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Sammanfattning
En majoritet skånska storföretag ser tydligt hur hållbar-

hetsarbete stärker både varumärke och konkurrenskraft. 
Samtidigt efterlyser man tydligare och mer långsiktiga 
spelregler från politiken för att kunna växla upp hållbar-
hetsambitionerna ytterligare. Denna undersökning, där 
28 av de största företagen verksamma i Skåne medverkat, 
visar att 78 procent av storföretagen i Skåne är positiva till 
strängare miljölagkrav, vilket är en större andel än de 67 
procent som var positivt inställda på Stockholmsbörsens 
stora lista. 

Branschorganisationer är ofta skeptiska till tuffare miljö-
lagstiftning, men i våra kontakter med företagsledningar får 
vi en annan, mer positiv bild. För att få en bild av vad före-
tagen själva tycker har konsultbolaget 2050 låtit genomföra 
en enkätundersökning om hur företag med stor verksamhet 
i Skåne ser på en tuffare miljölagstiftning och dess betydelse 
för konkurrenskraften. 75 av de största företagen verksamma 
i Skåne1  har tillfrågats, varav 28 stycken valde att svara.

Undersökningen visar att skånska företag överlag ställer 
sig relativt positiva till både tuffare miljölagstiftning och mer 
ambitiösa styrmedel, redan på kort sikt, men än mer på lång 
sikt. De skånska företagen är något mer positiva till strängare 
lagkrav än styrmedel, medan förhållandet är omvänt för bo-
lagen på Stockholmsbörsen. De skånska företagen uppger 

1 Sett till omsättning per räkenskapsår 2016.

också att de lägger mer tid på att svara på externa frågor runt 
hållbarhet jämfört med företagen på stora listan.

Både i Skåne och på Stockholmsbörsen menar företagen 
att ”varumärket” är det område som påverkas mest av håll-
barhetsfrågor. Andra områden som påverkas i hög utsträck-
ning är konkurrenskraft, riskhantering och employer bran-
ding. Minst effekt ser de svarande företagen på finansiering 
och försäljning. 

Det finns en stor spännvidd i hållbarhetsambitionerna 
bland storföretagen idag. 20 procent av företag i vår under-
sökning hållbarhetsredovisar inte och har heller inget uttalat 
klimatmål. För dessa företag framgår det att kopplingen mel-
lan hållbarhet och lönsamhet ännu inte given. I andra änden 
av spektrat ser de företag som redan idag har ett ambitiöst 
hållbarhetsarbete möjligheter att växla upp ytterligare, då 
man ser kopplingen till konkurrenskraftiga och lönsamma 
affärer. För dessa företag är bristen på politisk långsiktighet 
en bromskloss i omställningsarbetet.

Summary 
A majority of big companies in Skåne clearly see how 

sustainability efforts strengthen both their brand and 
competitiveness. At the same time, clearer and more long-
term policies are necessary for them to further ramp up 
sustainability ambitions. The current survey, with 28 of 
the largest companies in Skåne responding, shows that 78 
percent of the large companies in Skåne have a positive 
attitude to stricter environmental legislation, which is a 
larger fraction than the 67 percent of the Stockholm Stock 
Exchange’s (SSE) Large Cap companies.

Trade organizations are often skeptical of stricter en-
vironmental legislation. However, when asking business 
leaders directly they often have a more positive attitude. 
To get a better picture of businesses’ views on stricter en-
vironmental legislation and its impact on competitiveness, 
2050 Consulting AB has conducted a survey study directed 
towards large businesses in Skåne. 75 of the largest compa-
nies operating in Skåne were invited to participate, of whom 
28 chose to respond.

The survey results show that, in general, Skåne compa-
nies are relatively positive to both stricter environmental 
legislation and more ambitious fiscal incentives, already in 
the short term, but even more so in the longer term. The 

companies in Skåne are somewhat more positive to stricter 
legislation than to economic incentives, attitudes which are 
reversed for the Large Cap companies on the SSE. Compa-
nies in Skåne also state that they spend more time respon-
ding to external inquiries relating to sustainability compared 
to SSE Large Cap companies.

Both in Skåne and on the Stockholm Stock Exchange, 
companies believe that ”brand” is the area most affected 
by sustainability. Other areas affected to a large extent are 
competitiveness, risk management and employer branding. 
Respondents see lesser effects on financing and sales.

