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Sammanfattning

Denna rapport bygger på en enkätundersökning genomförd av Demoskop bland mer än 200 
svenska företag under våren 2019. Undersökningen visar att företagen ser ett allt tydligare 
samband mellan klimatarbete och lönsamhet. Men det är inte allt som går i rätt riktning.  

Undersökningen visar att företagen tycker att klimatfrågan är viktigare än nånsin. De 
som bedriver ett aktivt klimatarbete ser att de belönas av kunder, av anställda och av 
finansmarknaden. Samtidigt visar statistiken att utsläppen inte minskar i Sverige. 

För att företagen ska kunna göra mer och nå det svenska målet om netto noll utsläpp till 2045 
behövs styrmedel som gör det lönsamt att agera och investera i de stora tekniksprång som 
ligger framför oss. 

Det behövs skarpare mål. Sverige bör driva på EU för att EU sätter mål om klimatneutralitet 
till 2050, inklusive skarpare mål till 2030 och 2040 samt en koldioxidbudget i linje med IPCC:s 
1,5-gradersrapport. En tydlig målsättning kommer vara positivt för företagen och peka ut 
riktningen för investeringar och satsningar under kommande år. 

Det behövs Investeringsstöd för stora tekniksprång såsom negativa utsläpp (exempelvis genom 
s.k. BECCS) och omställning av transportsektorn. 

Det behövs Klimatneutral offentlig upphandling för att börja bygga en marknad för de företag 
som kan leverera klimatneutrala produkter och tjänster redan idag. 

Fler företag ser att de tjänar på klimatarbetet
Vartannat företag ser att klimatarbetet har en positiv effekt på resultaträkningen. Det är 
10 procentenheter fler än i en liknande undersökning för två år sedan. Bara fem procent 
ser en negativ effekt. Det visar att marknaden generellt sett belönar företag som tar 
aktivt klimatansvar.

Fler företag ser att klimatarbetet är positivt för finansieringen
Idag ser 35 procent av företagen att klimatarbetet har en positiv effekt på deras 
finansieringsmöjligheter, upp från 26 procent för två år sedan. Detta visar att de åtgärder 
som gjorts inom finansmarknaden på senare år haft effekt. Finansmarknadens aktörer 
tror dessutom att än fler företag kommer se dessa effekter framöver. 

Fler företag ser kostnader med klimatarbetet
Företagens syn på klimatarbetets effekt på lönsamheten är generellt sett positiv, och 
Demoskopundersökningen visar en utveckling mot allt mer positiva svar. Förutom på 
en punkt: fler företag ser att klimatarbetet höjer kostnaderna (från 15 procent för två år 
sedan till 20 procent i år) och färre ser att det sänker kostnaderna. Det borde gå åt andra 
hållet. Det borde inte vara dyrt att göra rätt. 
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Executive summary

More firms see that they gain from taking climate action
One out of two firms see that its climate efforts have a positive effect on its income state-
ment. That’s 10 percentage points more than what was found than in similar surveys two 
years ago. Only five per cent see a negative effect. This implies that the market generally 
rewards firms that take an active responsibility for their carbon footprint. 

More firms see that climate action is positively correlated with attracting financing
Today, 35 percent of the firms in the survey claim to see a positive effect of their climate 
work on their access to financing, up by 26 percent as compared to two years ago. This 
implies that measures taken in the finance sector in the past years are having an impact. 
Actors on the finance market moreover believe that even more firms will see these effects 
over the next few years.  

More firms note costs related to their climate work
The companies’ views on the effect of their climate efforts on profitability is generally 
positive, and the survey by Demoskop shows that the this is a trend. Except for in one 
aspect: more firms note that their climate efforts increase costs (from 15 per cent two 
years ago, up to 20 per cent this year), whereas fewer see a reduction of costs.  The trend 
should be the reverse. It should not be costly to do the right thing. 

This paper is based on a survey among more than 200 Swedish companies, conducted by 
Demoskop during the spring of 2019. The survey finds that firms increasingly see clear 
interlinkages between their climate efforts and profitability. However, not everything is on the 
right track. On the one hand, the surveyed companies attach more importance than ever to the 
climate issue. Those who take explicit climate action find themselves rewarded by their clients, 
employees and the financial institutions. On the other hand, data shows that emissions are not 
decreasing in Sweden. In order for Swedish companies to be able to lead the way and to reach 
the Swedish objective of net zero emissions by 2045, firms therefore need policies and measures 
which contribute to enhancing profitability from acting proactively for the climate and from 
making investments in emerging technologies, thereby allowing major, necessary technology 
leaps.

More ambitious objectives are needed. Sweden must push the EU to set a goal of achieving 
climate neutrality by 2050, including to set firm targets for 2030 and 2040, as well as to define a 
carbon budget in line with the recommendations of the IPCC Special Report on the 1.5-degree 
target. A clear objective will be a positive thing for the business sector, in setting a direction for 
investment and priorities in the coming years.

Investment support is needed to allow major technology leaps such as negative emissions (for 
example through bio-energy with carbon capture and storage, BECCS) and a transformation of 
the transport sector. There is also a need for climate neutral public procurement rules, so as to 
begin to build a market for firms that offer climate neutral products and services already today. 
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Inledning

Företagen i Hagainitiativet har arbetat aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser 
sedan 2010. Under denna period har klimatfrågan gått från het till kall till het igen. 
Men vår övertygelse har aldrig varit trendkänslig. I linje med vetenskapen fortsätter 
vi att skärpa våra mål och kräva att regeringar gör detsamma. Vi vet att ambitiöst 
klimatarbete räddar både klimatet och affären.

