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Förord
År 2015 enades världen om Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Nu är vi halvvägs till 2030 - året 
då vi ska ha uppnått de Globala målen. För att det ska bli verklighet spelar svenska företag en stor roll. 

Vi på UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos undersökt nuläget för svenska företags 
hållbarhetsarbete och vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Nästan 900 svenska företag i 
varierande storlek och från en rad olika branscher – alltifrån tjänsteföretag till tillverkningsindustri - har deltagit i 
undersökningen som oss veterligen är den största av sitt slag. Resultaten samlar vi här i Omställningsrapporten.

Vi kan konstatera att engagemanget för hållbarhetsfrågorna är enormt. Ambitionerna är högt satta och integrerade i 
nästan alla företags strategier och målarbeten. Idéerna och innovationerna kring mer hållbara affärsmodeller bubblar i 
svenskt näringsliv. Samtidigt finns det hinder som gör att omställningen inte går tillräckligt snabbt. Hållbarhetsarbetet 
har implementerats på högsta nivå i företagen, men många anser att det är svårt att nå ut i hela företaget och att det 
råder en brist på kompetens om hållbarhet i de operativa leden. Det finns också en oro att kriser och lågkonjunktur kan 
påverka investeringar i hållbarhet och hindra fortsatt utveckling.

Politiken vill att Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen och arbetet med de Globala målen och Agenda 
2030. För att det ska bli verklighet behöver näringslivet och politiken hjälpas åt. Idag anser företag att bristande 
långsiktighet från politiken är det största enskilda hindret för att accelerera hållbarhetsarbetet. Många anser att lagar 
och regler snarare försvårar än förenklar för hållbara initiativ. När politiken är otydlig och ryckig är det svårt för 
företagen att satsa långsiktigt.

Sverige sägs ibland vara ett för litet land för att påverka på riktigt, men positiva exempel kan inspirera andra till 
förändring. Dessutom skapar åtgärder i leverantörsled och export av hållbara produkter positiv utveckling långt utanför 
våra gränser. Vår förhoppning är att Omställningsrapporten ska bidra med både insikter och konkreta förslag, både till 
politiken och företagen, för att utveckla svenskt näringslivs hållbarhetsarbete ännu mer. Halvvägs till 2030 är det dags 
att rejält accelerera omställningen.

Philip Thormark
Executive Director
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Om UN Global Compact Network Sweden

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs största samarbete inom hållbarhet. Nätverket 
grundades 2018 som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag den naturliga 
mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts
Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska företag och organisationer att accelerera 
hållbarhetsarbetet och bidra till en bättre värld. Idag har GCNS över 500 medlemmar över hela landet.

UN Global Compact är ett specialinitiativ från FN:s Generalsekreterare. UN Global Compact är en uppmaning till 
företag i hela världen att anpassa sin verksamhet och sina strategier till de Tio Principerna inom områdena 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, samt vidta åtgärder för att bidra till FN:s mål. Med fler 
än 16 000 företag och 3 000 övriga organisationer som deltar från över 160 olika länder, och 69 lokala nätverk, är 
det världens största initiativ för hållbart företagande.

Om Ipsos Sverige

Ipsos Sverige ingår i Ipsos Group SA, ett av världens största undersökningsföretag, grundat 1975 och börsnoterat 
på Premier Marché i Frankrike. Koncernen har ca 18 000 anställda och bedriver verksamhet i 90 länder. Det 
svenska bolaget, Ipsos AB, har ca 100 anställda och har kontor i Stockholm, Härnösand och Lund. Ipsos är ett 
insiktsföretag som hjälper sina kunder att förstå sin marknad, konsumentbeteenden och opinion genom att göra 
anseendemätningar, varumärkesundersökningar samt innovations- och marknadsundersökningar.

Ipsos Public Affairs är specialiserade mot offentlig sektor och verksamhet. Affärsområdet hjälper offentliga bolag, 
organisationer och institutioner att få kunskap om sin marknad och sina intressenter. Avdelningen undersöker 
attityder till och åsikter om offentlig verksamhet och företag samt genomför opinionsundersökningar åt tidningar, 
intresseorganisationer, ideella organisationer, myndigheter och företag. Ipsos Public Affairs arbetar med 
undersökningar som rör attityder och image, segmentering och målgruppsanalyser, användbarhet, opinion, 
anseende och corporate social responsibility (CSR).

DE TIO PRINCIPERNA

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

1. Stödja och respektera internationella mänskliga 
rättigheter inom sfären för företagens inflytande

2. Försäkra att deras egna företag inte är 
inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

ARBETSRÄTT

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten 
till kollektiva förhandlingar 

4. Eliminera alla former av tvångsarbete

5. Avskaffa barnarbete 

6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering 
och arbetsuppgifter

MILJÖ

7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller 
miljörisker

8. Ta initiativ för att stärka ett större 
miljömedvetande

9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

ANTIKORRUPTION

10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive 
utpressning och mutor.
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Ipsos slutsatser



Från strategi till action

Resultaten visar på att företag i stor utsträckning ser hållbarhet som en integrerad del av företagets kärna – målsättningar, 
visioner och värderingar. Detta bör skapa goda förutsättningar för att ett hållbart tänk genomsyrar hela verksamheten och 
affären. Samtidigt visar resultaten på vissa implementeringsproblem från strategisk nivå till operativ nivå. 

Företag uppger i högre grad att arbetet med hållbarhet är integrerat i de mer strategiska processerna så som utveckling av 
affärsmodellen, rapportering och uppföljning samt olika styrdokument. Däremot är det inte fullt lika integrerat i de mer 
dynamiska, operativa processerna så som arbetsrutiner och arbetssätt, i leverantörskedjan eller bland de anställda. De 
svarande i undersökningen skattar också kunskap om hållbarhet på lednings- och ägarnivå högre än bland medarbetare 
längre ner i organisationen i de mer operativa leden. När det kommer till behov av externt stöd så är det en dryg tredjedel av 
företagen som vill ha stöd i att utbilda personal. Detta vittnar om att det fortfarande finns utmaningar i att gå från strategi 
till att hållbarhet blir en naturlig del av organisationen och kan omsättas i praktiken. 

Företagen själva är inte omedvetna om de utmaningar som finns, hela 99% av företagen i undersökningen ser hinder för att 
accelerera omställningen till hållbart företagande – och 26% specifikt i att integrera hållbarhetsarbetet i hela 
organisationen. Dessutom är det hälften som idag saknar resurserna för att överkomma dessa hinder i tid till 2030. 

I undersökningen ser vi en korrelation mellan hög integration av hållbarhetsarbetet och ett aktivt hållbarhetsarbete med att 
ha genomfört någon form av riskanalys eller satt upp mätbara mål. Det är dock ovanligare att små och mellanstora företag 
har mätbara mål för hållbarhetsarbetet eller har gjort en analys av hållbarhetsrisker. Eftersom företag i den storleken utgör
större delen av svenskt näringsliv, och Sveriges ekonomi, finns det skäl att utforska behovet av stöd till företag i att omsätta
hållbarhet i praktiken och göra hållbarhetsarbetet mer operativt och mätbart över tid. 
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Företag behöver 
möta konsumenten 
57% av företagen i undersökningen ser att det är viktigt att ha ett hållbarhetsarbete för att möta kunder och 
konsumenters förväntningar. Vikten man tillskriver kunder och konsumenter är stor och företagen tror inte heller att 
rollen konsumenten spelar kommer blir mindre – de kommande 5 åren tror 67% av företagen att hållbarhetsarbetet 
kommer drivas av konsument- och kundförfrågan. 

Samtidigt är det en tredjedel av företagen som ser avsaknad på konsumentförfrågan som ett hinder. Sammanfattningsvis 
så visar resultaten att efterfrågan för många företag är en nyckel i att motivera och accelerera omställningen till hållbart 
företagande. 

I förlängningen handlar efterfrågan från konsumenter och kunder om möjligheterna att förena hållbarhet med 
ekonomiska incitament, så som lönsamhet. Detta är ett område som många företag har utmaningar i idag – 40% av 
företagen önskar externt stöd i hur man ska kunna förena ekonomi och hållbarhet. Att detta är svårt går också att se i att 
budgetprocessen är en av de områden där hållbarhetsarbetet är minst integrerat. 

Även om viljan att betala för mer hållbara produkter ökar bland konsumenter, är det en mycket trögrörlig 
beteendeförskjutning (Earth Day 2022, Ipsos Global Advisor). Ipsos ser även i andra mätningar om klimatfrågan att 
konsumenter idag redan upplever att de gör tillräckligt för att motverka klimatförändringar, samtidigt som de anser att 
företag och regeringar bör agera mer än vad de redan gör idag. Det blir därför svårt att övertyga en konsument att köpa 
en hållbar produkt enbart för att den är hållbar i sig. 

Här behövs stöd och innovationslösningar som företag kan nyttja för att möjliggöra kostnadsbesparingar som resultat av 
hållbar omställning, så de kan möta konsumenten där de är idag. Vidare behövs stöd i hur man kan positionera och 
marknadsföra hållbarhet snarare som en ”co-benefit” än ”the benefit” mot konsumenten. Mer drastiska åtgärder för att 
komma runt denna problematik skulle kunna vara att ställa krav på en viss ”hållbarhetsnivå” på konsumentprodukter, för 
att på så sätt minimera viss priskonkurrens. 



Näringslivet efterfrågar en 
gemensam vision
Företagen tar sin roll i omställningen till ett hållbart samhälle på stort allvar. När det kommer till vilka aktörer man anser 
betydelsefulla för hållbarhetsomställningen så rankar man sig själv, företagen, som trea. Det framgår även att merparten 
av företagen arbetar aktivt med hållbarhet, och gör mycket för att integrera hållbarhet i företagets olika delar och 
verksamheter. Även konsumenter lägger stort ansvar på företagen när det kommer till hållbarhetsfrågor. Många företag 
känner sig ”startklara” och är redo att ta i där det behövs. 

Samtidigt upplever företagen att de saknar riktning, inflytande och tydlighet i omställningen till hållbart företagande. 
Näringslivet har många direktiv att följa, men upplever samtidigt inte riktigt att de blir inbjudna. En stor del av 
hållbarhetsarbetet innefattar att sätta sig in i olika regelverk, direktiv och rapportera på dessa. Samtidigt är man inte helt 
säker på om det är så man bäst bidrar. Många upplever också att det kommer nya krav hela tiden vilket gör det svårt för 
företagen att jobba långsiktigt.

Agenda 2030 och Globala målen är för vissa företag ett bra sätt att få någon slags ledstjärna, och kan fungera som ett sätt 
att strukturera sitt eget hållbarhetsarbete på en översiktlig nivå. Däremot känner många företag att de Globala målen inte 
är formulerade för näringslivet eller tillsammans med näringslivet. Företagen har svårt att se sig själva i Agenda 2030 då 
målen upplevs vara mer riktade till länder och deras regeringar. En tredjedel av de små och medelstora företagen tycker 
det är direkt svårt att förstå målen. Dessa har också svårt att applicera de Globala målen på sitt hållbarhetsarbete – bland 
mellanstora företag är det bara drygt hälften som tycker det fungerar som ett hjälpmedel, och bland små företag fyra av 
tio. 

En gemensam vision och riktning kan potentiellt vara en viktig nyckel för att accelerera hållbarhetsarbetet i näringslivet. 
Resultaten från undersökningen visar till exempel på en korrelation mellan företag som ser att det finns en branschnorm 
och standard att möta och ett aktivt hållbarhetsarbete. 

Sammanfattningsvis finns det en efterfrågan på en gemensam vision och riktning för näringslivet. Denna fråga riktas främst 
mot politiken – kan politiken bli en mer tydlig möjliggörare och förtydliga företagens roll i till exempel Agenda 2030 och 
skapa en långsiktighet? Företagen efterfrågar en tydlighet, och enhetlighet, i vad deras roll och uppdrag i omställningen till 
ett hållbart samhälle ska vara. Vad är det de ska fokusera på? Vilka långsiktiga målsättningar är prioriterade?

8
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Om undersökningen
Metod och beskrivning av 
svarande företag
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Om bakgrund och syfte
Denna rapport bygger på en undersökning på initiativ av hållbarhetsnätverket UN 
Global Compact Network Sweden (GCNS) i samarbete med undersökningsföretaget 
Ipsos. 

Rapporten har fokus på svenskt näringslivs hållbarhetsarbete, med syftet att få insikter om 
nuläget för näringslivets hållbarhetsarbete, deras tänkta väg framåt och deras syn på 
möjligheter och hinder. 

Rapporten bygger på en enkätundersökning och djupintervjuer med representanter från 
näringslivet. Förhoppningen är att dessa insikter ska hjälpa näringslivet att fortsätta utveckla 
sitt hållbarhetsarbete. 

2022 är ett speciellt år – det är både ett valår och året då vi kommit halvvägs till 
2030, året då de globala hållbarhetsmålen ska vara uppnådda. Frågorna i undersökningen har 
därför ett speciellt fokus på utvecklingstakten och de hinder och utmaningar som kan finnas för 
näringslivet i att accelerera sitt hållbarhetsarbete och omställning till hållbart företagande. 
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Om metod
Rapporten bygger på två underlag – en kvantitativ enkätundersökning samt åtta djupintervjuer. 