There is a wide span of sustainability ambitions among 
big companies today. Two out of ten companies in our sur-
vey do not publish sustainability reports and have no explicit 
climate goals. For these companies the link between sus-
tainability and profitability is not yet clear. At the other end 
of the spectrum, companies that already have ambitious 
sustainability efforts see opportunities to ramp up their ef-
forts, since they already see the link between sustainability, 
competitiveness and profitability. For these companies, the 
lack of political long-term conditions and commitments 
gives pause to their transition towards sustainability.

For more information, please contact:
Markus Ekelund, 0705-770 097, markus.ekelund@2050.se
Lina K Wiles, 0707-707 342, lina.wiles@2050.se

mailto:markus.ekelund%402050.se?subject=
mailto:lina.wiles%402050.se?subject=
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Klimatfrågan och omställningen till ett 
mer hållbart samhälle med utsläpp nära noll 
tar alltmer plats i styrelserummen hos före-
tagen, både i Sverige och globalt. Upprepa-
de undersökningar visar att många företag 
ser allt tydligare samband mellan hållbar-
hetsarbete och ökad lönsamhet. I en artikel 
i Science från april 2017 skriver Rockström 
et al att stora företag såväl som storstäder 
behöver ha en plan för att nå nettonollut-
släpp på plats redan 2020, för att ge förut-
sättningar att nå Parisavtalets ambition om 
globala utsläpp nära noll till år 20501.

Hållbarhetsarbetet bland företagen på 
Stockholmsbörsens stora lista har under-
sökts tre gånger sedan 2013 av 20502. Mellan 
de två senaste undersökningarna 2014 och 
2016 har företagen tagit snabba kliv mot ett 
mer transparent klimatarbete samtidigt som 
ambitionerna på klimatområdet har höjts 
rejält. En annan viktig signal är att andelen 
företag som hållbarhetsrapporterar tagit ett 
stort kliv upp från 25 till 75 procent mellan 
åren 2014 och 2016. 65 procent av de 79 fö-
retagen på stora listan (Large Cap) hade 2016 
ett mål om minskade växthusgasutsläpp, och 
fem företag hade börjat förbereda för ett 
klimatneutralt samhälle med specifika årtal 
då deras klimatpåverkan ska uppgå till noll. 
Omkring hälften av företagen rapporterar 
numera klimatutsläpp uppströms och/eller 
nedströms i sin värdekedja (scope 3 i GHG-
protokollet). 

Givet att svenska företag ser ett affärs-
värde i sitt hållbarhetsarbete ville vi även 
undersöka om företagen anser att tuffare 
miljölagstiftning och ekonomiska styrmedel 
gynnar eller missgynnar dem. Vi ville också 
se i vilken utsträckning företagen anser att 
hållbarhet påverkar olika affärskritiska områ-
den såsom varumärke, finansiering, försälj-
ning, med flera. 

Under 2016 undersökte vi svenska fö-
retags syn på hållbarhet och affärsvärde3  
tillsammans med sjunde AP-fonden. 316 
svenska bolag med omsättning över 350 
mkr deltog i undersökningen och resultaten 
visade att medverkande företag såg miljö-
lagstiftning och -styrmedel som positiva för 
lönsamheten. 67 procent menade att 

1 http://science.sciencemag.org/content/355/6331/1269
2 https://www.2050.se/files/Rapporter/transparensbors-
bolag.pdf
3 https://www.2050.se/files/Rapporter/rapport-l-nsam-
het-final.pdf

företagens affär skulle gynnas på lång sikt 
av tuffare miljölagstiftning. Bara 15 procent 
ansåg att de skulle missgynnas. Bilden var än 
mer positiv när det gäller styrmedel. Redan 
på kort sikt uppgav 57 procent av företagen 
att deras affär skulle gynnas. Även inom 
transport- och industrisektorerna, som ofta 
pekas ut som extra hårt drabbade av tuf-
fare miljökrav, såg 70 procent att deras affär 
skulle gynnas av mer ambitiösa styrmedel på 
lång sikt.

I denna rapport vänder vi blicken specifikt 
mot Skåne. Syftet är att undersöka synen 
på hållbarhet och hållbarhetsarbete bland 
stora företag verksamma i Skåne och jämföra 
resultaten med de tidigare rapporterna som 
gjorts på riksplanet. Finns det regionala skill-
nader i synen på hållbarhet och hållbarhets-
arbete? Är skånska företag mer eller mindre 
positiva till tuffare krav och styrmedel på mil-
jöområdet än Sverige i stort? Vilka kopplingar 
ser de skånska företagen mellan hållbarhet 
och affärsvärde? 

