling är en viktig akademisk fråga? 

 

10. Anser du att det finns utrymme i läroplanen för ämnet hållbar utveckling? 

 

11. Innebär implementeringen av hållbar utveckling i undervisningen ökad arbetsbörda? 

Kompenseras du i så fall för denna? 

 

12. Upplever du att det faktum att resultatet av de åtgärder man vidtar idag för hållbar 

utveckling inte syns förrän i framtiden och är svåra att påvisa effekterna av, påverkar 

motivationen till att inkludera hållbar utveckling i undervisningen?   
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13. Om du uppmanas undervisa om ett ämne som staten bestämt att du ska undervisa om, 

hur reagerar du då? 

 

Finns det något du vill tillägga, som vår undersökning har missat att fråga om? 
 