ENKÄTUNDERSÖKNING
Enkätundersökningen genomförde som en webbenkät, där ca 10 000 företag bjöds in via email att delta. Inbjudan gick 
till personer med titlar så som VD, hållbarhetsansvarig, ekonomiansvarig, miljöansvarig, personalansvarig samt 
marknadsansvarig. I de fall där flera svar inkommit från samma företag har svar från VD valts ut för att representera 
företaget i första hand. Företagen har minst 10 anställda. 

Undersökningen genomfördes mellan 30 maj och 21 juni 2022.

Vi har valt att inte poststratifiera resultaten, då alla företag har olika inverkan på ekonomi och hållbarhetsutveckling 
beroende på storlek. Resultaten är därför inte representativa för svenskt näringsliv sett till hur näringslivsstrukturen 
ser ut med ett stort antal småföretag och egenföretagare. Istället prioriterades det att få underlag från den delen av 
näringslivet som har stor effekt på dels Sveriges ekonomi, dels på hållbarhetsutvecklingen. 

DJUPINTERVJUER
Rekryteringen till de åtta intervjuerna i den kvalitativa delen av undersökningen skedde genom UN Global Compact 
Sveriges medlemsnätverk. I ett första steg skickades det ut ett nyhetsbrev till nätverket där det informerades om 
rapporten i stort med en uppmaning om att kontakta Ipsos vid intresse av att delta i en djupintervju. Redan första dagen 
var det ett handfull kandidater som hade hört av sig med ett stort intresse för att delta. 

Ipsos kvalitativa team gick igenom de intresseanmälningar som hade kommit in och kontaktade sedan strategiskt 
utvalda medlemmar ur nätverket. Ambitionen var att intervjua kandidater som representerade olika branscher inom 
Global Compacts nätverk. 

Intervjupersonerna kom från företag inom tillverkningsindustrin, IT, fastighet, finans och underleverantör till 
dagligvaruhandeln. Intervjuerna var 45 minuter långa och genomfördes digitalt. 

Urval till enkätundersökning

1) Inköpt urval - 10 000 företag 

- Ca 2500 företag som omfattas av ÅRL

- Cirka 3750 medelstora företag (50-249 anställda) som ej 
omfattas av ÅRL

- Cirka 3750 små företag med 10-49 anställda som ej omfattas 
av ÅRL

2) 500 företag som är medlemmar i GCNS nätverk

Totalt skickades det ut 18 310 utskick (unika personer). 

För att omfattas av lagen om hållbarhetsrapportering (ÅRL) ska två 
av tre kriterier vara uppfyllda: 

I genomsnitt har mer än 250 anställda 

1. Har en nettoomsättning på över 350 miljoner kronor

2. Har en balansomslutning på 175 miljoner kronor

Svarande i enkätundersökning

Antal svar (individnivå): 931 

Antal svar (unika företag): 876 

Antal svar företag som omfattas av ÅRL: 300 st

Antal svar 50-249 anställda (ej ÅRL): 299 st
Antal svar 10-49 anställda (ej ÅRL): 177 st

Antal svar GCNS nätverk: 152 st

Ej kategoriserade svar: 3 st
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Svarande: Företag

FÖRETAGSSTORLEK
Två femtedelar utgörs av stora företag. 

• Små företag har mellan 10 och 49 anställda och omsättning som inte 
överstiger 10 miljoner euro per år.

• Medelstora företag har mellan 50 och 249 anställda och en 
årsomsättning om högst 50 miljoner euro

• Stora företag är alla företag som överskrider ovan krav. 

SEKTOR
Hälften av företagen är tjänsteföretag, följt av en tredjedel företag 
inom tillverkningsindustrin. 

17%

42%

40%

1%

Små företag

Mellanstora företag

Stora företag

Ej kategoriserad

1%

33%

54%

10%

3%

Jordbruk/skogsbruk/fiske

Tillverkningsindustri inkl.
Mineralutvinning
Tjänsteföretag

Byggverksamhet

Ej svar

Bas: 876 företag



Branschfördelning – SNI-avdelning 

13

29%
14%

10%
7%

5%
5%
5%
5%

4%
3%
3%

2%
2%
2%

1%
1%
1%

1%
0%
0%
0%

Tillverkning
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Byggverksamhet
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Fastighetsverksamhet
Informations- och kommunikationsverksamhet

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
Transport och magasinering

Finans- och försäkringsverksamhet
Försörjning av el, gas, värme och kyla

Annat
Vård och omsorg; sociala tjänster

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
Hotell- och restaurangverksamhet

Kultur, nöje och fritid
Utbildning

Annan serviceverksamhet
Jordbruk, skogsbruk och fiske

Utvinning av mineral
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

Verksamheter vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Fråga: Vilken huvudsaklig bransch tillhör företaget?
Bas: 876 företag



Antal svar efter omsättningsklass

14 Bas: 876 företag

Antal företag november 2021 
fördelat på omsättningsklass

Antal företag i enkät (svarande)

Klass Omsättningsintervall i tkr Antal företag Antal svarande i undersökningen Andel svarande av antal företag 2021

0 < 1 tkr 219391 4 0.002%

1 1 - 499 tkr 442992 1 0.000%

2 500 - 999 tkr 109186 1 0.001%

3 1 000 - 4 999 tkr 180160 6 0.003%

4 5 000 - 9 999 tkr 41497 2 0.005%

5 10 000 - 19 999 tkr 27481 22 0.080%

6 20 000 - 49 999 tkr 20498 80 0.390%

7 50 000 - 99 999 tkr 8336 103 1.236%

8 100 000 - 499 999 tkr 7808 327 4.188%

9 500 000 - 999 999 tkr 1207 111 9.196%

10 1 000 000 - 4 999 999 tkr 1041 140 13.449%

11 5 000 000 - 9 999 999 tkr 131 25 19.084%

12 > 9 999 999 tkr 94 54 57.447%

Totalt 1059822

ENKÄTEN REPRESENTERAR 
STORA FÖRETAG VÄL 

Undersökningen representerar 
gruppen stora företag, med över 
5 000 MKR i omsättning, mycket 
väl. 



Svarandes roll på företagen

ÄR VD ELLER HÅLLBARHETSANSVARIGAEN MAJORITET AV DE 
SOM BESVARAT ENKÄTEN PÅ FÖRETAGET

En majoritet sitter även med i företagets ledningsgrupp.

På stora företag är det vanligare att svaret har lämnats av en 
hållbarhetsanvarig (47%), medan det är vanligare att VD svarat för små 
företag (69%) och medelstora företag (45%). 

15

40%

36%

16%

9%

5%

VD

Ansvarig för hållbarhet, t.ex
hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg,
miljöansvarig, kvalitetsansvarig eller

liknande

Annat

HR

Kommunikationsansvarig

Fråga: Vad har du för roll på företaget? 
Bas: 931 respondenter

Nej Ja

73% av svarande sitter 
med i företagets 

ledningsgrupp
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Dagsläget
Status på svenskt 
näringslivs 
hållbarhetsarbete



HUR AKTIVT ARBETAR FÖRETAG MED HÅLLBARHET?

SEX AV TIO FÖRETAG UPPGER ATT DE HAR
ETT AKTIVT ARBETE MED HÅLLBARHET

Stora företag uppger detta i högre utsträckning, medan det i 
övriga företagsstorlekar är vanligare att bara till viss del arbeta 
aktivt med hållbarhet. 

Det är ytterst få företag som svarar att de inte arbetar med 
hållbarhet idag. 
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1%

1%

6%

3%

1%

4%

5%

32%

18%

37%

48%

64%

81%

58%

41%

Total

Stora företag

Medelstora företag

Små företag

Nej Nej, men vi vill Ja, till viss del Ja, absolut

Fråga: Arbetar ni aktivt med hållbarhet på företaget?
Bas: Företag, total (n= 876)



HUR ARBETAR FÖRETAG MED HÅLLBARHET IDAG?

HÄLFTEN AV FÖRETAGEN UPPGER ATT HÅLLBARHET ÄR 
HELT INTEGRERAT I FÖRETAGSVISIONEN, STRATEGI OCH 
MÅLSÄTTNINGAR

Resultaten visar också att hållbarhet i störst utsträckning integreras 
i de mer strategiska processerna så som utveckling av 
affärsmodellen, rapportering och uppföljning, och styrdokument. 

Däremot är det inte fullt lika vanligt att ha integrerat hållbarhet i de 
mer dynamiska, operativa processerna så som arbetsrutiner och 
arbetssätt, i leverantörskedjan eller bland de anställda.

Budgetprocessen är ett område där det är ovanligare att företag 
integrerar hållbarhetsarbetet. En fjärdedel uppger att man inte 
integrerat hållbarhet alls i denna process. 

Större företag uppger genomgående en större grad av integration av 
hållbarhetsarbetet i företagets olika processer och nivåer. I 
synnerhet uppger de en större grad av integration av hållbarhet i 
företagsvisionen och strategi (64%), speciellt i jämförelse med små 
företag, där bara 32% av de små företagen uppger att det är helt 
integrerat.
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9
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8
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49
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66
63
74

49
20
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34
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33
32
31
30
30

24
22
22

17
16
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Företagsvision, strategi och målsättningar
Utveckling av affärsmodellen och strategi

Extern kommunikation/Marknadsföring
Rapportering och uppföljning

Styrdokument
Den fysiska och sociala arbetsmiljön

 Intern kommunikation
Utveckling av nya produkter och/eller tjänster

Employer branding och rekrytering av personal
 Dagliga arbetet (rutiner, arbetssätt och processer)

Leverantörskedja (supply chain) och inköpsprocessen
Bland de anställda

Budgetprocessen
Ekonomiska incitament (t.ex bonusar)

Osäker/vet ej Ej applicerbart på vår verksamhet

Inte integrerad alls Delvis integrerad

Helt integrerad

Fråga: Hur pass integrerad är hållbarhet, och arbetet med hållbarhet, i följande delar av företaget? 
Bas: Företag, totalt (n= 876)



VILKA ÄR DRIVKRAFTERNA TILL 
ATT ARBETA MED HÅLLBARHET?

HÅLLBARHET STÄMMER BRA ÖVERENS MED FÖRETAGETS 
AFFÄRSMÅL, VISION ELLER VÄRDERINGAR

Vanliga skäl för att arbeta med hållbarhet är ofta kopplade till yttre 
krav – så som förväntningar och önskningar från personal, 
konsumenter och branschen (branschnormer). Också att många 
företag ser hållbarhetsarbetet som ett sätt att bygga ett starkt 
varumärke och rykte vittnar om att företag upplever yttre krav. 

Däremot verkar det inte fullt lika självklart att hållbarhet är förenat 
med möjligheter för företaget – så om tillväxtmöjligheter, förbättrad 
effektivitet eller kostnadsbesparingar. 
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74%

69%

68%

65%

64%

62%

57%

49%

46%

41%

39%

27%

22%

12%

7%

4%

Det överensstämmer med våra affärsmål, vision och värderingar

För att vara konkurrenskraftiga

Attrahera, motivera och behålla personal

För att följa lagar och regler

Det är viktigt för att bygga upp och bibehålla starkt varumärke

Bygga, bibehålla eller förbättra företagets rykte och anseende

Möta konsumenters/brukares/medlemmars förväntningar

Möta branschnormer och standarder för hållbarhet

För att göra en påtaglig, positiv inverkan inom ett område

Möta investerares förväntningar och krav

Utveckla nya tillväxtmöjligheter, t.ex nya marknader

Förbättra effektiviteten i verksamheten

Det möjliggör kostnadsbesparingar

Möta underleverantörers förväntningar

Möta ideella organisationers förväntningar

Annat

Fråga: Vilka är de främsta skälen till att arbeta med hållbarhet för ert företag? 
Bas: Företag, totalt (n= 876)
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VILKA ÄR DRIVKRAFTERNA TILL 
ATT ARBETA MED HÅLLBARHET?

Ju mer aktivt hållbarhetsarbete man 
har, desto mer ser man hållbarhetsarbetet 
som ett sätt att vara konkurrenskraftig
samt bygga upp ett starkt varumärke 
och anseende. Resultaten visar också att 
de som arbetar aktivt med hållbarhet idag 
ser det som ett sätt att möta 
branschnormer och standarder. 

De företag som inte har ett aktivt 
hållbarhetsarbete idag, men vill ha det 
framgent, uppger i högre utsträckning att 
ett skäl till hållbarhetsarbetet kan vara att 
attrahera och behålla personal (88% 
uppger detta). 