Introduktion
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Mellan februari och april 2017 genomför-
des en enkätundersökning med företag med 
stor verksamhet i Skåne län. Enkäten skicka-
des till 75 av de största företagen i Skåne 
baserat på årsomsättning1. 28 av de tillfrå-
gade företagen, motsvarande 37 procent, 
besvarade enkäten. 

Flera företag har valt att besvara enkäten 
anonymt. På grund av den stora spridningen 
mellan olika branscher bland de svarande 
bolagen har det inte gått att göra branschvisa 
jämförelser (Figur 1). 85 procent av företagen 
som figurerar i denna rapport har en årlig 
omsättning över 1 miljard kronor. 73 procent 
av de medverkande företagen har fler än 
500 anställda, och bara två har färre än 100 
anställda.

Som komplement har vi genomfört för-
djupande intervjuer med representanter från 
ett antal av de företag som besvarat enkäten.

1 http://largestcompanies.se/topplistor/sverige/de-stor-
sta-foretagen-efter-omsattning/skane-lan
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Figur 1. branschtillhörighet bland de 28 företag som besvarat 

enkäten

Figur 2. fördelning av yrkesroller bland de som besvarat 

enkäten.
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Resultaten visar att nära tre fjärdedelar av 
företagens ledningar lägger relativt lite eller, 
nästan ingen, tid på att svara på externa håll-
barhetsrelaterade frågor (Figur 3). 

De personer som besvarat enkäten uppger 
däremot att de själva lägger mer tid på den 
typen av frågor (figur 4). Ändå är det knappt 
hälften som säger att de lägger mycket el-
ler relativt mycket tid på att svara på externa 
hållbarhetsfrågor. Sammantaget framträder 
bilden att ämnet inte ligger högst på dagord-
ningen bland företagens intressenter.

Företagens syn på 
hållbarhet och affärsvärde

Figur 3. Nära 3/4 av företagen säger att ledningen lägger 

relativt lite, eller nästan ingen, tid alls på att svara på 

hållbarhetsrelaterade frågor från externa intressenter, 

såsom exempelvis kunder eller investerare.

Figur 4. 46 procent av företagen säger att de lägger mycket eller 

relativt mycket tid på att svara på hållbarhetsrelaterade frågor från 

externa intressenter, såsom exempelvis kunder eller investerare.
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Kraven på stora företag att verka för en 
bättre miljö och ett bättre samhälle ökar. 
Branschorganisationer hävdar gärna att vi 
riskerar att företag flyttar från Sverige om 
de ekonomiska styrmedlen blir för kraftiga. 
Samtidigt har flera svenska storföretag aktivt 
gått ut i den nationella debatten och argu-
menterat för mer ambitiösa ekonomiska 
styrmedel inom miljö- och hållbarhetsområ-
det. Vi har därför frågat företagen direkt hur 
de egentligen ser på tuffare styrmedel och 
miljölagstiftning. Skulle deras affär gynnas 
eller missgynnas? Hur vill företagen uppnå 
en mer hållbar värld, föredrar de ekonomiska 
styrmedel eller vill de hellre se lagstiftning?

Tuffare miljölagstiftning
Över hälften av företagen i vår undersök-

ning anser att deras affärer gynnas redan på 
kort sikt av hårdare miljölagstiftning (Figur 5). 
Värt att notera är att endast 7 procent av de 
svarande företagen ser tuffare miljölagstift-
ning som mycket missgynnande, medan 
omkring en tredjedel anser att det kan inne-
bära ett visst mått av missgynnande på kort 
sikt.

På lång sikt är bilden överlag än mer po-
sitiv. Över tre fjärdedelar av företagen menar 
att tuffare miljölagar gynnar affärerna på lång 
sikt och bara fem av 28 företag bedömer att 
affären missgynnas. 

Styrmedels påverkan 
på affären

Figur 5. Företagen ger överlag en optimistisk syn på tuffare miljölagstiftning, redan på kort sikt men än mer på 

lång sikt. 57 procent av företagen bedömer att tuffare lagstiftning gynnar affärerna på kort sikt och hela 78 % 

på lång sikt.

