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Sammanfattning
Världen förändras snabbt. För företag 

märks detta inte minst på hållbarhetsområ-
det. Tydliga exempel är FN:s milleniemål som 
är en allt tydligare utgångspunkt för politik 
som formuleras på nationell och överstatlig 
nivå. Andra självklara exempel är Parisavtalet 
år 2015 och utvecklingen i Sverige där både 
världens mest ambitiösa klimatlag och lagen 
om obligatorisk hållbarhetsredovisning har 
kommit till under det senaste året.

Svenska branschorganisationer framstår 
ofta som skeptiska till tuffare miljöstyrmedel, 
men i våra kontakter med företagsledningar 
får vi i stor utsträckning en annan, mer positiv 
bild. För att få en uppfattning om företagens 
egna attityder och åsikter har konsultbolaget 
2050 låtit genomföra en undersökning av hur 
företag med stor verksamhet i Östergötland 
ser på ökad politisk styrning inom hållbar-
hetsområdet och vad de anser att detta skulle 
betyda för konkurrenskraften. Tidigare har 
2050 genomfört nationella undersökningar, 
men under 2017 har 2050 valt att rikta in sig 
på olika tillväxtregioner i Sverige och denna 
undersökning är genomförd i Östergötland. 
Enkäten skickades till de 30 största företagen 
verksamma i Östergötland samt till ett kom-
pletterande antal andra stora företag i re-
gionen. De kompletterande företagen var 13 
stycken och valdes för att ge en större bredd 
avseende sektorer.

Undersökningen av de östgötska företa-
gen visar att de lägger relativt mycket tid på 
att svara på externa frågor runt hållbarhet. På 
frågan om företagens affär skulle gynnas eller 
missgynnas av tuffare miljölagstiftning på 
lång sikt ansåg 70 procent att de skulle gyn-
nas. Enbart sex procent ansåg att de skulle 
missgynnas på lång sikt. Redan på kort sikt 

uppger 53 procent av företagen att deras af-
fär skulle gynnas. Bilden är än mer positiv på 
kort sikt när det gäller ekonomiska styrmedel 
på miljöområdet - sex av tio uppger att deras 
affär skulle gynnas. På lång sikt är bilden den-
samma för styrmedel och lagstiftning.  

På frågan om hur företagen påverkas av 
hållbarhetsfrågorna svarar samtliga företag 
att det påverkar varumärket och employer 
branding1  mycket eller relativt mycket. Åtta 
av tio svarar även att det påverkar konkur-
renskraft generellt, riskhantering samt försälj-
ning mycket eller relativt mycket. 

Frågor kring företagens egna hållbarhets-
arbete visar på att de redan idag ser arbetet 
med hållbarhet som lönsamt. Mer än åtta av 
tio företag genomför någon typ av hållbar-
hetsredovisning, varav fem av tio enligt den 
internationella standarden GHG-protokollet 
(Greenhouse gas protocol). Vidare har sex av 
tio företag ett mål om att minska sina växt-
husgasutsläpp, varav fyra företag har som mål 
att bli klimatneutrala.

Slutsatsen är att östgötska företag ser 
konkurrensfördelar med att Sverige fortsätter 
utveckla lagstiftning och andra styrmedel för 
en utveckling i en hållbar riktning - både på 
kort och lång sikt – och i stor utsträckning 
redan genomför åtgärder för att bli mer håll-
bara. I stort upplever de östgötska företagen 
att hållbarhetsområdet är av stor vikt för af-
fären, större än i en övergripande undersök-
ning för hela Sverige och i en parallell studie i 
Skåne. Samtidigt gör de östgötska företagen 
färre konkreta åtgärder på hållbarhetsområ-
det. 

1 Vi har valt begreppet employer branding eller arbetsgivarva-
rumärke för att sammanfatta frågor kring företagets attraktivitet som arbets-
givare i syfte att kunna behålla och attrahera arbetskraft och kompetens.
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I september 2015 enades FNs general-
församling om 17 hållbarhetsmål som ska 
leda världen mot ett hållbart samhälle. Målen 
sträcker sig över områden som ökad jäm-
ställdhet, göra slut på världshungern och 
minskad klimatpåverkan. Senare samma höst 
kom världens länder överens om ett klimat-
avtal och det fanns för första gången en 
global politisk samsyn på klimatutmaningen 
och hur den ska hanteras. Mindre än ett år 
senare var avtalet redan ratificerat av tillräck-
ligt många länder för att det skulle kunna 
träda i kraft, betydligt snabbare än väntat. Här 
på hemmaplan har både världens mest am-
bitiösa klimatlag samt lagen om obligatorisk 
hållbarhetsredovisning kommit till under det 
senaste året. 