Fråga: Vilka är de främsta skälen till att arbeta med hållbarhet för ert företag? 
Bas: Företag, totalt (n= 876)
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74

72

68

64

64

60

52
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44

23

12
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61

60

59

60

70

54

37

49

36

31

24

19

12

5

33

58

88

58

42

54

25

25

25

21

17

12

31

15

8

23

0

0

23

38

8

0

Det överensstämmer med våra affärsmål, vision och värderingar

För att vara konkurrenskraftiga

Attrahera, motivera och behålla personal

Det är viktigt för att bygga upp och bibehålla starkt varumärke

Bygga, bibehålla eller förbättra företagets rykte och anseende

För att följa lagar och regler, t.ex krav från myndigheter

Möta konsumenters, brukares eller medlemmars förväntningar

För att göra en påtaglig, positiv inverkan inom ett område

Möta branschnormer och standarder för hållbarhet

Möta investerares förväntningar och krav

Utveckla nya tillväxtmöjligheter, t.ex nya marknader

Förbättra effektiviteten i verksamheten

Det möjliggör kostnadsbesparingar

Möta underleverantörers förväntningar

Möta ideella organisationers förväntningar

Ja, absolut

Ja, till viss del

Nej, men vi vill

Nej

Arbetar aktivt med 
hållbarhet idag?



VILKA ÄR DRIVKRAFTERNA TILL 
ATT ARBETA MED HÅLLBARHET? 
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66

55

58

60

58

59

52

46

48

32
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18

11

10

72

67

63

67

63

62

52

50

43

34

36

26

24

12

5

80

76

78

66

67

64

65

49

49

54

44

28

22

13

7

Det överensstämmer med våra affärsmål, vision och värderingar

För att vara konkurrenskraftiga

Attrahera, motivera och behålla personal

För att följa lagar och regler, t.ex krav från myndigheter

Det är viktigt för att bygga upp och bibehålla starkt varumärke

Bygga, bibehålla eller förbättra företagets rykte och anseende

Möta konsumenters, brukares eller medlemmars förväntningar

Möta branschnormer och standarder för hållbarhet

För att göra en påtaglig, positiv inverkan inom ett område

Möta investerares förväntningar och krav

Utveckla nya tillväxtmöjligheter, t.ex nya marknader

Förbättra effektiviteten i verksamheten

Det möjliggör kostnadsbesparingar

Möta underleverantörers förväntningar

Möta ideella organisationers förväntningar

Små företag

Medelstora företag

Stora företag

Fråga: Vilka är de främsta skälen till att arbeta med hållbarhet för ert företag? 
Bas: Företag, totalt (n= 876)

STÖRRE FÖRETAG SER FLER 
SKÄL TILL ATT ARBETA MED 
HÅLLBARHET. 

De uppger i högre utsträckning att 
hållbarhetsarbetet är viktigt för att 
bygga varumärke (67%), möta 
konsumenters förväntningar (65%), 
attrahera personal (78%), möta 
investerares förväntningar (54%), 
utveckla nya tillväxtmöjligheter 
(44%) och vara konkurrenskraftiga 
(76%). 



FRÄMSTA SKÄLET TILL ATT ARBETA MED HÅLLBARHET

DET FRÄMSTA SKÄLET TILL ATT ARBETA MED 
HÅLLBARHET ÄR ATT DET ÖVERENSSTÄMMER MED 
FÖRETAGETS AFFÄRSMÅL, VISION ELLER VÄRDERINGAR.

Detta värderas särskilt högt av kommunikationsansvariga (50%) 
jämfört med andra roller i företagen. 
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35%

13%

9%

8%

7%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

Det överensstämmer med våra affärsmål, vision och värderingar

För att vara konkurrenskraftiga

Möta konsumenters, brukares eller medlemmars förväntningar

För att göra en påtaglig, positiv inverkan inom ett område

För att följa lagar och regler, t.ex krav från myndigheter

Det är viktigt för att bygga upp och bibehålla starkt varumärke

Möta investerares förväntningar och krav

Bygga, bibehålla eller förbättra företagets rykte och anseende

Attrahera, motivera och behålla personal

Möta branschnormer och standarder för hållbarhet

Utveckla nya tillväxtmöjligheter, t.ex nya marknader

Annat

Det möjliggör kostnadsbesparingar

Förbättra effektiviteten i verksamheten

Möta ideella organisationers förväntningar

Möta underleverantörers förväntningar

Fråga: Vilka är de främsta skälen till att arbeta med hållbarhet för ert företag? 
Bas: Företag, totalt (n= 876)
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FRÄMSTA SKÄLET TILL ATT ARBETA MED HÅLLBARHET

DE SOM ARBETAR AKTIVT MED HÅLLBARHET 
IDAG UPPGER I HÖGRE UTSTRÄCKNING ATT MAN 
FRÄMST GÖR DET FÖR ATT DET 
ÖVERENSSTÄMMER MED ENS AFFÄRSMÅL, 
VISION OCH VÄRDERINGAR

De bolag som inte idag arbetar aktivt med 
hållbarhet, men vill framgent, så ser man främst det som 
ett sätt att vara konkurrenskraftig. 

De som inte arbetar aktivt med hållbarhet, och inte idag 
har någon avsikt att börja göra detta, anser i högre 
utsträckning att hållbarhetsarbetet främst är ett sätt att 
följa olika lagar och regler. 

Fråga: Vilka är de främsta skälen till att arbeta med hållbarhet för ert företag? 
Bas: Företag, totalt (n= 876)
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Det överensstämmer med våra affärsmål, vision och värderingar

För att vara konkurrenskraftiga

För att göra en påtaglig, positiv inverkan inom ett område

Möta konsumenters, brukares eller medlemmars förväntningar

Det är viktigt för att bygga upp och bibehålla starkt varumärke

Möta investerares förväntningar och krav

För att följa lagar och regler, t.ex krav från myndigheter

Utveckla nya tillväxtmöjligheter, t.ex nya marknader

Bygga, bibehålla eller förbättra företagets rykte och anseende

Attrahera, motivera och behålla personal

Möta branschnormer och standarder för hållbarhet

Det möjliggör kostnadsbesparingar

Ja, absolut

Ja, till viss del

Nej, men vi vill

Nej

Arbetar aktivt med 
hållbarhet idag?



FRÄMSTA SKÄLET TILL ATT ARBETA MED HÅLLBARHET

FRÄMSTA SKÄLET TILL ATT ARBETA MED 
HÅLLBARHET SKILJER SIG MELLAN OLIKA 
FÖRETAGSSTORLEKAR

Större företag uppger i högre grad att det främsta skälet 
till att arbeta med hållbarhet är at det är i linje med 
affärsmålen, visionen eller värderingarna hos företaget. 

Små företag uppger istället i högre grad än andra att det 
rör sig om en vilja att göra en positiv inverkan inom ett 
område, eller för att möta förväntningar från 
konsumenter eller lag- och regelkrav. 
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Det överensstämmer med våra affärsmål, vision och värderingar

För att vara konkurrenskraftiga

Möta konsumenters, brukares eller medlemmars förväntningar

För att göra en påtaglig, positiv inverkan inom ett område

För att följa lagar och regler, t.ex krav från myndigheter

Det är viktigt för att bygga upp och bibehålla starkt varumärke

Möta investerares förväntningar och krav

Bygga, bibehålla eller förbättra företagets rykte och anseende

Attrahera, motivera och behålla personal

Större
företag
Medelstora
företag
Små företag

Fråga: Vilka är de främsta skälen till att arbeta med hållbarhet för ert företag? 
Bas: Företag, totalt (n= 876)



”Självklart är vi som börsnoterat bolag under en 
massa regler och har krav på oss från investerare. 
Sen har vi mycket förväntningar på oss från våra 
olika stakeholders som är allt ifrån våra anställda, 
våra kunder, partners och authorities över hela 
världen där vi finns och där vi förväntas ha hållbara 
bolag som jobbar på ett korrekt sätt.” 

”Hållbarbarhetsarbetet drivs till stor del av att det 
är mer fokus på det generellt i form av efterfrågan 
från kunder, inte minst inom både offentlig och 
privat upphandling. För vår del handlar det också 
om att bolaget fick nya ägare för ett år sen i form av 
en jättestor investerare och som då hade krav på att 
olika saker kring compliance och vissa såna olika 
saker skulle finnas på plats. För att kunna leva upp 
till kraven som både ägare och kunder ställer har vi 
även sett behov av att ta in fler personer som jobbar 
med de här frågorna.”
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KONTEXT: YTTRE KRAV 
FRÅN INTRESSENTER

57% av företagen uppger att ett skäl till att arbeta med hållbarhet är att möta konsumenters 
förväntningar. Även i djupintervjuerna framgår det att hållbarhetsarbetet i hög grad drivs av en ökad 
medvetenhet och efterfrågan bland intressenter. Krav och förväntningar kan komma från flera typer 
av intressenter:

• Överlag framkommer att det finns en efterfrågan på en tydlig hållbarhetsstrategi och ett aktivt 
hållbarhetsarbete bland ägare, medarbetare och kunder.

• Det framgår även att det ställs krav på compliance kopplat till regelverk och rapportering bland 
ägare och investerarare.

• Förväntan från medarbetare kopplat till arbetsvillkor, utveckling och kompetens.

• Krav och förväntningar från kunder kopplat till kvalitet och leverans av produkter och tjänster.

• Andra intressenter som nämns är samverkanspartners, intresseorganisationer (NGOs), myndigheter 
(stat, kommun, region), finansiella institutioner (banker) och media.

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 
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”Kundernas och marknadens efterfrågan är en 
drivkraft, men det finns också ett internt 
engagemang, och där inte minst jag själv drivs 
av att det är kopplat till frågor som är väldigt 
viktiga. Jag tror att vi alla förstår att vi inte kan 
fortsätta leva på det sättet vi lever och jag tror 
att vi alla på företaget ser att vi är en del av den 
transformationen, att vi är en viktig katalysator, 
så det är också en drivkraft.”
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KONTEXT: VISIONER OCH 
VÄRDERINGAR

74% av företagen uppger att hållbarhetsarbetet överensstämmer med företagets 
vision och värderingar. Detta framgår även i samtliga djupintervjuer. Oavsett vilken typ 
och grad av extern efterfrågan företagen upplever, så sägs hållbarhetsarbetet även vara 
drivet av visioner och värderingar. Det verkar finnas en stark ambition och vilja att ta sitt 
ansvar i de delar där företag och/eller verksamheten kan påverka. 

Hållbarhetsarbetet sägs ligga i linje med företagets värderingar och det man vill förknippas 
med. Man vill ses som en del av lösningen i klimatomställningen och vara en attraktiv och 
ansvarstagande arbetsgivare och samverkanspartner. 

64% uppger också att hållbarhetsarbetet är ett sätt att bygga och bibehålla ett starkt 
varumärke. Att det både är viktigt för varumärket och förankrat i företagets målsättningar, 
vision och värderingar – som är grundläggande byggstenar i många företags varumärke och 
varumärkesplattform – bör ge goda förutsättningar för att hela verksamheten ska kunna 
genomsyras av ett hållbarhetstänk. 

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Vi brukar börja med varför vi jobbar med 
hållbarhet och då brukar vi titta på den här 
Brundtlandkomissionen förklaring på vad 
hållbarhet är, den brukar vi utgå från, den funkar 
bra; ”A development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of the 
future generations to meet their needs”. Så man får 
inte påverka så pass mycket så att våra nästa 
generationer inte kan leva lika bra som vi gör. Det 
finns många olika definitioner, men den tar greppet 
på det vi gör och varför vi arbetar med hållbarhet. 
Det ligger i linje med våra värderingar och det är 
vårt ansvar att jobba hållbart för alla våra 
stakeholders.”
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KONTEXT: INCITAMENT OCH 
FÖRDELAR MED ATT ARBETA 
MED HÅLLBARHET 

Sammantaget finns det flera tydliga incitament och fördelar med att verka för gemensamt 
uppsatta och vetenskapligt förankrade klimat- och hållbarhetsmål. Några av de övriga 
vinster och drivkrafter som lyfts fram som grund för hållbarhetsarbetet i djupintervjuerna 
är bland annat följande.

• Bidrar till ökad lönsamhet och långsiktig ekonomiskt tillväxt

• Skapar förtroende hos ägare och investerare som en förutsättning för fortsatt 
verksamhet

• Minskar regulatorisk osäkerhet och ger möjlighet att leva upp till såväl befintliga som 
framtida krav och målsättningar

• Driver innovation och utveckling inom såväl produkter som tjänster

• Stärker varumärkets rykte både externt och internt (inklusive employer branding) 

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Det råder ingen tvekan om att det går att skapa 
förändring och det går att ställa krav och man 
måste tro på att det är den lönsamma vägen framåt.

”Det här med omställning är vårt nya 
modusoperandi, för oss är det inte enbart en 
hållbarhetsstrategi utan en företagsstrategi, sen 
har vi en HR-strategi, en IT-strategi och en finansiell 
strategi som kommer ut ur den här 
omställningsstrategin som vi har. Vi har ingen 
separat hållbarhetsagenda, vi ställer om och det går 
fort nu.”



FOKUS PÅ OLIKA HÅLLBARHETSOMRÅDEN

FRAMFÖRALLT ARBETAR FÖRETAGEN MED MILJÖFRÅGOR 
OCH ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR INOM HÅLLBARHETSARBETET

Sett till sektor så framgår det att tjänsteföretagen arbetar något mindre med miljöfrågor 
(35% i mycket stor utsträckning) medan det är desto vanligare inom tillverkningsindustrin 
(45%). 