Anser du att er affär gynnas eller missgynnas av tuffare miljölagstiftning 
(Här ingår ej miljöskatter eller andra ekonomiska styrmedel)?
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Ambitiösare miljöstyrmedel
I undersökningen fick företagen även 

svara på frågan Anser du att er affär gynnas 
eller missgynnas med mer ambitiösa eko-
nomiska miljöstyrmedel, givet att kostnads-
trycket i stort inte ökar? Här visar svaren på 
en något mer pessimistisk syn. 50 procent 
svarade att affärerna skulle gynnas på kort 
sikt, och bara något högre på lång sikt, 54 
procent. Här fann vi också fler osäkra svar 
(Figur 6). 

Politisk tydlighet och långsiktighet är 
något som återkommande kommit fram i 
djupintervjuerna som förutsättningar för ett 
ambitiöst hållbarhetsarbete.
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Figur 6. Företagen gav en något mer pessimistisk syn på effekterna av mer ambitiösa ekonomiska miljöstyr-

medel, både på kort och lång sikt och gav dessutom uttryck för en större osäkerhet inför detta.
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Hållbarhetsarbetets 
påverkan på affären 

För att ta reda på hur hållbarhetsarbetet 
integreras i affären bad vi de tillfrågade fö-
retagen att ranka hur mycket hållbarhetsfrå-
gorna påverkar olika områden. Resultaten 
visar att företag anser att hållbarhetsfrågorna 
påverkar varumärket mest. Hållbarhetsfrå-
gorna har också en stark koppling till bola-
gens konkurrenskraft, riskhantering och em-

ployer branding, dvs hur attraktiv man är som 
arbetsgivare. Trots mycket uppmärksamhet 
kring hållbart sparande och hållbara inves-
teringar de senaste åren är finansiering det 
område som företagen anser påverkas minst 
av hållbarhetsfrågor. 

Figur 7. Hållbarhetsfrågorna påverkar framför allt varumärket, men även i hög utsträckning konkurrenskraft, 

riskhantering och employer branding. Minst effekt ser de svarande företagen på finansiering och försäljning.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hur mycket påverkar hållbarhetsfrågorna följande områden hos er?

Påverkar mycket Påverkar något Påverkar lite Påverkar inte alls Osäker

Hur mycket påverkar hållbarhetsfrågorna följande områden hos er?



2050 / Skånska företags syn på hållbarhet och lönsamhet 9

Klimatmål anges i regel som en procentuell minskning av företagets 
utsläpp – dvs ett företag åtar sig att minska sina utsläpp med en viss pro-
centandel jämfört med sina egna utsläpp ett visst år i historien. Dessa mål 
uttrycks alltså i relation till en tidigare utsläppsnivå, men det är inte det som 
åsyftas när man talar om absoluta eller relativa mål. De företag som antar 
ett absolut mål måste nå en viss utsläppsnivå till sitt måldatum – exempelvis 
50 procents minskning till 2020 jämfört med 2010. De företag som sätter 
relativa mål åtar sig att minska sina utsläpp i relation till ett valt nyckeltal från 
ett år till ett annat. Ett exempel på ett sådant nyckeltal kan vara växthusgasut-
släpp per producerad enhet (vanligt inom industrin) eller växthusgasutsläpp 
per anställd (vanligt inom tjänstesektorn

Bolagens 
hållbarhetsrapportering

79 procent av bolagen i undersökningen 
hållbarhetsrapporterar i någon form. Bland 
dem som svarat att de inte gör det, motiverar 
tre av fyra med att de inte ser någon affärs-
nytta i att hållbarhetsrapportera. 

Vid en följdfråga om vad som skulle kunna 
få dem att börja hållbarhetsrapportera är det 
dock ingen som efterlyser kunskaper om 
tydligare affärsnytta, utan här lyfter respon-
denterna istället krav från kunder, investerare 
och de gällande lagkraven på hållbarhetsrap-
portering som drivkrafter.

Klimatmål
Undersökningen visar att 64 procent utav 

de besvarande företagenredovisar sina ut-
släpp av växthusgaser på ett eller annat sätt. 
De sex företag som svarat att de inte hållbar-
hetsredovisar uppger att de heller inte har 
satt ett klimatmål. 54 procent av de svarande 
företagen har ett siffersatt mål för minskning 
av sina växthusgasutsläpp. Bland dessa fö-
retag sätter ena hälften relativa utsläppsmål 
och andra hälften sätter absoluta mål. 

