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Hållbarhetsgranskning 

Hållbarhetsgranskning bygger på en fallstudie som gör det möjligt för studentgrupper att undersöka och 

utvärdera hållbarhetsprestanda för ett mellanstort till stort företag. Företag från olika sektorer engageras 

(t.ex. energi, transport, bostäder, tillverkning, konsultverksamhet) så att studenterna kan maximera sitt 

sammanlagda lärande. 

Fas 1 - Förberedelse 

Studenterna förbereds för uppgiften genom flera workshops där de blir bekanta med olika ramar och 

verktyg som kan vara användbara för bedömning och analys av hållbarhetsprestanda. 

De studerar hållbarhetsutmaningarna i den bransch där företaget verkar och, i ett första steg, samlar 

företagsdata med hjälp av allmänt tillgänglig information. 

Fas 2 - Intervjuguide 

Baserat på de utmaningar som identifierats och insamlad företagsinformation, förbereder studenterna 

sedan en intervjuguide inför sitt på förhand arrangerade möte med företagets VD, hållbarhetsansvarige 

eller miljöchef. 

Innan intervjun genomförs, presenteras intervjuguiden i klassen, vilket gör att studenterna kan få feedback 

och kan förbättra sina frågor. 

Fas 3 - Prestandaanalys och resultat 

Efter intervjun analyserar studenterna företagets hållbarhetsprestanda och förbereder förslag till 

förbättringar. 

Resultaten av undersökningen sammanfattas i en rapport som presenteras både i klassen och för företagets 

representant på plats. 

"Det var väldigt inspirerande att se företag som verkligen har implementerat de tre dimensionerna av 

hållbarhet i sin strategiska agenda." Student, Göteborgs universitet 

Fördelar Framgångsfaktorer Utmaningar

• Studenterna lär sig att skaffa

relevant information

• Lära sig hur man hanterar 

hållbarhetsdilemman 

• Skaffa sig kunskaper i utvärdering

i företags hållbarhet 

• Reflektions- och

upplysningsprocess för företag

• Bekräftelse på resultaten av 

företagens interna undersökningar 

• Noggranna föreberedelser 

inför granskningen

• Förhandsval av företag

• Tidsramar på företaget för 

frågor

• Transportlösningar för 

avlägsna företag

• Skaffa sig ett kritiskt

perspektiv på hållbarhets-

utmaningarna för företagens

branscher

• Överbrygga språkhinder 

(utländska studenter) 