De företag som gjort en analys av sina hållbarhetsrisker uppger att de arbetar med samtliga 
hållbarhetsområden i högre utsträckning:

• Miljöfrågor: 93% (Ej gjort riskanalys: 64%)

• Mänskliga rättigheter: 55% (Ej gjort riskanalys: 37%)

• Arbetsrätt: 86% (Ej gjort riskanalys: 76%)

• Antikorruption: 73% (Ej gjort riskanalys: 48%)
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11%

14%

13%

20%

32%

46%

37%

30%

28%

38%

45%

35%

21%

Miljöfrågor

Arbetsrätt

Antikorruption

Mänskliga rättigheter

Osäker/vet ej I mycket liten utsträckning

I ganska liten utsträckning Varken eller

I ganska stor utsträckning I mycket stor utsträckning

Fråga: I vilken utsträckning arbetar ni med...
Bas: Företag, total (n= 876)

Fullständiga definitioner: 
• Miljöfrågor (exempelvis påverkan på klimat, vatten, biologisk mångfald, luftföroreningar, avfall 

och energi- och resursanvändning) 
• Mänskliga rättigheter (exempelvis yttrandefrihet, tillgång till vatten och sanitet, kvinnors 

och/eller flickors rättigheter, ursprungsfolkens rättigheter, rättigheter för flyktingar och 
migranter) 

• Arbetsrätt (exempelvis föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, tvångsarbete, 
barnarbete, icke-diskriminering i fråga om anställning och sysselsättning, säkerhet och hälsa, 
arbetsvillkor (löner, arbetstider)) 

• Antikorruption (exempelvis utpressning och mutor, handel med inflytande, maktmissbruk)
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KONTEXT: KLIMAT
84% av företagen uppger att de jobbar med miljöfrågor. I djupintervjuerna framgår det att 
klimatfrågan är en oundviklig prioritering för samtliga, även om det kan variera i vilken 
grad och omfattning det präglar hållbarhetsarbetet.

• För företag som arbetar med produktion där klimatpåverkan är påtaglig, exempelvis 
inom verkstads- och tillverkningsindustrin, sägs det vara en fråga om 
överlevnad.

• Omställningen till ökad cirkulär produktion och en fossilfri värdekedja är inte bara en 
nödvändighet ur klimatsynpunkt, utan även en fråga om lönsamhet och värde när 
det gäller investeringar i ny teknik, anskaffning av material, råvaror, osv.

• Även inom företag och verksamheter där klimatpåverkan uppfattas vara mer indirekt, 
exempelvis inom olika typer av tjänsteproduktion, finns en tydlig ambition och vilja att 
bidra i de delar det går.

• Det finns också en ambition och en stolthet i att vara i framkant när det gäller 
omställningen till klimatsmarta processer och affärsmodeller för att på så sätt bidra 
till minskat klimatavtryck såväl lokalt som globalt.

• Den allmänna inställningen är att en tydlig klimatambition går hand i hand med 
en framgångsrik affärsverksamhet och att det gäller att skapa ett hållbart 
erbjudande och en hållbar värdekedja oavsett verksamhet. 

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Trots att vår direkta klimatpåverkan är begränsad 
har vi självmant lyft upp det som ett viktigt område 
och där vi har bestämt att vi ska ha det som en viktig 
faktor i vår strategi. Frågan är då hur vi påverkar 
klimatet utifrån vårt bolag och där kan det handla 
om att bidra med kunskap så att investerarna flyttar 
sina pengar mot renewable energy eller att man går 
med investeringskapitalet mot den gröna 
transformationen. För oss specifikt som bolag 
handlar det mycket om hur vi ska hantera vår policy 
kring flygande, inköp osv. Vi mäter vårt 
klimatavtryck i de olika scopen och tittar på hur vi 
kan minska de primära avtrycken när det gäller den 
typen av mer hands on-frågor kring policys och 
liknande.”



31

”När vi exempelvis jobbar med våra 
transportupphandlingar så säkerställer vi att 
våra leverantörer inte jobbar med 
underleverantörer som inte följer kör- och 
vilotider och arbetsvillkor, för att det är också en 
bransch som har problem. Att jobba med en 
sund leverantörskedja är något vi har haft 
väldigt mycket fokus på länge, att det ska vara 
bra arbetsvillkor och att det ska vara en sund 
affär.”
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KONTEXT: HÅLLBAR 
ARBETSGIVARE

Ytterligare ett prioriteringsområde som många refererar till i intervjuerna handlar om att vara 
en hållbar arbetsgivare och att på olika sätt bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv. 

Här handlar det dels om att skapa goda arbetsvillkor för sina medarbetare, dels om att kunna 
locka till sig nya talanger och kompetens genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

Frågor som ryms inom detta handlar främst om hälsa och välbefinnande, samt om att verka 
för jämställdhet och mångfald.

En del av detta kan tyckas vara hygienfaktorer och delar som man arbetat med under längre 
tid. Samtidigt finns det fortsatt mycket att göra, inte minst för de företag som verkar på olika 
marknader i olika länder och där villkoren kan se olika ut när det gäller exempelvis 
jämställdhet, mänskliga rättigheter, barnarbete osv. Här inkluderar man även 
leverantörskedjan som en del av att vara en hållbar arbetsgivare. 

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 
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KONTEXT: ANTIKORRUPTION
65% av de företag som besvarat enkäten uppger att de jobbar i stor utsträckning 
med antikorruption. Antikorruption lyfts också som en integrerad del i företagens 
hållbarhetsarbete i djupintervjuerna. Det är ett område som sägs ha funnits med länge i 
svenska bolag och beskrivs som ett etablerat och prioriterat arbete, inte minst inom 
svenska finansbolag. 

• I industrier såsom verkstad, tillverkning, bygg och transport ligger fokus när det 
gäller korruption främst på leverantörsledet i såväl Sverige som utomlands. 

• Även för tjänsteföretag med verksamhet i olika länder blir det en viktig aspekt att 
säkerställa arbetsvillkor, samt motverka korruption i de delar där det bedöms finnas 
risker utifrån lokala förhållanden på olika marknader.

• Trots att Sverige ur internationellt hänseende kan anses ha relativt låg grad av 
korruption är det fortfarande ett utbrett problem som företagen behöver vara medvetna 
om och arbeta för att motverka. 

• En hållbarhetsrisk som lyfts av företag med affärer utomlands är Sveriges låga 
gradering på korruptionsindex. Här nämns att svenska myndigheter står sig väl 
när det kommer till antikorruption medan svenska företag ligger betydligt 
sämre till. Detta menar man skapar en barriär när det kommer till företagens 
möjlighet att växa både nationellt och internationellt.

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Sverige är nummer fyra med hur bra vi är med 
antikorruption på myndighetsnivå, men på 
företagsnivå kan man nästan vända på listan. Vi har 
ett högt antal mutbrott per capita och höga 
bötessummor jämfört med vår befolkning. Det är 
lite oroväckande att det är så mycket korruption på 
företagsnivå när vi är så rena på myndighetsnivå. 
Och det ställer högre krav på oss när vi ska ta in nya 
leverantörer, vi har jobbat extra med vår 
upphandlingspolicy. Det ger ett dåligt rykte för oss 
som land att våra företag är inblandade i såna här 
saker, det påverkar oss när vi ska sälja vårt system 
utomlands.” 

”Det är nog det största hotet mot att jobba hållbart, 
det är korruption och att det inte finns sund 
konkurrens. Vi har outsourcat vår produktion av 
väldigt mycket till andra länder och att ha koll på 
hur det där egentligen går till är något bristfälligt, 
det är inte för inte som det blir mycket billigare.”
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Mognad
Kunskap och förståelse 
inom företaget
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ANALYS AV 
HÅLLBARHETSRISKER

• Stora företag har i högre utsträckning gjort en analys av företagets hållbarhetsrisker 
(80%) än medelstora (55%) och små företag (40%). 

• I djupintervjuerna framgår det att företagen kan benämna företagets analys av denna 
typ för många olika namn; väsentlighetsanalys, materialitetsanalys, intressentanalys 
m.m. 

Nej Ja Vet ej

26% av företagen har 
inte gjort någon 
analys av företagets 
hållbarhetsrisker

Fråga: Har det gjorts någon analys av företagets hållbarhetsrisker? 
Bas: Företag, total (n= 876)

”Vi har gjort en materialitetsanalys där vi 
har gått igenom och tittat på vilka områden 
som de facto är de områden som våra 
medarbetare, omvärlden, styrelsen, 
klienter och andra typer av stakeholders 
upplever att vi ska fokusera på.”
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VILKA TYPER AV RISKER 
IDENTIFIERAR FÖRETAGEN?

Fråga: Vad för typ av hållbarhetsaspekter har varit i fokus för den riskanalys som gjorts? Vilka huvudsakliga 
riskområden har identifierats? Bas: Öppna svar, Företag som genomfört någon typ av riskanalys (n= 483 svar)

I de öppna svaren framgår det att analysen ofta utgår från ett brett ESG-perspektiv, men att de huvudsakliga risker 
som man i slutändan identifierar och prioriterar framgent är starkt beroende av vilket typ av företag det rör sig om (t.ex.
om man är varuproducerande eller tjänsteföretag). Det framgår även att dessa analyser kan ta väldigt många olika 
former och benämnas på olika sätt efter fokus. Det finns också en variation i intern kompetens att genomföra denna 
typ av analys av hållbarhetsriskser. Många företag tar extern hjälp, från t.ex. hållbarhetskonsulter, för att identifiera 
företagets risker, möjligheter eller mest väsentliga hållbarhetsområden. 

De företag som har en tydlig produktionskedja (varuproducerande) pratar oftare om just riskanalys, och att till exempel 
följa utsläpp från inköp, genom produktion, till butikshyllan. Den här typen av riskanalys brukar vara en del av en större 
hållbarhetsredovisning och är ett sätt att optimera delar av produktionen för att minska t.ex. CO2-utsläpp. Ofta är 
det just miljö- eller klimatmässig hållbarhet som är fokus för denna typ av riskanalyser och uppföljningar. Om 
tjänsteföretag har gjort en riskanalys kopplat till klimat och miljö är det främst energiförbrukning och transporter som 
lyfts som identifierade hållbarhetsrisker. 

En del företag pratar istället om väsentlighetsanalys, vilket innebär att företaget tittar på vilka hållbarhetsområden 
som är prioriterade av företagets olika intressenter, ofta investerare och ägare, samt kunder. Detta beskrivs ofta som 
direkt strategiskt, utifrån finansiella eller konkurrensmässiga perspektiv. Här likställs ofta hållbarhetsrisker med 
lönsamhetsrisker, det vill säga att om företaget inte hänger med i hållbarhetsutvecklingen riskerar man förlora på det 
ekonomiskt. 

Andra företag pratar i stället om möjligheter kopplat till hållbarhet. Detta är ofta företag som inte identifierar någon 
direkt risk eller negativ påverkan på miljö eller samhälle av sin verksamhet, men ändå ser möjligheter i att vara ledande 
inom hållbarhet genom positiv påverkan. 

”Primärt har fokus varit på hållbarhetsaspekter 
kopplade till transportverksamhet och tillverkning 
av våra produkter (sekundärförpackningar) då detta 
är de riskområden där vi har största andelen av vår 
klimatpåverkan.”

”Det enkla svaret är att vi har inget alternativ till att 
fokusera på hållbarhet. Det är en del av vår framtid. 
Det är en affärsrisk att inte jobba med hållbarhet.”

”Risker förknippade med att vi inte är tillräckligt 
snabba i vårt förändringsarbete för att hänger med 
och möta hållbarhetsrelaterade förväntningar från 
ägare och kunder. ”
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”Hållbarhetsarbetet har hos oss mest setts som 
en möjlighet, vilket är positivt. Men det riskerar 
att göra att riskerna hamnar i skymundan.”
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VARFÖR HAR MAN INTE 
GJORT EN RISKANALYS?

Fråga: Varför har det inte gjorts någon analys av företagets hållbarhetsrisker?
Bas: Öppna svar, Företag som ej genomfört någon typ av riskanalys (n= 127 svar)

Bland de som uppger att de inte gjort någon analys av företagets hållbarhetsrisker så är det 
flertal företag som menar att hållbarhetsarbetet är i uppstartsfas och att man därför 
helt enkelt inte hunnit göra någon analys av risker (än). Andra menar att hållbarhetsarbetet 
genomsyrar företaget så pass att någon enskild riskanalys inte känts relevant, det 
uppges i stället genomföras löpande i arbetet. 

Det finns en del företag som menar att riskerna inom ens företag eller bransch är så pass 
självklara att behovet för en formell riskanalys känns onödig. 

Att göra väsentlighets- eller möjlighetsanalys känns inte heller relevant för en del företag då 
deras kundbas inte sägs premiera hållbarhet framför t.ex. pris. Då väljer man istället 
att förhålla sig till lagkrav, men inte något utöver det. 