Bland de företag som satt upp mål om 
utsläppsminskningar är det relevant att un-
dersöka vad de har valt för basår. Ett basår 

utgör grunden för en transparent uppföljning 
och utvärdering av måluppfyllnad. Eftersom 
Sverige generellt hade högre utsläpp på 
1990-talet än idag är det troligt att detsam-
ma gäller för många svenska företag. Därför 
kan det ofta vara mer ambitiöst att sätta mål 
om utsläppsminskningar i förhållande till ett 
år i närtid. Av de 15 företag som satt klimat-
mål har nio uppgett att de har ett basår, 
medan fyra har svarat att de inte vet sitt basår 
och två företag har svarat att de inte har ett 
basår. Samtliga företag som har angett basår 
har satt det mellan 2005 och 2016, vilket får 
betraktas som ambitiöst. Ett företag har an-
gett 2020 som basår och har alltså missupp-
fattat frågan.

Vi har även undersökt om företagen har 
explicita mål om att gå mot utsläpp nära noll 
ett specifikt år. Ett sådant mål kan formuleras 
på många olika sätt och vi har valt en relativt 
öppen tolkning av begreppet, vilket innebär 
att vi godtar ”klimatneutralitet” som utsläpp 
nära noll. Endast tre av 28 medverkande fö-
retag uppger att de har satt ett sådant mål. 
Ett företag har 2020 som mål, ett annat 
2035, medan det tredje begränsar sitt noll-
mål till att gälla den egna produktionen år 
2020. Detta kan jämföras med Sveriges na-
tionella mål om klimatneutralitet till år 2045. 
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Former för 
klimatredovisningen

En grundstomme i hur förståelsen kan öka 
för företags klimatarbete är att de mäter och 
redovisar sina utsläpp på ett jämförbart sätt. 
GHG-protokollet, Greenhouse Gas Protocol, 
är den generellt rådande standarden för detta1. 
Ju fler företag som börjar redovisa enligt GHG-

1 http://www.ghgprotocol.org

protokollet, desto närmare är vi en situation där 
näringslivets klimatpåverkan verkligen kan mätas. 
16 av företagen redovisar sina växthusgasutsläpp 
enligt GHG-protokollet (figur 8). 

Figur 8. Tre fjärdedelar av företagen svarar att de 

beräknar sina utsläpp av växthusgaser i enlighet 

med Greenhouse Gas Protocol, däremot varierar 

omfattningen (scope) av vad man inkluderar.

FAKTA: GHG-PROTOKOLLET

För att beräkna företags utsläpp av 
växthusgaser enligt GHG-protokollet 
delar man in utsläppen i tre delar: 
scope 1, som avser direkta utsläpp från 
företagets egna anläggningar; scope 
2, som avser utsläpp från inköpt el och 
värme; samt scope 3, som avser utsläpp 
i företagets hela värdekedja. Scope 1 är 
vad många intuitivt ser som ett bolags 
utsläpp medan scope 2 och 3 blir mer 
abstrakta. Scope 3 avser såväl utsläpp 
från bolagets leverantörer som utsläp-
pen som bolagets produkter ger upp-
hov till när de används av kunder, och 
täcker därmed ett vaggan-till-graven-
perspektiv. Vad som är mest relevant att 
mäta och redovisa skiljer sig från bolag 
till bolag. För exempelvis en bilpro-
ducent är utsläppen vid produktions-
anläggningen (scope 1) relativt små, 
medan utsläppen hos kunden (scope 3) 
blir betydande. De totala utsläppen från 
ett lands näringsliv fås genom att ad-
dera alla företags utsläpp i scope 1.