Hållbarhetsarbete är inte heller längre 
något som endast skapas genom politik. De 
senaste åren har flera undersökningar visat 
att många företag ser tydliga samband mel-
lan hållbarhetsarbete och ökad lönsamhet. 
Vi på konsultbolaget 2050 har tidigare un-
dersökt svenska företags syn på hållbarhet 
och affärsvärde, tillsammans med sjunde 
AP-fonden. Det gjorde vi i samband med att 
lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning 
låg som förslag1 och 316 svenska bolag med 
en omsättning över 350 mkr deltog i under-
sökningen som visade att svenska företag ser 
miljölagstiftning och -styrmedel som positiva 
för lönsamheten. 

• På frågan om företagens affär skulle 
gynnas eller missgynnas av tuffare miljölag-
stiftning på lång sikt ansåg 67 procent att de 
skulle gynnas. 

• Enbart 15 procent ansåg att de skulle 
missgynnas på lång sikt. Bilden är än mer 
positiv när det gäller styrmedel.

• På kort sikt uppger 57 procent av företa-
gen att deras affär skulle gynnas. 

• Inom transport och industri som ofta 
pekas ut som extra hårt drabbade av tuffare 
miljökrav ser 70 procent att deras affär skulle 
gynnas av mer ambitiösa styrmedel på lång 
sikt.

En rad rapporter har publicerats senaste 
åren där hållbarhet kopplas till lönsamhet. 
Tillväxtverket släppte i november 2015 rap-
porten Hållbart företagande2 som bygger 
på undersökningen Företagens villkor och 

1 Svenska företags syn på hållbarhet och lönsamhet, AP7 och 
2050 (2016)
2 Hållbart Företagande, Tillväxtverket (2015)

verklighet 2014. Där konstateras bland an-
nat att företag med ett aktivt hållbarhets-
arbete också har störst tillväxtambitioner. 
EU-kommissionens rapport SMEs, Resource 
Efficiency and Green Markets stödjer detta 
då det visade sig att företag som satte håll-
barhetsfrågorna högt på agendan har ökat 
sin omsättning de senaste två åren mer än 
motsvarande företag utan hållbarhetsfokus.3

 
När Svensk Handel i december 2015 frå-

gade sina medlemmar om synen på hållbar-
het och lönsamhet svarade sju av tio att håll-
barhetsarbetet var lönsamt redan på kort sikt. 
Åtta av tio svarade att det är lönsamt även på 
lång sikt.4

Givet att en ökad andel svenska företag 
ser ett kommersiellt värde i ökad hållbarhet 
blir då nästa fråga hur företagen arbetar med 
dessa frågor. Hållbarhetsarbetet bland före-
tagen på Stockholmsbörsens stora lista (79 
företag år 2016) har under tre år undersökts 
av konsultbolaget 2050 (2013, 2014 och 
2016) . Mellan 2013 och 2016 ökade andelen 
företag som har en hållbarhetsredovisning 
från 25 procent till 75 procent. Den senaste 
undersökningen visade att 65 procent av 
företagen har mål om minskade växthusgas-
utsläpp, och fem företag har börjat förbereda 
för ett klimatneutralt samhälle med specifika 
årtal då de inte längre ska ha någon klimat-
påverkan. 

Svenska företag i stort verkar således se 
ett värde i hållbarhetsarbete och arbeta ak-
tivt med detta, även om det inte alltid lyfts 
av branschorganisationerna. Men hur ligger 
det till i de olika regionerna i Sverige? Sverige 
är ett land med stor geografisk och befolk-
ningsmässig spridning samt kluster av olika 
typer av företag och industrier i olika delar 
av landet. Vi ser det därför som intressant 
att undersöka hållbarhetsarbetet utifrån ett 
regionalt perspektiv. Hänger de större före-
tagen i landets olika delar med i den snabba 
utvecklingen som sker på hållbarhetsområ-
det? I denna rapport zoomar vi in på tillväxt-
regionen Östergötland. Hur arbetar företag 
i Östergötland med hållbarhet? Vad ser de 
för koppling mellan hållbarhet och sin affär? 
Och är detta i linje med övriga Sverige i stort 
och resultaten från en parallell studie som 
genomförts i Skånes län?