Det är dock många som uppger att ingen riskanalys gjorts eftersom olika interna resurser 
saknas – tid, personalkompetens eller engagemang hos ledning. Det senare kan till 
exempel bero på att hållbarhet inte känns aktuellt eller kritiskt för affären. 

Flera tjänsteföretag vänder på frågeställningen något, och menar att riskanalys inte gjorts 
för att man ser hållbarhet snarare som en möjlighet än en risk. 

”Jag anser inte att vi har några större möjligheter 
att inom verksamheten påverka. Vare sig positivt 
eller negativt.”

”Därför att detta är något vi arbetar med varje dag 
och en separat analys har ej ansetts viktig.”

”Vi är i startgropen av vårat hållbarhetsarbete. I vår 
bransch har det hittills inte varit någon efterfrågan 
från kunder, men vi har för avsikt att intensifiera 
arbetet så att vi står förberedda när kundkravet 
kommer. Min bedömning är att när vi kommer att 
visualisera mer av utfallet internt kommer det att 
skapa en efterfrågan och engagemang.”
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MÄTBARA MÅL FÖR 
HÅLLBARHETSARBETET

Nej Ja Vet ej

80% av företagen har 
mätbara mål för 
hållbarhetsarbetet 
som följs över tid

Fråga: Har ni några mätbara mål för hållbarhetsarbetet som följs över tid? 
Bas: Kvantitativ: Företag, total (n= 876). Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

Stora företag har i högre utsträckning satt upp mätbara mål för hållbarhetsarbetet (93%) än 
medelstora (80%) och små företag (49%). 

”Att sätta mål visar en riktning, vart vi är på väg, 
och vikten av att satsa på hållbarhet, man lägger 
mycket pengar och resurser så vi måste veta att det 
går åt det hållet vi har tänkt oss, därför är det viktigt 
att få till de här målen.”
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VILKA MÅLSÄTTNINGAR FINNS 
IDAG OCH HUR MÄTS DESSA?

Många av de mått företagen följer över tid är kopplade till miljö och klimat, i synnerhet 
koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Det framgår också i de öppna svaren att många 
använder sig av olika standarder (t.ex. GHG, GRI, SBT) för att mäta och följa upp företagets 
hållbarhetsarbete. 

Det är färre företag som uppger att de har mätbara mål för hållbarhetsfrågor inom t.ex.
arbetsmiljö, anti-korruption eller mänskliga rättigheter. Vanligast här är att man satt 
jämställdhetsmål (t.ex. fördelning män-kvinnor i ledningen) eller mäter anställdas 
psykosociala mående regelbundet genom t.ex. medarbetarenkät. 

I de öppna svaren är det dock få som faktiskt pratar om målsättningar, fokus ligger istället 
på vilka mått man använder och vad man mäter. En del lyfter själva upp 
problematiken med att sätta faktiska mål utifrån det man mäter. Ett fåtal lyfter det 
omvända – att man har målsättningar som man inte vet hur man bäst mäter över tid. 

Fråga: Vad är det för målsättningar ni mäter idag, och på vilket sätt? Utveckla gärna. 
Bas: Öppna svar: Företag som har mätbara mål för hållbarhetsarbetet, total (n= 669 svar). 

”Vi gör en komplett GHG-protokoll beräkning för 
koncernen för att se hur våra utsläpp minskar. Vi 
följer det ekonomiska resultatet löpande.”

”Målsättningar kopplat till CO2 utsläpp, 
materialval, återvunna material, produktens 
livslängd, jämställdhet i leverantörskedjan, social 
hållbarhet i leverantörskedjan. Vi mäter på olika 
sätt men har mycket kvar att göra för att samla in 
data och hitta effektiv och rättvisande sätt att mäta 
och visa resultat”
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VARFÖR HAR MAN INTE TAGIT FRAM 
MÄTBARA MÅL INOM HÅLLBARHET?

Precis som för analyser av företagets hållbarhetsrisker så är det många företag som uppger 
att man påbörjat arbetet med hållbarhet ganska nyligen och därmed inte kommit till 
en punkt där man kan sätta tydliga målsättningar inom hållbarhetsområdet.

Många företag också att man har för dåliga kunskaper idag för att kunna ta fram mätbara 
målsättningar för arbetet. Här efterfrågas både externt stöd och kompetens bland 
personalen. En del menar att hållbarhetsmålen ofta kan bli för lösa eller ”flummiga” för att 
det ska kännas relevant. 

För mindre företag så uppger de flesta att de kostar mer än det smakar. Man upplever att 
det både är dyrt och tidskrävande att ta fram och följa upp den här typen av mål, vilket 
inte små organisationer kan prioritera. 

Fråga: Varför har företaget ännu inte tagit fram mätbara mål för hållbarhetsarbetet? Finns det några särskilda hinder 
eller svårigheter till att mäta ert hållbarhetsarbete? Utveckla gärna. Bas: Öppna svar: Företag som ej har mätbara mål 
för hållbarhetsarbetet, total (n= 95 svar). 

”I år var första året vi upprättat hållbarhetsrapport 
och har tidigare ej sett potentialen i att analysera 
risker och upprätta mål kring hållbarhet. En 
svårighet är att finna kompetensen för att starta 
aktivitet inom rätt område, samt hur man finner mål 
som praktiskt är mätbara.”

”Vi måste börja med att identifiera risker och 
möjligheter samt integrera hållbarhetsfrågorna i 
vår affärsplan. Är inte där ännu.”
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”Resurser och tid för audit, datainsamling, 
målsättning och uppföljning. Organisationen är 
relativt liten och därmed finns inte resurser att 
tillsätta dedikerade personer på detta.”
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KONTEXT: MÄTNING OCH 
RAPPORTERING AV 
HÅLLBARHETSARBETET

Flera intervjupersoner menar att krav, legala och finansiella, styr väldigt mycket av 
hållbarhetsarbetet. När det gäller inriktning och strategier för hållbarhetsarbetet finns en 
rad krav och mål som företagen uppger att de rapporterar och följer upp mot. Vilka mål som 
företagen väljer att använda som styrmedel varierar med utgångspunkt från den 
väsentlighetsanalys som vanligtvis görs (identifikation av frågor som är viktigast inom 
hållbarhetsarbetet baserat på olika intressenters förväntningar, risker och möjligheter). 
Exempel på styrmedel som nämns är bland annat:

• Finansiell rapportering

• EU-regelverk, taxonomin, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

• Nyckeltal (KPI:er) kopplat till olika områden som medarbetare (ex välbefinnande, 
mångfald, säkerhet), miljö (ex energi- och resurseffektivisering, utsläpp, resande), samt 
mål och risker kopplat till tjänste- och produktutveckling 

Vad gäller hållbarhetsrapportering menar flera av de intervjuade att detta inte är helt utan 
svårigheter. Kraven sägs vara luddigt specificerade och man efterfrågar samma tydlighet likt 
de krav som finns på finansiell rapportering. Det framgår att rapportering av t.ex. risker eller 
olika mätetal är både resurs- och tidskrävande. 

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

“Man säger från Bolagsverkets håll att ”så här ska 
en hållbarhetsrapport se ut”, men det är fortfarande 
inte riktigt tydligt. Det är ganska brett och vitt idag, 
om man tänker på den finansiella rapporteringen, 
det är ganska noggrant, man vet när man har gjort 
rätt, det är lättare att göra rätt på den finansiella 
sidan, man är van och känner till kraven, men på 
hållbarhetssidan är det lite flummigt fortfarande.” 

”En väsentlig del av hållbarhetsarbetet handlar om 
sustainable finance, hur vi ska efterfölja 
regelverken och hur vi ska rapportera på de olika 
regelverken som taxonomin och andra krav som 
kommer. Ett annat krav är att sätta en 
hållbarhetsstrategi, att den ska mynna ut i ett antal 
KPI:er som sen ska kopplas till de facto 
handlingsprogram för att vi ska sträva mot att bli 
mer hållbara.”



KUNSKAP OM HÅLLBARHETSARBETE 
I ORGANISATIONEN

ÖVERLAG UPPGER MAN ATT MEDARBETARNA HAR RELATIVT GODA 
KUNSKAPER OM HÅLLBARHET OCH HÅLLBARHETSARBETET – I 
SAMTLIGA NIVÅER AV ORGANISATIONEN

Företagen uppger dock att kunskapsnivån är som högst bland ägare och ledningen. 
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Ledningen

Chefer

Ägare

Senior personal

Junior personal

Osäker/vet ej Mycket dålig Ganska dålig

Varken eller Ganska god Mycket god

Fråga: Hur bedömer du kunskapen inom företaget om hållbarhet och hållbarhetsarbetet? 
Bas: Företag, total (n= 876)

”Jag tror att hela det här företaget har förstått vikten av att 
förstå... Vi hade ett möte precis där vi pratade om att vi skulle 
behöva bli ännu bättre på att skapa know how om 
hållbarhetsfrågor, när man pratar om taxonomin, vad innebär det 
egentligen? Vad innebär de olika klimatmålen, det som har stora 
klimateffekter, vad är det och vad betyder det? Vi behöver höja 
kompetensen i bolaget och de flesta gör digitala utbildningar just 
nu kring hållbarhetsfrågor, men vi skulle behöva höja kompetensen 
överlag kring hållbarhetsfrågan, där vi tar in olika typer av 
forskare som kan berätta hur vår värld påverkas för att det ska bli 
lättare att förstå. För att vi vet att behöver höja kompetensen hos 
alla, men typ varenda medarbetare fattar att det är viktigt.”



AGENDA 2030/GLOBALA MÅLEN 
SOM HJÄLPMEDEL FÖR FÖRETAGEN

STÖRRE FÖRETAG ANSER I HÖGRE UTSTRÄCKNING ATT AGENDA 
2030/GLOBALA MÅLEN ÄR ETT HJÄLPMEDEL 

Sju av tio av de stora företagen uppger att Agenda 2030/Globala målen är i 
mycket eller ganska stor utsträckning ett hjälpmedel för dom i deras 
hållbarhetsarbete. Bland mellanstora företag är det drygt hälften, och bland små 
företag enbart två av fem som anser att Agenda 2030/Globala målen är ett 
hjälpmedel. 

Små företag verkar ha svårare att ta hjälp av Agenda 2030 och de Globala målen. 
Bland små företag är det en fjärdedel som menar att det i liten utsträckning är ett 
hjälpmedel eller ett verktyg för deras hållbarhetsarbete, och en dryg tiondel som 
inte har någon uppfattning om frågan.
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Fråga: I vilken utsträckning är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling ett hjälpmedel eller verktyg i ert hållbarhetsarbete?
Bas: Företag, total (n= 876)



FÖRETAGETS ROLL I ATT UPPNÅ DE GLOBALA MÅLEN

EN FJÄRDEDEL AV FÖRETAGEN TYCKER DET ÄR SVÅRT ATT FÖRSTÅ 
DERAS ROLL I ATT UPPNÅ MÅLEN I AGENDA 2030

Större företag uppger i högre grad att det är enkelt att förstå än medelstora och små 
företag. De små företagen uppger också i högre grad att de saknar uppfattning, vilket 
speglar att många små företag inte arbetar med Agenda 2030 eller de Globala målen 
som ett verktyg eller hjälpmedel. 

46

14%

8%

15%

28%

3%

2%

2%

5%

23%

19%

27%

26%

25%

25%

27%

19%

28%

36%

23%

17%

8%

10%

6%

5%

Alla företag

Stora företag

Mellanstora företag

Små företag
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Varken eller Ganska enkelt Mycket enkelt

Fråga: Hur enkelt eller svårt är det att förstå er (företagets) roll i att uppnå målen i Agenda 2030?
Bas: Företag, total (n= 876)
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HUR FUNGERAR AGENDA 
2030 SOM ETT HJÄLPMEDEL 
FÖR FÖRETAGEN?

I de öppna svaren framgår det tydligt att det finns två huvudsakliga sätt som Agenda 2030 
och de Globala målen hjälper.

Dels att använda sig av Agenda 2030/Globala målen som ett ramverk där man väljer ut 
ett antal mål som man anser är applicerbara på företagets verksamhet. Här fungerar de 
globala målen alltså som utgångspunkten i framtagandet av egna hållbarhetsmål.

Dels används Agenda 2030/Globala målen som ett ramverk för kartläggning av 
hållbarhet inom företaget. I det senare fallet går man alltså igenom samtliga mål i till 
exempel en risk- eller väsentlighetsanalys för att se hur ens företag relaterar till hela 
Agenda 2030.

Fråga: Du svarade att Agenda 2030 och de Globala målen har varit ett hjälpmedel eller verktyg för er i någon 
utsträckning. På vilket sätt? Utveckla gärna! 
Bas: Öppna svar: Företag som ej har mätbara mål för hållbarhetsarbetet, total (n= 95 svar). 

”Vi har utsett tre av målen som de mest väsentliga 
för oss, men vi använder dem inte operativt, utan 
bryter ned våra aktiviteter i mer granulära mål och 
mätetal på hållbarhet och ekonomisk utveckling”

”Vi har tagit utgångspunkt i Agenda 2030 och de 
globala målen när vi har definierat både våra 
fokusområden inom hållbarhet och sedan kopplat 
varje verksamhetsmål och fokusområde till olika 
globala mål.”