Scope 3
indirekt

Scope 3
indirekt

Scope 1
direkt

Scope 2
indirekt

SF6CO2
CH4

N2O HFCs PFCs

NEDSTRÖMS

Inköpta varor 
och tjänster

Avfallshantering av 
sålda produkter

Investeringar

Hyrd tillgång

Egna 
anläggningar

Inköpt el, värme, kyla och 
ånga för eget bruk

Kapitalvaror
FranchiseBearbetning av 

såld produkt
Pendlingsresor

Bränsle- och energi-
relaterade aktiviteter Egenägda 

fordon

Hyrd tillgång

Tjänsteresor Användning av 
sålda produkterTransport och 

distribution Avfallshantering i 
egna verksamheten

UPPSTRÖMS RAPPORTERANDE FÖRETAG

Transport och 
distribution

Ja (Scope 1)
14%

Ja (Scope 1 & 2)
19%

Ja (Scope 1,2 & 3)
29%

Ja (Vet ej Scope)
14%

Nej, vi redovisar inte 
växthusgasutsläpp

14%

Vet ej
10%



2050 / Skånska företags syn på hållbarhet och lönsamhet 11

Slutsatser: långsiktiga 
spelregler efterlyses

Ännu är trycket utifrån inte så stort på led-
ningsgrupper och hållbarhetsansvariga. Det 
är den bild som framträder sett till hur myck-
et tid företagen ägnar åt att besvara hållbar-
hetsfrågor från externa intressenter. Runt tre 
fjärdedelar av företagens ledningar lägger 
relativt lite eller nästan ingen tid på detta, 
vilket liknar resultaten från tidigare undersök-
ning på riksplanet. Företagsledningen ägnar 
mindre tid än hållbarhetschefer på att svara 
på frågor kring hållbarhet. Men andelen som 
svarade ”nästan ingen tid alls” på frågan ”Hur 
mycket tid lägger din ledning på att svara på 
externa hållbarhetsrelaterade frågor” var i 
den skånska undersökningen 29 procent, att 
jämföra med 53 procent i riksundersökning-
en. Samtidigt visade vd-intervjuerna i studien 
som AP7 och 2050 genomförde 2016 att 
många pratar till exempel om kostnadsbe-
sparingar utan att inse att det också kan vara 
en hållbarhetsfråga (resursförbrukning). 

Att hållbarhetsrapportera är ett ställnings-
tagande för det affärsmässiga värdet av håll-
barhetsarbetet. Åtta av tio företag i vår studie 
hållbarhetsrapporterar i någon form. Därmed 
inte sagt att man i det arbetet ser någon di-
rekt koppling till affärsnyttan, åtminstone inte 
ännu. 

- Vi skriver vår CSR-rapport för våra kunder, 
säljarna har den med sig i kundmöten. Vi ser en 
tydlig efterfrågan på miljöprofilerade produk-
ter, särskilt inom vissa segment som take-away. 
Däremot är man inte alltid beredd att betala 
mer för dem, säger Elisabeth Gierow, CSR & 
Quality Director, Duni.

Men transparens förpliktigar och därför 
är det inte förvånade att de sex företag i vår 
studie som uppger att de inte hållbarhetsrap-
porterar inte heller har något uttalat klimat-
mål. Denna minoritet av företag ser ingen 
tydlig koppling mellan hållbarhetsarbete 
och affärsnytta. Givet resultaten från tidigare 
undersökningar på riksplanet, som visat på 
snabba förflyttningar i just dessa frågor över 
de senaste åren, förutspår vi en liknande 
utveckling även i Skåne framöver. 

Hellre tuffare lagar än styrmedel, tycker 
de skånska företagen, vilket är omvänt jäm-
fört med resultaten från bolagen på Stock-
holmsbörsen. Vad gäller tuffare miljölag-
stiftning är Skåneföretagen överlag positivt 
inställda, inte minst på lång sikt då fler än 
tre fjärdedelar av företagen i vår undersök-
ning tror att det kommer att gynna affärerna. 
Företagen på Stockholmbörsens stora lista 
var något mindre positiva på 67 procent. De 
hade istället en mer fördelaktig syn på eko-
nomiska styrmedel, vilket de skånska företa-
gen å sin sida var mer tveksamma till. Bland 
Large Cap-företagen ansåg sig 57 procent 
gynnas av ambitiösare styrmedel på kort sikt 
och 67 procent på lång sikt. Stora bolag var 
mer positiva, både på kort och lång sikt. 

- Som logistikföretag är vi en del av problemet 
och vill vara en del av lösningen. Då måste vi 
ställa upp på tuffare lagkrav. Styrmedel kan bli 
för detaljerade och svårare att hantera. Vi ser 
hellre strikta krav men med större frihet för oss 
som är experter på vårt område att hitta de 
bästa lösningarna, säger Fredrik Danielsson, 
Kvalitets- och hållbarhetschef på Bring Frigo 
AB.