3 SMES, Resource Efficiency and Green Markets, European 
Comission (2013)
4 Hållbar handel är lönsam handel, Svensk Handel (2015)

Bakgrund

FO
T

O
: T

S 
E

R
IK

SS
O

N
/C

R
E

A
T

IV
E

 C
O

M
M

O
N

S



2050 / Östgötska företags syn på hållbarhet och lönsamhet4

Företag om hållbarhet och 
affärsvärde

Undersökningen visar att 53 procent av 
företagens ledningar lägger mycket eller 
relativt mycket tid på att svara på externa 
hållbarhetsrelaterade frågor (Se Figur 3). 
Tittar man per bransch ägnar bolag inom 
energibranschen, industri samt handel mest 
tid åt detta. Minst tid lägger företag inom 
fastighets- och tjänstesektorn. Resultatet 
är även snarlikt om man bryter ned det på 
den svarandes roll inom bolaget. Av de som 
har besvarat enkäten och uppger att de är 
kommunikationsansvarig, miljöansvarig eller 

hållbarhetsansvarig (65 procent av respon-
denterna) har ungefär hälften uppgivit att de 
personligen lägger relativt mycket tid på att 
besvara externa frågor om hållbarhet och 
den andra hälften har uppgivit att de lägger 
relativt lite tid. De två Vd:ar som har besvarat 
enkäten uppger att de lägger relativt lite tid 
på att besvara externa hållbarhetsrelaterade 
frågor. Övriga roller respondenterna har haft 
är miljöingenjör, sustainability controller, 
kvalitetsingenjör eller inom public Affairs.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Samtliga Industri Handel Fastigheter Tjänster till företag Energi Annan bransch

(%) Hur mycket tid lägger din ledning på att svara på externa frågor om hållbarhet?

Mycket tid Relativt mycket tid Relativt lite tid Nästan ingen tid alls Osäker

Figur 1. Tid som respondenter uppskattat att företagets ledning lägger på att besvara externa frågor 

om hållbarhet. Uppdelat per bransch.
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Politisk styrning delas i rapporten grovt in 
i lagstiftning samt styrmedel. Tillsammans 
ökar de förutsättningarna för och kraven på 
företag att verka mer hållbart, för en bättre 
miljö och ett bättre samhälle. Allt fler företag 
går aktivt ut i debatten och argumenterar för 
mer ambitiösa ekonomiska styrmedel inom 
miljö- och hållbarhetsområdet. Samtidigt 
hävdar företrädare för branschorganisationer 
i stor utsträckning att vi riskerar att företag 
flyttar ut ur Sverige om de ekonomiska styr-
medlen blir kraftiga och lagar förändras na-
tionellt utan internationell samordning. Före-
trädare hävdar att vi riskerar att företag flyttar 
ut ur Sverige om de ekonomiska styrmedlen 
blir för kraftiga och lagar förändras nationellt 

utan internationell samordning. Vi ville därför 
fråga företagen direkt hur de egentligen ser 
på tuffare lagstiftning och ökade styrmedel. 
Anser de att deras affär gynnas eller miss-
gynnas? Hur skiljer sig svaren mellan olika 
branscher? Hur vill företagen uppnå en mer 
hållbar värld, föredrar företagen ekonomiska 
styrmedel eller vill de hellre se lagstiftning?

I begreppet ekonomiska miljöstyrmedel i 
denna rapport ingår t ex skatter, avgifter och 
bidrag som påverkar handlingar i en mer 
miljövänlig riktning. Lagstiftning påverkar 
istället genom att tillåta eller förbjuda en viss 
handling.

Styrmedels påverkan på 
affären

Över hälften av företagen anser att af-
fären gynnas redan på kort sikt av hårdare 
miljölagstiftning. På lång sikt är dessa siffror 
ännu högre – hela sju av tio företag ser po-
sitiva långsiktiga effekter. Värt att notera är 
att osäkerheten bland företagen är relativt 
hög; 30 procent är osäkra på kort sikt och 25 
procent är osäkra på lång sikt. Industri- och 
energibolagen är mest entusiastiska och 
svarar att de uteslutande gynnas av tuffare 
miljölagstiftning, både på kort och lång sikt. 
Osäkerheten är störst bland företag inom 
fastigheter och tjänster. Se Figur 4.