”De globala målen ger oss ett ramverk och 
konkretiserar på vilket sätt vi bidrar till en hållbar 
utveckling.”
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”Det vore bra om man inför nästa 
förhandlingsrunda 2025 har en mer balanserad 
syn på vilka aktörer som de facto har en konkret 
påverkan på de mål man vill uppnå, t ex 
utsläppsmål, antikorruption eller t.o.m. 
fattigdomsmål och där jag tror att man skulle 
kunna skruva lite på dem för att få dem mer 
lämpade för oss.” 
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KONTEXT: AGENDA 2030 OCH 
DE GLOBALA MÅLEN

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Sen har ju t ex Agenda 2030 varit ett sätt att prata 
om de här frågorna, det är alltid bra att kunna hänga 
upp det på det. Det känns som att det har bidragit till 
att människor kan förstå det högre syftet med 
hållbarhetsarbetet, att det är något som världens 
länder har kommit överens om och att det är 
färdvägen framåt ”

”Det som är synd är att deras indikatorer är så 
inriktade på länder att de blir svåra att använda för 
oss bolag. Målen är bra, men delmålen är väldigt 
skruvade mot länder. Så för oss är det väldigt svårt 
att använda SDG:erna på delmål och indikatornivå, 
de är helt enkelt inte anpassade till ett 
näringslivsbehov. Det är synd, hade gärna sett att 
man hade åtminstone några indikatorer som 
handlar om det som är viktigt för oss…”

Precis som i enkätundersökningen, så framgår det i djupintervjuerna att de Globala målen 
används i varierande grad, men är något man uppger sig utgå ifrån på övergripande nivå 
och som man kan ”mappa” sina hållbarhetsmål mot.

• En del menar att de Globala målen kan ha ett symboliskt värde för att få den stora 
allmänheten (och i förlängningen medarbetare och organisationer) med på tåget, samt 
att det bidrar till att skapa värdefull medvetenhet kring viktiga hållbarhetsaspekter.

• Samtidigt står det klart att samtliga av de 17 globala målen rimligtvis kan vara relevanta 
och möjliga att sträva mot. Respondenterna menar dock att man som företag väljer ut 
några prioriterade mål som ligger i linje med analysen av de mest väsentliga 
hållbarhetsaspekterna för det egna företaget och som i sin tur bygger på förväntningar 
och krav från intressenter både internt och externt.

• När frågan om de Globala målen kommer på tal framkommer att några upplever att 
företagen delvis lämnas utanför i framtagandet av målen och att dessa generellt 
är väldigt inriktade på länder och vad regeringar kan göra. Detta menar man är 
olyckligt då företag har en stor inverkan på flera av de områden som inkluderas i målen, 
samt att det kan göra det svårt att bryta ner och applicera målen på företagsnivå.
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Möjligheter och 
hinder
Omvärldens påverkan på 
företags hållbarhetsarbete



VILKA AKTÖRER ÄR VIKTIGA FÖR OMSTÄLLNINGEN TILL 
HÅLLBARHET?

ÖVERLAG TILLSKRIVER MAN STOR BETYDELSE 
TILL FLERTAL AKTÖRER

Företagen lägger inte nödvändigtvis ansvaret för omställningen till ett hållbart 
samhälle på en enskild aktör, utan anser att flertal aktörer har stor betydelse. 
Att betydelsen, eller ansvaret, läggs på så många aktörer vittnar om behovet, 
och möjligheterna, till samarbete mellan aktörer i hållbarhetsutvecklingen. 

Störst betydelse tillskriver man dock till Regeringen, EU och till företagen 
själva. 

Ipsos ser även i andra globala mätningar på klimatområdet, att allmänheten 
tillskriver företag stort ansvar – 2022 ansåg 71% av svenskar att om företagen 
inte tar sitt ansvar i att kämpa mot klimatförändringar så sviker de sina 
anställda och kunder (Earth Day Report 2022, Ipsos). När det kommer till 
företagens ansvar och roll i omställning till hållbarhet verkar alltså 
konsumenter och företagen själva överens. 
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49%

39%
34%

25%
5%

Regeringen

EU

Företag

Kapitalmarknaden (t.ex investerare)

Myndigheter

Konsumenter

Kommuner och regioner

Media

FN

Universitet/högskolor

Lokala politiker

Intresseorganisationer/ideell sektor

Annan aktör

Osäker/ingen uppfattning Saknar betydelse

Något betydelsefull Ganska betydelsefull

Mycket betydelsefull

Fråga: Hur betydelsefulla anser du att följande aktörer är i omställningen till ett hållbart samhälle?
Bas: Företag, total (n= 876)



VILKEN AKTÖR ÄR VIKTIGAST FÖR OMSTÄLLNINGEN 
TILL HÅLLBARHET?

VIKTIGSTE AKTÖREN FÖR OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 
ÄR REGERINGEN OCH KONSUMENTERNA 

När företagen uppges välja en aktör som den mest betydelsefulla, så är det regeringen 
och konsumenterna som toppar listan, därefter företagen. 

52 Fråga: Och vilken av dessa anser du mest betydelsefull?
Bas: Företag, total (n= 876)
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HINDER FÖR OMSTÄLLNING 
TILL HÅLLBART FÖRETAGANDE

53 Fråga: Vad ser du som de största hindren för att accelerera omställning till hållbart företagande?
Bas: Företag, total (n= 876)

51%

30%

30%

28%

26%

22%

22%

21%

19%

18%

17%

14%

14%

11%

8%

11%

1%

Politiska styrningen är för kortsiktig och otydlig

Lagar, regler och processer som försvårar

Bristande efterfrågan hos kund/konsument

Större fokus på kortsiktiga mål som inte är…

Arbetet med hållbarhet är inte tillräckligt…

Tekniken inte tillräckligt utvecklad

Brist på bra samverkan mellan aktörer

Otydlighet i ansvarsfördelningen och vilken…

Energipriser

Saknar personal med rätt kompetens

Hållbarhetsarbetet är inte tillräckligt förankrat…

Saknar nyckeltal för hållbarhet som kan följas…

Avsaknad på ”grön finansiering” och grönt …

Saknas tillräckligt stöd och prioritering från…

Hållbarhetsavdelning är för bortkopplad från…

Andra hinder

Inget av ovanstående, ser inga hinder

HÄLFTEN AV FÖRETAGEN SER DEN POLITISKA 
STYRNINGEN SOM ETT STORT HINDER

Även lagar, regler och processer som försvårar omställningen, samt 
bristande efterfrågan hos kunder eller konsumenter är stora hinder 
som företagen identifierar för omställning till hållbart företagande.

Sett till alla företag som svarat, så är det enbart 1% som inte ser 
några hinder, vilket visar på dels allvaret företagen tillskriver 
hållbarhet, dels att det finns många utmaningar kvar att lösa för att 
accelerera omställningen. 
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”Krafttag avseende tillståndsprocesser så dessa (utan 
att tappa säkerheten) blir enklare, mer förutsägbara 
och tidsmässigt mer effektiva. Extremt viktigt för att 
skapa förutsättningar för vår infrastruktur/energi som 
krävs för att ställa om.”
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VAD ÖNSKAR 
FÖRETAGEN AV POLITIKEN?

• Våga ta beslut – en större tydlighet och långsiktighet. Vad är visionen för de 
kommande 5-10 åren? Företagen vill veta vad det långsiktiga målet är, och att det 
kommer vara någorlunda stabilt över tid, så man inte kastar bort resurser och tid på 
hållbarhetsmål som sedan blir obsoleta. 

• Stärkta lagar och krav ses som ett sätt att höja lägstanivån och göra det mindre 
ekonomiskt lönsamt för företag att vara ”billiga” på bekostnad av hållbarhet. 

• Tydliga incitament och politiska påtryckningar – företagen vill att man från 
politiskt håll ska säkerställa att det lönar sig att vara hållbar. Många företag 
efterfrågar ett tydligt bonus/malus-system där hållbart företagande premieras. 

• Utveckla den offentliga upphandlingen så den prioriterar hållbarhet. Det blir ett 
sätt för det offentliga att visa vägen. 

• Enklare och snabbare processer vid tillståndprövningar.

• Kunskapslyft bland politiker inom hållbarhet – man upplever ibland att 
kunskapsgapet mellan politikerna och näringslivet är för stort vilket försvårar 
framtagandet av lösningar som är praktiskt genomförbara för företagen

• Skapa en ”infrastruktur” som möjliggör för företag att utveckla hållbara produkter 
och tjänster. Idag upplever företag att de själva måste skapa förutsättningarna ute i 
samhället för att lansera mer hållbara alternativ och produkter, t.ex. laddstolpar. 

Fråga: Vad anser du behövs från politiskt håll för att accelerera omställningen till ett hållbart svenskt näringsliv? 
Bas: Öppna svar. (n= 593 svar)

”Ingen mening att vara först med och bäst 
på hållbarhet om kunderna ändå väljer den 
som är billigast istället för den som är 
mest hållbar.”

”Det behöver skapas incitament och 
styrmedel så att det blir rätt att göra rätt 
inom svenskt företagande. På ett 
konkurrensneutralt sätt.”

”Förändrade skatteregler. Exempelvis kan 
det ur ett skatteperspektiv vara mer 
lönsamt att riva en byggnad helt än att 
spara delar av den i samband med en 
ombyggnad.”

”Mer långsiktighet och partnerskap med 
näringslivet, istället för att se på 
näringslivet som ett särintresse som 
måste regleras”



ÖPPNA SVAR: FÖRETAGENS ÖNSKEMÅL FRÅN POLITIKEN

”Stabila regler håll i och håll ut. Agera 
långsiktigt. Stå fast även när media och 
opinion "rasar". Beslut som tvingar oss 
att fasa ut fossil energi och stimulerar 
omställning till hållbara system. Skapa 
ekonomiska incitament för 
omställningen som lever över tid.”
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”Tydligare riktlinjer. Enkla riktlinjer.”

”Mer piska samt morot. Det ska löna sig 
att ställa om till ett hållbart näringsliv. 
Mer information och tydliga riktlinjer. Att 
infrastruktur anpassas snabbare. Lättare 
att dra igång projekt för hållbarhet tex 
alternativ energiförsörjning.”

”Kortare tillståndsprocesser Insikt om 
att flera lösningar behövs. Att man ser 
till hur olika hållbara lösningar kan 
komplettera varandra. Incitament för 
stora utsläppare att kunna konvertera 
och fortfarande konkurrera på den 
internationella marknaden.”

”Beskatta råvaror som är 
hållbarhetsfientliga och minska skatten 
på de som är bra för hållbarhet. Negativ 
påverkan=dyrt, positiv påverkan 
=billigare. Politikerna måste få både 
företag och individer att ta rätt beslut. 
Detta måste antagligen ske genom 
lagar, skattehöjningar/sänkningar och 
bidrag.”

”Ökad samverkan politik/näringsliv (hela 
värdekedjan) Energipolitik som ger stabil 
elförsörjning i hela landet..”

”Att det politiska systemet tar i dom 
stora frågorna såsom den globala 
energiförsörjningen och den biologiska 
mångfalden. Idag sysslar man med skatt 
på plast-kassar istället för att titta på de 
riktigt stora problemen. Det politiska 
systemet har svårt att lösa frågor som 
man inte vinner röster på. Idag sysslar 
våra svenska politiker med att försöka 
göra kortsiktiga politiska poäng med 
hjälp av miljöfrågor.  Om man ska lösa 
dom globala miljöfrågorna så måste 
detta göras i ett globalt sammanhang 
och det innebär att alla måste vara med 
och då hamnar vi åter i energiförsörjni-
ngen och här finns såväl vinnare som 
förlorare.”

”Kortare tillståndsprocesser Insikt om 
att flera lösningar behövs. Att man ser 
till hur olika hållbara lösningar kan 
komplettera varandra. Incitament för 
stora utsläppare att kunna konvertera 
och fortfarande konkurrera på den 
internationella marknaden.”

”Tydliga beslut, förenklade processer, 
mod, ett ärligt framhållande av att det 
kommer krävas ansträngningar”

”En tydlig riktlinje som inte förändras om 
partier byts ut. Bidrag vid övergångar för 
att inte ny teknik ska innebära för tunga 
investeringar. Enklare tillståndsprövningar 
för att få igenom ändrade verksamheter 
som är bättre.”
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KONTEXT: EN MODIG 
POLITISK VISION

51% av företagen identifierar en kortsiktig och otydlig politiskt styrning som ett hinder för att 
accelerera omställningen till hållbart företagande. När det gäller politiken och hur politiken 
kan bidra finns det en tendens till att man ser politiken snarare som en bromskloss i 
omställningen än en accelerator.

• Det finns en efterfrågan på politiken som möjliggörare snarare än regelinförare.

• Flera beskriver det som att det finns en hel del obekväma beslut att ta från 
politikens sida och i väntan på dessa driver företagen på omställningen i egen regi och 
efter egen förmåga. 