Omkring hälften av de Skånebaserade 
företagen svarade att striktare styrmedel 
skulle gynna affärerna på kort sikt och siffran 
var bara marginellt högre på lång sikt. I våra 
fördjupande intervjuer kom det upprepade 
gånger fram att företagen värdesätter – och 
efterlyser -  politisk långsiktighet och tydlig-
het, vilket kan kopplas till att de är mer välvil-
ligt inställd till skärpt lagstiftning. Styrmedel 
däremot kan företagen snarare uppfatta som 
detaljstyrning och upplevs därmed mer svår-
manövrerade.

Varumärket är det som företagen bedö-
mer påverkas mest av hållbarhetsarbetet, in-
vesteringar och försäljning minst. Det menar 
företagen både i denna och tidigare studier.
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- Eftersom vi redan jobbar aktivt med hållbar-
hetsfrågorna tror jag att tuffare lagstiftning 
skulle vara förmånligt för oss. Hårdare lagkrav 
skulle kunna höja värdet på vårt miljöarbete 
och -certifiering, vilket skulle gynna oss, inte 
minst i upphandlingar, säger Ebba Örwall-
Lovén, Miljö- & Hållbarhetsansvarig Woody 
Bygghandel AB.

Sverige ska fortsätta minska sina utsläpp 
av växthusgaser med målet att nå nivåer nära 
noll 2045. Tre av företagen i vår undersök-
ning har satt måldatum för när de ska vara 
klimatneutrala, dvs när deras utsläpp ska 
vara nära noll. Det är en förhållandevis hög 
andel, då vi bara fann fyra bolag med mål för 
klimatneutralitet på Stockholmsbörsens lista 
2016. Men av svaren utläser vi också att det 
finns viss osäkerhet kring vad klimatneutra-
litet egentligen innebär. Det är till exempel 
milsvid skillnad på ett mål för klimatneutral 
påverkan ur ett livscykelperspektiv och ett 
mål för klimatneutral egen produktion.

- Det är svårt att definiera vad som menas med 
nettonoll, så vi har inte diskuterat att sätta ett 
sådant mål. Men enligt vårt klimatbokslut har 
vi en positiv klimatpåverkan redan idag., säger 
Cecilia Andersson, miljösamordnare, Öresunds-
kraft AB

54 procent utav de svarande företagen 
har definierat ett klimatmål, medan ytter-
ligare tre, dvs totalt 18 uppger att de redo-
visar sina utsläpp av växthusgaser på något 
sätt. Andelen företag med ett klimatmål är 
därmed något lägre än i undersökningen 
av bolagen på Stockholmsbörsen, där 65 
procent satt ett klimatmål. Av de 18 som 
redovisar sina utsläpp följer 16 stycken GHG-
protokollet. 

Företagens strategier för att nå sina upp-
satta utsläppsmål är mycket varierande, men 
en återkommande observation är att man i 
huvudsak fokuserar på stegvisa förbättringar 
inom vissa utvalda områden, snarare än att 
ta ett helhetsgrepp utifrån de krav som en 
framtida marknad med nettonollutsläpp 
kommer att ställa. 

- Företagen som ligger längst fram i sin 
bransch ligger typiskt också långt fram med 
hållbarhetsarbetet. Men jag skulle gärna se 
mer av dialog från politiskt håll, en diskussion 
om målen för samhället i stort och om förvänt-
ningarna på företagens del av det ansvaret, 
säger Rosman Jahja, VP Corporate Responsibi-
lity, Trelleborg AB

Det är glädjande att se att en majoritet av 
storföretagen i Skåne ser en klar koppling 
mellan hållbarhetsarbete och konkurrens-
kraft. Man ser dessutom möjligheter att växla 
upp ambitionerna ytterligare och står redo 
att möta marknadens och framtidens krav. 
Men för att detta ska ske behöver företagen 
tydliga långsiktiga förutsättningar, både vad 
gäller styrmedel och lagstiftning.



En majoritet skånska storföretag ser tydligt hur hållbarhetsarbete 

stärker både varumärke och konkurrenskraft. Samtidigt efterlyser 

man tydligare och mer långsiktiga spelregler från politiken för 

att kunna växla upp hållbarhetsambitionerna ytterligare. Denna 

undersökning, där 28 av de största företagen verksamma i Skåne 

medverkat, visar att 78 procent av storföretagen i Skåne är positiva 

till strängare miljölagkrav, vilket är en större andel än de 67 procent 

som var positivt inställda på Stockholmsbörsens stora lista. 
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