Endast 6 procent av företagen anser att 
deras affär missgynnas på lång sikt. På kort 
sikt är motsvarande siffra 18 procent, vilket 
även det kan betraktas som lågt. En möjlig 
förklaring till dessa låga siffror är att under-
sökningen är utförd bland stora bolag som 
redan idag har ett välutvecklat hållbarhets-
arbete och har märkt affärsvärdet i detta. 
Denna bild bekräftas i kapitlet ”Bolagens håll-
barhetsredovisning”. Se Figur 5.

Tuffare miljölagstiftning
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Figur 2. Synen på hur miljölagstiftning påverkar företaget på kort sikt. Uppdelat per bransch. 
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Figur 3. Synen på miljölagstiftningens påverkan på företaget på lång sikt. Uppdelat per bransch.

Ambitiösare ekonomiska miljöstyrmedel

I undersökningen fick företagen svara 
på frågan; anser du att er affär gynnas eller 
missgynnas med mer ambitiösa ekonomiska 
miljöstyrmedel, givet att kostnadstrycket i 
stort inte ökar? Oavsett bransch anser bola-
gen att affären kommer att gynnas med mer 
ambitiösa miljöstyrmedel både på kort och 
lång sikt. Med undantag för de inom bran-
schen ”Tjänster till företag” som är osäkra.  

 
På kort sikt anser 59 procent att de gyn-

nas och 72 procent på lång sikt (Se Figur 6 
och Figur 7). Energibolagen är mest över-
tygade om affärsvärdet både på kort och 
lång sikt. Det är framför allt på kort sikt som 
företagen uttrycker osäkerhet om hur mer 
ambitiösa miljöstyrmedel kommer att på-
verka affären. 

Företag inom fastighetsbranschen fö-
redrar miljöstyrmedel framför lagstiftning, 
medan industriföretagen tvärtom ser att de 
gynnas mer av lagstiftning framför styrme-

del. Sju av tio industriföretag ser att de gyn-
nas redan på kort sikt av tuffare miljölagstift-
ning, medan hälften anser att de gynnas av 
miljöstyrmedel. En liknande bild framträder 
på lång sikt där 57 procent av industriföre-
tagen uppger att de gynnas av lagstiftning, 
medan 50 procent anser att de gynnas av 
styrmedel. Även företag inom energibran-
schen ser miljölagstiftning som mer gyn-
nande än ekonomiska miljöstyrmedel, även 
om skillnaden är liten och företagen inom 
energibranschen både på kort och lång sikt 
anser att tuffare lagstiftning och styrmedel är 
gynnsamt. En möjlig anledning till den mer 
positiva inställningen inom energi- och in-
dustrisektorn till lagstiftning framför styrme-
del kan vara tydligheten och långsiktigheten 
som ges av lagar, medan ekonomiska styr-
medel inom klimatpåverkan kan upplevas 
som mer osäkra. Båda branscherna kräver 
ofta stora investeringar som betalas tillbaka 
under en längre period, vilket gör att lång-
siktighet är viktigt. 
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Hållbarhetsarbetets 
påverkan på affären 

För att ta reda på hur hållbarhetsarbetet 
integreras i affären bad vi de tillfrågade före-
tagen ranka hur mycket hållbarhetsfrågorna 
påverkar olika områden.  Resultaten visar att 
företag anser att hållbarhetsfrågorna är starkt 
relaterade till varumärket (Se Figur 8). Samt-
liga företag anser att hållbarhetsfrågorna 
påverkar varumärket mycket eller relativt 
mycket, varav sju av tio mycket. Samtliga  
anser även att hållbarhetsfrågorna påverkar 

deras employer branding, varav 53 procent 
anser att det påverkas mycket. 

Även inom riskhantering, generell konkur-
renskraft samt försäljning ser mer än åtta av 
tio företag en stark positiv koppling till håll-
barhetsarbete. Det går inte att utläsa några 
skillnader mellan olika branscher i studien, 
vilket kan bero på att respondentgruppen är 
relativt liten.
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Figur 6. Hållbarhetsfrågornas betydelse för olika områden. Uppdelat per bransch.