• Omställningen skulle gå snabbare om politiken agerade som möjliggörare såväl när det 
kommer till beslut, vision och att allokera budget till investeringar och satsningar på 
hållbarhet. 

• Politiken behöver bidra med det visionära genom att staka ut färdplanen och 
erbjuda en tydlig berättelse om var vi befinner oss och vart vi är på väg.

• Politiken behöver bli bättre på att premiera omställning och stötta investeringar och 
satsningar på hållbarhet. 

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Istället för att hela tiden gå och trycka på via 
lagstiftning som de gör så finns det så många 
andra saker - de kan skruva i processerna, de kan 
ge de besked som behövs, inte vara så himla 
rädda för att fatta beslut, Jag skulle gärna se att 
man tog lite större risker, att man var lite 
modigare och att man vågade fatta kanske ibland 
obekväma beslut som möjliggör omställningen 
istället för att bromsa den. De här icke-besluten vi 
lever med nu bromsar utvecklingen. 
Klimatförändringarna kan inte vänta, vi måste 
göra något, våra kunder kan inte vänta och vi kan 
inte vänta på att politikerna ska fatta beslut om vi 
ska överleva.” 

”Näringslivet är väldigt drivande i 
hållbarhetsarbetet, jag tror att alla inser att det 
inte kommer vara ekonomiskt hållbart att inte 
ställa om, så att min känsla är att näringslivet 
driver på hårdare i de här frågorna än vad 
politiken gör, politiken ligger efter.” 
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KONTEXT: RESURSKRÄVANDE 
OCH SVÅRTOLKADE REGELVERK

En annan utmaning är de olika regelverk man som företag har att förhålla sig till och som 
både kan vara svåra att tolka och kräver mycket tid och resurser. Samtidigt som olika 
standarder och rapporteringskrav kan vara behjälpliga och underlätta arbetat med att nå 
sina hållbarhetsmål är det också delvis en hämsko. 

• För att leva upp till de krav som ställs behöver man involvera flera delar och expertis 
internt, exempelvis inom kommunikation, finans och legala avdelningar. 

• Dessutom anlitar många även extern expertis i form av konsulter och liknande för att 
säkerställa att man har kontroll och kan leva upp till kraven på rätt sätt. 

• Flera vittnar också om att regelverken ofta är krångliga och svåra att sätta sig in i och 
få överblick över (som exempel nämns EU:s taxonomi som förvisso är ett viktigt 
verktyg, men som delvis uppfattas svårtillgänglig). Dessutom kommer det ständigt nya 
regler och förändringar som man behöver ha koll på och som inte alltid uppfattas helt 
relevanta eller rimliga.

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Vi ser det som en utmaning och risk att det blir väldigt 
mycket mer legala krav och standarder som man måste 
följa. Vi känner lite att då jobbar man bara mot att 
redovisa enligt en standard, det kan bli ganska 
fyrkantigt. Vi har till exempel valt att inte redovisa enligt 
GRI, fast vi tittar på dem, vissa delar är väldigt bra, men 
det passar inte vår bransch helt och det är väldigt 
mycket jobb med det och det känns inte relevant. Men nu 
verkar det som att det kommer standarder på EU-nivå, 
då får man rätta sig i det ledet. Det kan bli lite att man 
ska följa standarder, men gör man verkligen rätt sak? 
Det känns lite sisådär, men även om vi har koll på vad 
som händer måste vi också kunna berätta om vad vi gör 
för att de stora investerarna ska vilja investera i oss...så 
det är förenat med rätt stora finansiella risker om vi inte 
kan visa att vi jobbar på ett hållbart sätt.”

”Ibland är de här regelverken inte helt genomtänkta och 
många av de som har tagit fram de här reglerna har inte 
jobbat i de företag som är mottagare och utförare. 
Därför landar de här kraven ibland snett och ibland är de 
dessutom helt osynkade, vilket ställer till det och det 
blir tids- och energitjuvar snarare än något som driver 
utveckling framåt.” 
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Framtidsutsikter
Drivkrafter och behov av 
externt stöd



UTVECKLINGSTAKT

SEX AV TIO FÖRETAG UPPGER ATT HÅLLBARHETSARBETET 
UTVECKLAS SOM PLANERAT 

Hur man upplever sin utvecklingstakt skiljer sig inte nämnvärt mellan 
sektorerna (t.ex. tjänsteföretag jämfört med tillverkningsindustrin). Däremot 
uppger stora företag i lägre utsträckning att det går långsammare än planerat 
(29%). 

Resultaten visar också vikten av riskanalys och mätbara mål för 
hållbarhetsarbetet. De företag som gjort någon form av riskanalys uppger i 
högre utsträckning att hållbarhetsarbetet går som planerat (63%) än de som 
inte gjort det (45%). Bland de som uppger att de har mätbara mål för arbetet så 
är det 59% som uppger att hållbarhetsarbetet går som planerat, medan enbart 
48% av de företag som ej har mätbara mål uppger detsamma. 
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57%

37%

6%

... utvecklas som planerat?

... går långsammare än planerat?

... går fortare än planerat?

Skulle du säga att ert arbete med hållbarhet..?

Fråga: Skulle du säga att ert arbete med hållbarhet..?
Bas: Företag, total (n= 876)



RESURSER FÖR ATT ÖVERKOMMA HINDER

BARA HÄLFTEN AV FÖRETAGEN KÄNNER SIG SÄKRA I ATT DE HAR DE 
RESURSER SOM KRÄVS FÖR ATT ÖVERKOMMA HINDREN FÖR OMSTÄLLNING

En dryg fjärdedel vet att de saknar antingen externa eller interna resurser – eller båda – för 
att överkomma hinder för hållbart företagande. 

En femtedel känner sig osäkra på om de har eller inte har de resurser som krävs för att 
ställa om. Detta tyder på att även om man lyckats identifiera hinder, så är vägen framåt och 
vilka resurser som krävs fortfarande ganska oklart för många företag. 
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51%

12%

5%

11%

20%

Ja

Nej, vi saknar de interna resurserna

Nej, vi saknar externa resurser

Nej, vi saknar både interna och externa
resurser

Vet ej/osäker

Fråga: Om du tänker på de hinder som du ser finns för omställningen till hållbart företagande. Anser du att ditt företag har det som krävs för att komma förbi dessa hinder innan 2030?
Bas: Företag, total (n= 876)



BEHOV AV EXTERNT STÖD

DRYGT 9 AV 10 FÖRETAG SER ETT BEHOV AV EXTERNT STÖD FÖR 
ATT UTVECKLA HÅLLBARHETSARBETET 

Däremot är det drygt hälften som inte vet vart de kan vända sig för att få 
tillgång till stöd och resurser de behöver. 
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40%

36%

33%

32%

32%

29%

23%

22%

20%

6%

Stöd i att förena hållbar utveckling med andra
ekonomiska målsättningar

Utbildning av personal

Ökad samverkan mellan mitt företag och politiska
beslutsfattare

Finansiering för hållbar utveckling

Ökad samverkan med andra företag och
organisationer

Riktlinjer och vägledning (standarder, certifieringar)

Hjälp med att mäta hållbarhetsutvecklingen i
företaget

Förbättrad tillgång på teknik

Hjälp med att göra analys av företags
hållbarhetsrisker

Det behövs inget externt stöd eller resurser

Fråga: Vad anser du att ditt företag behöver, i form av stöd och resurser, för att utveckla hållbarhetsarbetet?
Bas: Företag, total (n= 876)

Nej Ja

55% av företagen vet 
inte var de kan vända 
sig för att få stöd och 
resurser de behöver. 



BEHOV AV EXTERNT STÖD I OLIKA SEKTORER

TJÄNSTEFÖRETAG OCH TILLVERKNINGSINDUSTRIN HAR 
ÖVERLAG BEHOV AV SAMMA TYP AV STÖD

Dock så har tjänsteföretagen ett större behov av stöd i hjälp att mäta 
hållbarhetsutvecklingen. Inom tillverkningsindustrin är det istället ett större 
behov av hållbara investeringspengar. 
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42%

31%

36%

28%

26%

40%

34%

19%

17%

5%

25%

33%

31%

30%

21%

41%

35%

20%

28%

8%

Finansiering för hållbar utveckling (hållbara
investeringspengar)

Ökad samverkan med andra företag och
organisationer

Ökad samverkan mellan mitt företag och politiska
beslutsfattare (kommunal, regional och/eller…

Riktlinjer och vägledning (standarder, certifieringar)

Förbättrad tillgång på teknik

Stöd i att förena hållbar utveckling med andra
ekonomiska målsättningar (ex lönsamhet)

Utbildning av personal

Hjälp med att göra analys av företags
hållbarhetsrisker

Hjälp med att mäta hållbarhetsutvecklingen i
företaget

Det behövs inget externt stöd eller resurser

Tillverkningsindustri Tjänsteföretag

Fråga: Vad anser du att ditt företag behöver, i form av stöd och resurser, för att utveckla hållbarhetsarbetet?
Bas: Företag, total (n= 876)



BEHOV AV EXTERNT STÖD PER FÖRETAGSSTORLEK

STORA FÖRETAG EFTERFRÅGAR SAMVERKAN MED ANDRA FÖRETAG 
OCH POLITISKA BESLUTSFATTARE I STÖRRE UTSTRÄCKNING

Medelstora och stora företag uppger också ett större behov av stöd i att förena 
hållbar utveckling med andra ekonomiska målsättningar. 
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27%

21%

24%

31%

17%

31%

34%

21%

30%

14%

34%

32%

29%

31%

20%

43%

38%

24%

26%

6%

32%

38%

41%

26%

25%

42%

34%

15%

19%

4%

Finansiering för hållbar utveckling (hållbara
investeringspengar)

Ökad samverkan med andra företag och
organisationer

Ökad samverkan mellan mitt företag och politiska
beslutsfattare (kommunal, regional och/eller…

Riktlinjer och vägledning (standarder, certifieringar)

Förbättrad tillgång på teknik

Stöd i att förena hållbar utveckling med andra
ekonomiska målsättningar (ex lönsamhet)

Utbildning av personal

Hjälp med att göra analys av företags
hållbarhetsrisker

Hjälp med att mäta hållbarhetsutvecklingen i
företaget

Det behövs inget externt stöd eller resurser

Små företag Medelstora företag Stora företag

Fråga: Vad anser du att ditt företag behöver, i form av stöd och resurser, för att utveckla hållbarhetsarbetet?
Bas: Företag, total (n= 876)
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KONTEXT: ÖKAD TYDLIGHET 
OM KRAV OCH REGELVERK

I djupintervjuerna rör resonemangen om behov och framtida utvecklingsmöjligheter främst 
utvecklingsmöjligheter en ökad tydlighet och enhetlighet när det gäller krav och 
utvärderingsparametrar kopplat till hållbarhet, samt när det gäller rapportering och 
applicering av legala krav och regelverk.

• För att underlätta hanteringen och möjligheten att leva upp till de krav som ställs 
efterfrågas en ökad tydlighet och ökad vägledning i hur olika typer av 
hållbarhetskrav formuleras, samt hur de kan mätas och följas upp.

• Det kan exempelvis handla om mer transparenta fördelningsnycklar vid olika typer 
av tillstånd (miljö, el), samt tydligare formulerade krav i upphandlingar.

• För att underlätta hanteringen av legala krav handlar det dessutom att verka för sunda 
regleringar som är anpassade efter företagens verklighet, samt kopplat till finansiella risker 
och investeringar.

• Det finns även behov av ökad samordning mellan olika initiativ och utformning av 
legala krav och regelverk, inte minst vid införandet av nya regler. 

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Ett problem är att det ställs lite för 
generella krav, krav som är mer allmänt 
hållna och inte så specifika. Det gör att det 
blir väldigt otydligt hur saker och ting ska 
följas upp och resulterar i att det inte följs 
upp. Det blir så ospecifikt och kan handla 
mer om att man vill ticka i boxen ”vi har 
gjort en hållbar offentlig upphandling”, än 
att man tänker att man ska följa upp på de 
här frågorna sen. Det blir istället upp till 
den enskilde leverantören att svara och att 
ta fram så mycket som möjligt på något 
sätt, men man vet inte varför de frågar om 
just det här.”
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KONTEXT: ATT FÖRENA 
HÅLLBARHET MED AFFÄREN OCH 
LÖNSAMHET 

En utmaning som framkommer i djupintervjuerna, i synnerhet bland tjänsteproducerande 
företag, är kopplingen mellan affären/kärnverksamheten och hållbarhetsarbetet.
40% av företagen uppger också i enkätundersökningen att det är just stöd för att förena 
hållbarhet med andra ekonomiska målsättningar man önskar från externt håll. 

• Det är inte alltid helt lätt att göra det konkret och applicerbart på olika delar av 
verksamheten, samt skapa rätt förutsättningar för att kunna följa upp och mäta de 
insatser som görs inom olika områden och på olika lokala marknader.

• Vikten av att sprida kunskap och fördela ansvaret för hållbarhetsarbetet på olika delar 
av organisationen framhålls som en framgångsfaktor för att lyckas nå ut och förankra 
arbetet.

