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Studenter vill arbeta med hållbarhet 
men är dåligt rustade 
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Om undersökningen 

NCC har tillsammans med karriärsplattformen Sustainergies 
genomfört en enkätstudie bland 1 036 studenter från Sveriges 
21 största universitet och högskolor 

Enkätstudien genomfördes mellan 20-29 april 2015  
på lärosätena där slumpvis utvalda studenter deltog 

Datainsamlingen skedde via fysiska enkäter som  
digitaliserats och analyserats av Sustainergies  

De fysiska enkäterna kompletterades med en mindre 
nätundersökning (6% av respondenterna) 
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Respondenterna 

• Totalt antal respondenter: 1 036 studenter 

• Andelen respondenter per lärosäte är representativ mot lärosätets andel av Sveriges totala antal studenter 
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Universitetsutbildningarna  motsvarar inte studenternas 
förändrade önskemål om hållbarhetskompetens och räcker 
inte till för att rusta studenterna inför arbetslivet 

Har dina studier och erfarenheter under studietiden förberett dig för att tillämpa hållbarhet i din framtida yrkesroll?  
Svar: Ja/Nej, (1036 svar) 

Endast 1 av 3 studenter (36%) känner sig förbredda för 

att arbeta med hållbarhetsfrågor i sin framtida karriär  

36% 

64% Nej 

Ja 



Title only 

Studenternas hållbarhetsintresse ställer krav på företag 
som vill attrahera kompetenta medarbetare 

Hur stor betydelse kommer hållbarhetsprofilen ha när du väljer framtida arbetsgivare?  
Svar: Skala 1-7, (1036 svar) 

Nästan hälften av studenterna (44%) lägger stor vikt vid 

potentiella arbetsgivares hållbarhetsprofil när de söker jobb  
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Studenterna möter inte verkligheten i tillräcklig utsträckning 
under studietiden och har svårt att relatera sin kunskap till 
arbetslivet 

Hur god är din förståelse för hur företag och organisationer arbetar med hållbarhet i praktiken?  
Svar: Skala 1-7, (1036 svar) 

Endast 1 av 4 studenter (26%) anser sig ha förståelse för hur företag arbetar med 

hållbarhet i praktiken och endast 2% uppger att de har väldigt god förståelse för detta 
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Dagens studenter har stort intresse för hållbarhetsfrågor och vill 
kunna omsätta det i sina framtida jobb, inte bara som medvetna 
konsumenter  

3 av 4 studenter (73%) vill ägna minst 
en arbetsdag i veckan åt hållbarhet 

I din framtida arbetsroll, hur stor andel av din arbetstid vill du ägna åt hållbarhet?  
Svar: 0-100 %, (1033 svar) 
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Få studenter bygger upp relevanta nätverk, förmåga att 
samarbeta eller känsla av att kunna påverka samhället 

Har din studietid gett dig… relevant professionellt nätverk | Erfarenhet av att samarbeta med andra discipliner | 
Känsla av att kunna påverka samhället. Svar: Ja/Nej, (1036 svar).  

3 av 4 studenter (74%) saknar professionella nätverk och  

2 av 3 (64%) känner inte att de kan påverka samhället.  
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Studenterna önskar framför allt fler möjligheter till praktik, 
relevanta extrajobb och mentorskap 
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Vad av följande vill du ha möjlighet att göra under studietiden? & Vad av följande har du gjort under studietiden?  
Svar: Ja/Nej, (1036 svar) 
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Kvinnor har ett starkare hållbarhetsintresse än män 

I din framtida arbetsroll, hur stor andel av din arbetstid vill du ägna åt hållbarhet?  
Svar: 0-100 %, (1033 svar) 

Kvinnor vill i genomsnitt arbeta mer med hållbarhetsfrågor 

än män (medelvärde 49% av arbetstiden jämfört med 34%)  
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Sammanfattning och slutsatser 



Title and content  

• Endast 1 av 3 studenter (36%) känner sig förberedda för att arbeta med hållbarhetsfrågor 
i sin framtida karriär. Universitetsutbildningarna hänger inte med studenternas förändrade 
önskemål och räcker inte till för att rusta studenterna inför arbetslivet 

• Endast 1 av 4 studenter (26%) anser sig ha förståelse för hur företag arbetar med 
hållbarhet i praktiken och endast 2% uppger att de har väldigt god förståelse för detta. 
Studenterna möter inte verkligheten i tillräcklig utsträckning inom studierna och har svårt att 
relatera sin kunskap till arbetslivet 

• 3 av 4 studenter (73%) vill ägna minst en arbetsdag i veckan åt hållbarhet.  
Det är tydligt att dagens studenter har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och vill kunna 
omsätta det i sina framtida jobb, inte bara som medvetna konsumenter 

• Nästan hälften av studenterna (44%) lägger stor vikt vid potentiella arbetsgivares 
hållbarhetsprofil när de söker jobb. Studenternas intresse ställer krav på företag som vill 
attrahera kompetenta medarbetare 

• Undersökningen visar även att studenter har svaga professionella nätverk och få möjligheter  
till kontakt med potentiella arbetsgivare 

Sammanfattning och slutsatser 
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Vill du veta mer om undersökningen?  
Kontakta oss:  

Anna Trane 

Press & PR chef 

Telefon 08-585 522 21 

Mobil 0708 84 74 69  

anna.trane@ncc.se  

Simon Werbart Flato 

Verksamhetschef Sustaineriges 

Mobil 073-600 02 91 

simon@sustainergies.se  