Trots mycket uppmärksamhet kring håll-
bart sparande och hållbara investeringar 
under de senaste åren är finansiering det 

område som företagen anser påverkas minst 
av hållbarhetsfrågor. Ändå ser mer än hälften 
av företagen effekter även här. 
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Hållbarhetslagen 
Hållbarhetslagen föreskriver att företag ska informera om hur de arbetar med miljö, 
sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och korruption. Inom dessa områden ska 
företaget redovisa sina policys och resultatet av dess tillämpning, väsentliga risker 
kopplade till företaget och dessa områden samt hur dessa risker hanteras och nyckel-
tal för detta.  
För att omfattas av hållbarhetslagen ska företaget uppfylla minst två av följande tre 
kriterier:
• En nettoomsättning på minst 350 miljoner kronor
• Fler än 250 anställda
• En balansomslutning på minst 175 miljoner kronor

En förutsättning för företag att kunna 
arbeta med hållbarhetsrelaterade frågor på 
ett systematiskt och trovärdigt sätt är att 
de mäter, följer upp och redovisar sitt håll-
barhetsarbete. Sedan december 2016 är 
hållbarhetsredovisning ett lagkrav för större 
bolag (se faktaruta) och utifrån insamlad data 
uppfyller minst 53 procent av företagen i 
denna undersökning kriterierna för att om-

fattas av lagen. Samtidigt uppger 82 procent 
att de redan idag har en hållbarhetsredovis-
ning och resterande företag uppger att de 
kommer börja redovisa sitt hållbarhetsarbete 
under 2017. De som ännu inte genomför en 
hållbarhetsredovisning uppger tidsbrist som 
huvudorsak till detta. Dessa företag är i hu-
vudsak verksamma inom branscherna fastig-
heter och handel (se Figur 9). 

Bolagens hållbarhets-
redovisning

Figur 7. Grafen visar hur många av företagen som genomför någon typ av hållbarhetsredovisning 

uppdelat per bransch.

Hållbarhetslagen är ett viktigt steg för 
ökad transparens inom näringslivet, men 
den är inte särskilt specifik om vad som ska 
redovisas inom miljöområdet och hur. Detta 
gör att företag har valt lite olika vägar, där 
vissa följer internationella standarder, medan 
andra har utarbetat egna sätt att redovisa 

sina miljöaspekter. Av de östgötska företag 
som uppger att de upprättar en hållbarhets-
redovisning säger alla förutom ett att de 
redovisar utsläpp av växthusgaser. Av dessa 
uppger 10 att de följer en internationell stan-
dard för detta. Mer om vilka standarder som 
efterföljs hittas i följande avsnitt.
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Former för 
klimatredovisning

FAKTA: GHG-PROTOKOLLET

Det konventionella sättet att beräkna 
företags utsläpp av växthusgaser (enligt 
GHG-protokollet) delar in utsläppen 
i tre delar: scope 1, som avser direkta 
utsläpp från företagets egna anlägg-
ningar; scope 2, som avser utsläpp 
från inköpt el och värme samt scope 
3, som avser utsläpp uppströms och 
nedströms i företagets 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 
utsläppen som bolagets produkter ger 
upphov till när de används av kunder. 
Vad som är mest relevant att mäta och 
redovisa skiljer sig från bolag till bolag. 
För exempelvis en bilproducent är 
utsläppen vid produktionsanläggningen 
(scope 1) relativt små medan utsläppen 
hos kunden (scope 3) blir betydande. 
De totala inhemska utsläppen från ett 
lands näringsliv fås genom att addera 
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

En viktig del av ett företags hållbarhets-
redovisning är redovisningen av företagets 
miljöpåverkan.  En grundstomme för ökad 
förståelse för företags klimatarbete är att de 
mäter och redovisar sina utsläpp på ett jäm-
förbart sätt. GHG-protokollet är den gene-
rella standarden för detta och ju fler företag 
som börjar redovisa enligt GHG-protokollet, 
desto närmare är vi en situation där närings-
livets klimatpåverkan verkligen kan mätas. Av 
de 14 företag som uppger att de genomför 
något typ av hållbarhetsredovisning redovi-

sar nio sina växthusgasutsläpp enligt GHG-
protokollet. 