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Vi kommer anställa ytterligare en person 
som kommer ha det som sin främsta 
arbetsuppgift, att vara länken mellan 
affären och hållbarhetsarbetet, att 
verkligen vara som en säljperson till så att 
säga, någon som har det perspektivet. [...] 
Så kärnan är att integrera det i affären och 
se till att hållbarheten blir en del av 
affären helt enkelt och att det finns 
vinningar att göra. Man kan vara krass och 
säga att om man inte gör det så kommer 
man inte finnas kvar som bolag, men det 
viktiga är att kunna visa på vilka olika 
vinningar som man kan göra med 
hållbarhet.”
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”Om vi börsnoteras och ska göra en mer formell 
hållbarhetsrapportering så kommer vi behöva 
hjälp inom det. Det finns väldigt bra utbud på 
hållbarhetskonsulter idag. Sen är det en 
kostnadsfråga och det är en utmaning att 
motivera den kostnaden internt, så hjälp finns 
men det är en kostnadsfråga från vårt håll.”
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KONTEXT: TILLGÄNGLIGHET AV 
KOMPETENS OCH RESURSER 

Kopplat till kraven på hållbarhetsrapportering tas också kostnaden för kompetens och 
resurser upp som en utmaning.

• Ju fler krav företagen ska leva upp till och ju mer man ska prioritera desto mer expertis 
och kompetens krävs. Det finns behov av att ta in kostnadsdrivande konsulter som 
kan bidra med den kunskap och kompetens som företagen själva inte besitter.

• I detta sammanhang tas även kostnader för att ansluta sig till olika databaser för 
certifiering enligt vissa kvalitetsparametrar upp. Enligt företagen finns en uppsjö 
av olika databaser för att värdera en leverantör ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket bl.a. 
kan vara ett krav vid upphandling av olika tjänster och produkter.

• En återkommande utmaning är också den byråkrati och yttre förutsättningar som finns 
för att kunna arbeta med de omställningar som krävs. Här nämns främst långa 
tillståndsprocesser och långsam utbyggnad av elnätet (tillgång till fossilfri el) 
som hinder för att kunna ställa om i önskvärd takt.

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Vi får en förfrågan från en kund som 
säger att ”vi vill titta på er ur ett 
hållbarhetsperspektiv i den här 
databasen” och då skickar de en förfrågan 
till oss där vi får gå igenom och svara på 
jättemånga frågor om vårt 
hållbarhetsarbete och så får vi ut någon 
typ av bedömning. Men det finns väldigt 
många olika såna databaser som har 
väldigt olika krav. Det är ju en 
kostnadsfråga också som innebär att 
innan vi kan skicka in svaren så behöver vi 
betala ett medlemskap till den här 
databasen och sen om vi vill använda 
resultaten ska vi avsätta ytterligare en 
summa. Så det är företag som tjänar 
pengar på det här på ett sätt som alla 
kanske inte är medvetna om.” 
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KONTEXT: KUNSKAP OCH 
KOMPETENS OM CIRKULÄR 
OMSTÄLLNING

Ett annat stort utvecklingsområde handlar om den cirkulära omställningen och de 
lösningar och förutsättningar som krävs för att komma vidare i omställningsarbetet.

• Det handlar dels om tydligare vägledning i form av kunskap och kompetens, dels 
om den utbyggnad av kraftnätet, samt bränsleförsörjning, energieffektivisering och liknande 
som måste till för att kunna nå de uppsatta målen inom den tidsram man satt upp.

• Det finns ett behov av oberoende kunskapsunderlag, samt ökad kunskap och kompetens 
som inte bara beskriver problemen, utan även bidrar med lösningar. 

• Behov av en tydligare plan för utbyggnad och utveckling mot fossilfri el, fossilfria 
transporter samt behov av att bli bättre på det cirkulära, vilket inte bara handlar om 
återvinning. Utan även kunskapslyft vad rör återanvändning, delningsekonomi, samt att få 
in mer återvunnet material i produktutveckling.

Bas: Kvalitativ: 8 djupintervjuer. 

”Det handlar mycket om att i ett väldigt 
långt perspektiv gå från att sälja hårdvara 
till att sälja tjänster och tänka om och 
cirkulärt, men vi har inte den kunskap i 
företaget idag hos alla säljare och inte de 
incitamenten riktigt heller för att säljarna 
belönas ju på försäljning. Så kärnan är att 
integrera det i affären och se till att 
hållbarheten blir en del av affären helt 
enkelt och att det finns vinningar att göra.”



KRISERS PÅVERKAN PÅ HÅLLBARHETSARBETET
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6
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11%

12%

11%

13%

12%

15%

24%

26%

29%

30%

30%

36%

26%

24%

26%

25%

23%

16%

21%

21%

20%

16%

12%

7%

Ökade priser på drivmedel

Ökade elpriser

Covid 19-pandemin

Kriget i Ukraina

Inflation

Lågkonjunktur

Osäker/vet ej Inte påverkats alls

I mycket liten utsträckning I ganska liten utsträckning

I ganska stor utsträckning I mycket stor utsträckning

Fråga: De senaste åren har präglats av flera händelser och kriser som påverkat samhället på alla nivåer, inklusive svenska företag. Hur har arbetet med hållbarhet på ert företag 
påverkats av följande händelser?/ Du svarade att företagets hållbarhetsarbete påverkats av olika kriser och händelser under de senaste åren. På vilket sätt har ni påverkats?
Bas: Företag, total (n= 876)

STÖRST PÅVERKAN AV ÖKADE PRISER PÅ DRIVMEDEL OCH ENERGI

Inga större skillnader finns mellan olika stora företag, eller mellan sektorer. 
Det går dock att se att tillverkningsindustrin varit mer drabbade av ökade 
elpriser (52% uppger stor påverkan) än tjänsteföretagen (40%)



KRISERS PÅVERKAN PÅ HÅLLBARHETSARBETET
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Fråga: De senaste åren har präglats av flera händelser och kriser som påverkat samhället på alla nivåer, inklusive svenska företag. Hur har arbetet med hållbarhet på ert företag 
påverkats av följande händelser?/ Du svarade att företagets hållbarhetsarbete påverkats av olika kriser och händelser under de senaste åren. På vilket sätt har ni påverkats?
Bas: Företag, total (n= 876)

POLARISERAT KRING OM KRISERNA LETT TILL ÖKAD, ELLER 
MINSKAD, PRIORITERING AV HÅLLBARHETSARBETET

36%

29%

18%

16%

20%

Ökad prioritering av hållbarhetsarbetet

Nedprioritering av hållbarhetsarbetet

Fokusskifte eller byte av
hållbarhetsstrategi

Var tvungen att utveckla nya produkter
och/eller tjänster (innovation)

Annat sätt

”I grunden tror jag att den situationen vi ser nu med 
råvarubrist gör väldigt ont just nu, men det är en viktig 
faktor och väckarklocka att vi måste ställa om, vi kan inte 
bara förbruka hela tiden, vi måste återvända och satsa på 
mer cirkulära affärsmodeller.” 

”T.ex. det här med Ukraina och hela energifrågan sätter 
ju verkligen… återigen, det är ju hur man, inte minst från 
politiskt håll, väljer att hantera utmaningen, t.ex. går man 
från att byta ut fossilt från ett håll och får leveranserna 
från ett annat håll eller tar man tillfället i akt för att öka 
på omställningen? Det finns saker som talar för och 
emot”



VIKTIGA DRIVKRAFTER DE KOMMANDE 5 ÅREN

FÖRETAGEN TROR ATT UTVECKLINGEN FRÄMST KOMMER DRIVAS AV 
ÖNSKEMÅL OCH KRAV HOS KUNDER SAMT ÄGARE OCH INVESTERARE 

72

67%

55%

43%

41%

37%

33%

30%

26%

3%

1%

Önskemål från kunder och konsumenter

Krav och förväntningar från ägare och
investerare

Politiska beslut på regeringsnivå

Internationell policy, t.ex EU-politik

Allmän opinion i samhället

Innovationsarbete

Bättre avkastning på grund av hållbar
utveckling

Insikter från de senaste årens kriser (t.ex krig,
konflikter och naturkatastrofer)

Annat

Vet ej/osäker

Fråga: Vad tror du kommer driva företagets hållbarhetsarbete framåt de kommande 5 åren?
Bas: Företag, total (n= 876)

”Vi har insett att vi måste ställa om mycket fortare och 
det grundar sig delvis i att efterfrågan hos våra kunder är 
så enormt mycket större än vad vi kunde drömma om, så 
det är den största anledningen till att vi ställer om 
fortare, vi kan helt enkelt inte mätta den efterfrågan som 
finns på marknaden idag med den första etappen, vi 
behöver ställa om så fort som möjligt för att kunderna 
efterfrågar det.”



VIKTIGA DRIVKRAFTER DE KOMMANDE 5 ÅREN

FÖRETAG AV OLIKA STORLEK HAR GANSKA GEMENSAM BILD 
AV VAD SOM KOMMER DRIVA FÖRETAGETS 
HÅLLBARHETSARBETE FRAMÅT 

Stora företag ser dock att internationell policy, så som EU-politik, samt 
krav från ägare och investerare kommer spela en större roll. 
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58%

30%

38%

30%

26%

24%

43%

20%

68%

41%

45%

34%

32%

28%

49%

28%

68%

36%

43%

53%

38%

34%

67%

27%

Önskemål från kunder och konsumenter

Allmän opinion i samhället

Politiska beslut på regeringsnivå

Internationell policy, t.ex EU-politik

Innovationsarbete

Bättre avkastning på grund av hållbar
utveckling

Krav och förväntningar från ägare och
investerare

Insikter från de senaste årens kriser (t.ex krig,
konflikter och naturkatastrofer)

Små företag Medelstora företag Stora företag

Fråga: Vad tror du kommer driva företagets hållbarhetsarbete framåt de kommande 5 åren?
Bas: Företag, total (n= 876)



VIKTIGA DRIVKRAFTER DE KOMMANDE 5 ÅREN

TILLVERKNINGSINDUSTRIN TROR ATT KRAV FRÅN 
ÄGARE OCH INVESTERARE KOMMER VARA EN NÅGOT 
VIKTIGARE DRIVKRAFT

I övrigt så har tillverkningsindustrin och tjänsteföretagen en liknande 
bild av vad som kommer driva utvecklingen framåt. 
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69%

36%

41%

43%

30%

28%

61%

29%

65%

40%

46%

43%

35%

31%

55%

25%

Önskemål från kunder och konsumenter

Allmän opinion i samhället

Politiska beslut på regeringsnivå

Internationell policy, t.ex EU-politik

Innovationsarbete

Bättre avkastning på grund av hållbar
utveckling

Krav och förväntningar från ägare och
investerare

Insikter från de senaste årens kriser (t.ex krig,
konflikter och naturkatastrofer)

Tillverkningsindustri inkl. mineralutvinning Tjänsteföretag

Fråga: Vad tror du kommer driva företagets hållbarhetsarbete framåt de kommande 5 åren?
Bas: Företag, total (n= 876)
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Slutord och rekommendationer
Med Omställningsrapporten hoppas vi ha gett er kunskap om nuläge och nyläge för svenskt näringslivs 
hållbarhetsarbete. Som medskick har vi tagit fram ett antal rekommendationer. Dessa riktar sig till företag och 
politiker och vi ser dem som viktiga för att accelerera arbetet med att nå Agenda 2030. 

Till företagen:

• Fokusera på att nå ut med hållbarhetsarbetet och utveckla kompetensen i hela företaget. I många, framför allt 
större, företag är hållbarhetsarbetet redan välintegrerat på ledningsnivå.

• Integrera hållbarhet i den ekonomiska styrningen. För att hållbarhetsarbetet ska omsättas från strategi till 
praktik behöver hållbarhet beaktas i den ekonomiska styrningen, t.ex. budgetarbete och ekonomiska incitament.

Till politiken:

• Lyssna på svenska företag. Företagen vet vilka åtgärder som krävs för att de ska kunna accelerera sitt 
hållbarhetsarbete. Politiken måste bli ett hjälpmedel i stället för ett hinder.

• Harmonisera regelverk. Med för många olika osammanhängande regelverk riskerar hållbarhetsarbetet fastna i 
överdrivna dokumenteringskrav.

• Fler långsiktiga beslut och riktlinjer. Företag hindras att satsa på långsiktig hållbarhet när politiska beslut 
ändras oförutsett och ofta.

• Premiera hållbara alternativ. Med offentlig upphandling och andra ekonomiska styrmedel kan politiken 
premiera hållbara alternativ och accelerera omställningen.

För oss på UN Global Compact Network Sweden kommer också Omställningsrapporten att guida oss framåt. 
Rapporten visar oss hur vi på bästa sätt ska stödja svenska företag för att påskynda omställningen. 

Som avslutning vill vi tacka Ipsos för ett gott samarbete, men också rikta ett stort tack till alla företag som lagt 
ner tid och engagemang på att svara på enkäten och delta i djupintervjuer. Tack!