Av de företag som rapporterar utsläpp 
enligt GHG-protokollet redovisar 18 procent 
scope 3. Två företag är osäkra på vilka scope 
de redovisar och två av företagen uppger 
alternativa beräkningsmetoder för växthus-
gasutsläpp som inte är baserade på GHG-
protokollet. 
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Hur många företag 
har ett klimatmål?

Undersökningen visar att 59 procent av 
de östgötska företagen har ett klimatmål. 
Klimatmål sätts i regel som en procentuell 
minskning av företagets utsläpp – dvs att 
företaget sätter som mål att minska sina 
utsläpp med en viss procentandel jämfört 
med de egna historiska utsläppen under ett 
valt basår. Dessa mål uttrycks alltså i rela-
tion till en tidigare utsläppsnivå. Vidare kan 
ett klimatmål definieras som ett absolut eller 
relativt mål. De företag som sätter ett absolut 
mål måste nå en viss utsläppsnivå innan ett 
bestämt måldatum – exempelvis 50 pro-
cent 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 växthusgas-
utsläpp per producerad enhet (vanligt inom 
industrin) eller växthusgasutsläpp per anställd 
(vanligt inom konsultbranschen). Det är van-
ligare bland bolagen i denna undersökning 
att sätta relativa utsläppsmål – sex företag 
har gjort det medan fyra företag satt 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 tio företag som satt klimat-
mål har fem uppgett att de har ett basår, 
medan fyra har svarat att de inte vet sitt basår 
och ett företag har svarat att de inte har ett 
basår. Samtliga företag som har angett basår 
har satt det mellan 2007-2016.

En typ av mål som inte sätts i relation till 
ett basår är de mål som syftar till utsläpp nära 
noll. Här har vi undersökt hur många före-
tag som har ett explicit mål om att gå mot 
utsläpp nära noll till ett specifikt datum. Ett 
sådant mål kan formuleras på många olika 
sätt och vi har valt en relativt öppen tolkning 
av begreppet, vilket innebär att vi godtar ”kli-
matneutralitet” som utsläpp nära noll. Fyra 
av de medverkande företagen uppger att de 
har satt ett sådant mål. De två mest ambi-
tiösa företagen har satt 2020 som mål, följt 
av 2030 och 2050. Detta kan jämföras med 
Sveriges nationella mål om klimatneutralitet 
till år 2045. Noterbart är att samtliga av dessa 
företag återfinns inom industrin och tre av 
företagen har en årsomsättning om över 
1000 mkr.  

59%22%

19%

Företag med klimatmål

Ja Nej Vet ej

Figur 8. Diagrammet visar hur många företag 

som har ett siffersatt mål för sin klimatpåver-

kan.
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2050 genomförde hösten 2016 en un-
dersökning baserad på företagen på Stock-
holmsbörsens stora lista om företagens 
transparens kring hållbarhetsarbete. 2050 
har också skrivit en rapport tillsammans med 
sjunde AP-fonden om synen på hållbarhets-
arbete bland företag med en omsättning 
över 350 miljoner kronor samt har under 
våren 2017 genomfört en parallell undersök-
ning i Skåne. Det ger goda möjligheter att 
jämföra resultaten mellan dessa olika studier 
för att se regionala skillnader och likheter. 
Hur står sig egentligen hållbarhetsarbetet 
och synen på hållbarhet i Östergötland i en 
sådan jämförelse?

En markant skillnad mellan företag i Öst-
ergötland och i Sverige generellt är trycket 
företagsledningarna i Östergötland upplever 
när det gäller hållbarhetsarbete. Enligt denna 
undersökning lägger en majoritet av före-
tagsledningarna mycket eller relativt mycket 
tid på att besvara externa frågor. Detta är 
fem gånger mer än vad som framkom i un-
dersökningen för hela Sverige. En möjlig 
delförklaring till den stora skillnaden är att 
det gått ett år sedan undersökningen på na-
tionell nivå genomfördes och attityder och 
medvetenhet inom hållbarhet ständigt ökar. 
I jämförelse med undersökningen i Skåne, 
som också genomfördes under våren, är det 
ungefär dubbelt så mycket. En annan förkla-
ring kan vara de tuffa miljömål som de större 
östgötska kommunerna har satt upp för all 
verksamhet inom kommunernas geografiska 
områden (Linköpings kommun har som mål 
att vara koldioxidneutrala till 2025 och Norr-
köpings kommun ska vara helt förnybara till 
2030).

Östgötska företag är generellt positiva 
till både ekonomiska miljöstyrmedel och 
miljölagstiftning, vilket är i linje med före-
tagen i Skåne och med undersökningen 
för hela Sverige. En majoritet av företagen i 
Östergötland ser att de gynnas av både mil-
jölagstiftning och miljöstyrmedel, där hela 
sex av tio anser att de gynnas på kort sikt av 
miljöstyrmedel och 72 procent på lång sikt. 
För miljölagstiftning är motsvarande siffror 
53 respektive 71 procent. I undersökningen 
för hela Sverige var företagen något mindre 
positiva till miljölagstiftning (45 procent res-

pektive 67 procent). De hade istället en mer 
fördelaktig syn på ekonomiska styrmedel där 
57 procent ansåg sig gynnas av ambitiösare 
styrmedel på kort sikt och 67 procent på lång 
sikt. Stora bolag var mer positiva, både på 
kort och lång sikt. 

Företagens syn på hållbarhetsarbetets 
påverkan på affärsverksamheten följer ett 
liknande mönster i såväl Östergötland, Skåne 
som på Sverigenivå. Hållbarhetsarbetet är 
viktigast för varumärket, employer branding 
och konkurrenskraft generellt. Samtidigt är 
mönstret starkare i Östergötland där samtliga 
svarar att det påverkar varumärket och em-
ployer branding något eller mycket. Motsva-
rande siffra för undersökningen i hela Sverige 
är 80 procent respektive 63 procent. 

Hur skiljer sig då själva hållbarhetsarbetet 
åt? I och med hållbarhetslagen som trädde 
i kraft första december 2016 behöver alla 
stora bolag i Sverige genomföra en hållbar-
hetsredovisning. Större delen av företagen i 
undersökningen har därmed krav på sig att 
redovisa sitt hållbarhetsarbete från och med 
i år. Därför blir det extra intressant att under-
söka vad företagen faktiskt gör inom ramen 
för detta hållbarhetsarbete med fokus på 
klimat. I Östergötland har sex av tio företag 
klimatmål och en majoritet av företagen föl-
jer GHG-protokollet (standarden för beräk-
ning av växthusgasutsläpp). Närmare två av 
tio företag redovisar även scope 3 (indirekta 
växthusgasutsläpp). På Stockholmsbörsens 
Large cap-lista följer 79 procent GHG-proto-
kollet och 65 procent har ett klimatmål. Hela 
fyra av tio redovisar även scope 3. Företagen 
i Östergötland verkar således inte ligga lika 
långt fram vad gäller  hållbarhetsredovisning 
som Sveriges största börsnoterade bolag. En 
möjlig förklaring till detta är att det helt en-
kelt handlar om resurser, företagen på Stock-
holmsbörsens Large cap-lista är de största 
företagen i Sverige och att behandla scope 3 
är komplicerat.

Även i Skåne går utvecklingen snabbare 
och där redovisar 76 procent enligt GHG-
protokollet och 29 procent inkluderar scope 
3. Däremot är andelen företag med siffersat-
ta klimatmål något lägre i Skåne (54 procent). 

Hur svarar östgötska 
företag i jämförelse 
med andra?
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Slutsats: Vägen till 
hållbara och 
konkurrenskraftiga 
företag i Östergötland

De stora företagen i Östergötland ser håll-
barhetsarbete som viktigt, de känner trycket 
från externa intressenter och ser själva att 
såväl tuffare lagstiftning som ekonomiska 
styrmedel faktiskt gynnar affären, både på 
kort och lång sikt. Samtidigt har företagen en 
del arbete att göra för att nå upp till en trans-
parent metod för hållbarhetsredovisning och 
för att visa ledarskap på området genom att 
sätta egna klimatmål. 

Paradoxalt nog verkar det som att företa-
gen i Östergötland mer enhälligt ser vikten 
av hållbarhetsarbete för att skapa lönsamma 
affärer i jämförelse med Sverige generellt 
och företagen i Skåne. Samtidigt framstår 
de östgötska företagen som något mindre 
ambitiösa i sin hållbarhetsredovisning och i 
att sätta klimatmål. En hypotes är att de un-
dersökta östgötska företagen inte kommit 
lika långt i sitt hållbarhetsarbete, men insett 
vikten av detta och kommer accelerera håll-
barhetsarbetet. En delförklaring, som tidigare 
nämnts, är att de stora företagen i Östergöt-
land inte antas ha samma ekonomiska och 
personella resurser som företagen på Stock-
holmsbörsens stora lista.

Företagen i undersökningen anser att 
miljölagstiftning och ekonomiska styrme-
del på miljöområdet gynnar affären. Attity-
derna visar att man från företagen anser att 
det finns utrymme för politisk styrning på 
detta område i kontrast till mer konservativa 
branschorganisationer– företagen är positiva 
till mer miljöpolitik!

De stora östgötska företagen visar på in-
sikt i hållbarhetsarbetets nyttor för affären, 
men de kan behöva växla upp sitt arbete för 
att kunna vara med och konkurrera med de 
största bolagen i Skåne och i Sverige. Insik-
ten hos bolagen finns, denna rapport ger en 
fingervisning om vad som behöver göras och 
det finns en tydlig öppenhet för en skärpt 
lagstiftning och nya styrmedel som enligt fö-
retagen inte står i motsats till affärsnytta och 
en god lönsamhet.  De östgötska företagen 
är väl positionerade inte bara för att fortsätta 
vara en stark tillväxtregion, utan även en håll-
bar sådan. 
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Bilaga: Metod

Mellan 13 februari och 3 mars 2017 ge-
nomfördes en undersökning via webenkät 
till företag med stor verksamhet i Öster-
götlands län. Enkäten skickades till de 30 
största företagen1 i Östergötland baserat på 
årsomsättning samt till ett kompletterande 
antal företag med omsättning i närheten 
av 350 mkr eller högre. De kompletterande 
företagen var 13 stycken och valdes för att 
ge en större bredd när det gäller val av sek-
torer. En årsomsättning på 350 mkr är vald 
då det är gränsen för lagen om obligatorisk 
hållbarhetsredovisning. Totalt deltog 40 pro-
cent av de tillfrågade företagen. Långtgående 
vetenskapliga slutsatser går inte att dra från 
detta underlag, men de tydliga trender som 
framkommer i rapporten är en bra grund för 
fortsatta diskussioner på området

Konsultbolaget 2050 har tidigare genom-
fört rapporter om synen på hållbarhet och 
affärsvärde för hela Sverige tillsammans med 
sjunde AP-fonden samt om hållbarhet och 
transparens för Stockholmsbörsens stora 
lista. Tidigare rapporter finns publicerade på 

1 http://www.largestcompanies.se/topplistor/sverige/de-
storsta-foretagen-efter-omsattning/ostergotlands-lan

2050:s hemsida. Syftet med denna rapport är 
att undersöka synen på hållbarhet och håll-
barhetsarbete i Östergötlands län och kunna 
jämföra detta med tidigare rapporter för hela 
Sverige och en parallell rapport med fokus 
på Skånes län. Vad finns det för skillnader 
och likheter i synen på hållbarhet och håll-
barhetsarbete mellan dessa? Vilka kopplingar 
ser de östgötska företagen mellan hållbarhet 
och affärsvärde?

Webenkätens frågor och svarsalterna-
tiv är redovisade vid varje graf i rapporten. 
Möjligheten har funnits att besvara enkäten 
anonymt, vilket flera företag har gjort, men 
de har besvarat vilken sektor de tillhör och 
är därför sorterade efter sektorer. Fördelning 
efter sektor hittas i Figur 9. 

Två enkäter besvarades av VD, tre av kom-
munikationsansvarig, en av kvalitetsansvarig, 
medan tio besvarades av hållbarhets- eller 
miljöansvarig (se Figur 8).

Industri
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Fastigheter
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Tjänster till företag
6%
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12%

Annan bransch
29%

Figur 10. Fördelning efter sektor för respon-

denterna

Figur 9. Fördelning av yrkesroller hos de som 

besvarat enkäten.
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Östgötska företag ser konkurrensfördelar med att Sverige fortsät-

ter utveckla lagstiftning och andra styrmedel för en utveckling i 

en hållbar riktning - både på kort och lång sikt – och i stor ut-

sträckning redan genomför åtgärder för att bli mer hållbara. I stort 

upplever de östgötska företagen att hållbarhetsområdet är av stor 

vikt för affären, större än i en övergripande undersökning för hela 

Sverige och i en parallell studie i Skåne. Samtidigt gör de östgötska 

företagen färre konkreta åtgärder på hållbarhetsområdet. 
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