Denna lönsamhetsrapport är den tredje i raden där vi undersöker exakt hur väl 
marknaden belönar klimatarbete. Den första rapporten ”Klimatarbete ¬– lönsamt?” 
kom 2014 och sökte stöd i litteratur och undersökningar. År 2017 släppte vi den andra: 
”Klimatarbete lönsamt”. Då lät vi göra en Demoskop-enkät hos 300 svenska företag 
för att ta reda på hur de ansåg att klimatarbetet påverkade lönsamheten. Resultatet 
var ett rungande: ja, det gör det. Även denna rapport bygger på en Demoskop-enkät, 
och denna gång lägger vi till ett utropstecken: ”Klimatarbete lönsamt!”. För det är det 
tveklöst, anser svenska företag. 

HÅLLBARHET PÅ ALLAS LÄPPAR

Sedan 2017 och förra rapporten har mycket hänt i omvärlden. Sverige och världen 
skakades sommaren 2018 av skogsbränder och vattenbrist. Strax därefter, hösten 2018 
släppte FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, en rapport om vad det skulle innebära 
att begränsa den globala uppvärmningen till Parisavtalets 1,5 grader. Rapporten visar 
tydligt att 1,5 graders uppvärmning inte bör överstigas, men också att det är möjligt – 
om än utmanande – att begränsa uppvärmningen till denna nivå. 

Därtill har vi aktivisterna. Tydligt är att en ny generation klivit fram; skolbarnen, 
inspirerade av svenska Greta Thunberg. De ställer hårda krav på vuxenvärlden att 
ta sitt ansvar och ge dem rätten till en dräglig värld. På universiteten har studenter 
initierat Svenska Studentmanifestet där de lovar de att inte arbeta för företag som 
möter klimatmålen i Parisavtalet. 



6

FÖRETAGENS KLIMATARBETE

Så vad gör då företagen? Jo, allt mer. De konkurrerar om kunderna genom att erbjuda 
bästa möjliga klimatprestanda och de konkurrerar om kapital genom att visa att de 
förstår klimatförändringens risker och möjligheter på bästa sätt. Ändå visar siffror 
från SCB att de svenska utsläppen av växthusgaser inte minskar. Under 2018 ökade 
utsläppen något i förhållande till 2017.  Kanske kan detta bero på att Sverige och 
svenska företag trots allt kommit förhållandevis långt med klimatarbetet. Många av 
de enkla och billiga åtgärderna har utförts, energianvändningen har effektiviserats 
och fossila bränslen har i många sammanhang fasats ut. Här har den svenska 
klimatpolitiken varit framgångsrik. Genom ekonomiska styrmedel, som den svenska 
koldioxidskatten och investeringsstöd som klimatklivet, har det blivit dyrare att göra fel 
och billigare att göra rätt. 

Nu är det dags för nya, stora utmaningar. Biobränslen och ren el behöver tränga ut 
fossila bränslen från transportsektorn, stålproduktionen behöver övergå till vätgas 
och cementproduktionen behöver fånga in och lagra koldioxid. För att klara det behövs 
politikens kraft. 

KLIMATARBETE GER SKÄL TILL OPTIMISM

Trots att klimathotet är en dyster verklighet idag så finns det skäl till optimism. Vår 
undersökning visar att företagen tycker att klimatfrågan är viktigare än någonsin. En 
stor andel av företagen ser att klimatarbetet stärker varumärket, gör det enklare att 
attrahera rätt personal, stärker innovationsarbetet och lockar investerare. Kort sagt: 
företagen tjänar på klimatarbetet. Nu måste de omsätta den insikten till praktik.
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Industri 22%
Bygg 9%
Handel 17%
Transport 7%
Information, inklusive IT 6%

Energi 7%
Övriga sektorer 33%
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Vet ej

7%

55%38%

Resultat

Denna rapport bygger på en enkätundersökning som genomfördes av Demoskop på 
uppdrag av Hagainitiativet under tre veckors tid i skarven mellan mars och april, våren 
2019. Totalt besvarades enkäten av 208 företag, där branscherna fördelades enligt 
tabellen nedan. Miljö- eller hållbarhetsansvariga utgjorde 57 procent av de svarande, i 
7 procent av fallen var det företagets vd som besvarade enkäten. En stor majoritet, över 
59 procent av företagen, har en omsättning på mer än en miljard kronor per år och 40 
procent av företagen har mer än 500 anställda.

Det är tydligt att klimatfrågan har blivit allt 
viktigare för företagen. Mer än 55 procent av 
företagen säger att klimatfrågan är ”mycket 
viktig” för det egna företaget, vilket är mer än för två år sedan. Dessutom har andelen 
som bedömer att klimatfrågan inte är viktig för företaget halverats under de senaste 
två åren, från omkring 14 procent till 7 procent.

Hur viktig är klimatfrågan för ert företag?

Mer än 55 procent av företagen 
säger att klimatfrågan är ”mycket 
viktig” för det egna företaget.

Figur 1
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Detta bekräftas även av företagens svar på frågan om klimatfrågan blivit mer eller 
mindre viktig under de senaste två åren, där ungefär två tredjedelar menar att klimat-
frågan blivit mer viktig.

Följaktligen är det glädjande att företagen tar allt mer aktivt klimatansvar. Mer än en 
tredjedel av företagen anger att de arbetar mycket aktivt med klimatfrågan, upp från 
ungefär en fjärdedel för två år sedan. Totalt säger mer än 80 procent av företagen att 
de arbetar ganska aktivt eller mycket aktivt med klimatfrågan. 

Har klimatfrågan blivit mer eller mindre viktig inom ert företag under det 
senaste året?

Figur 2

Hur aktivt är ert företag inom klimatfrågan?Figur 3
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FÖRSTÄRKT VARUMÄRKE OCH ÖKAD KUNDLOJALITET

Varumärke och kundlojalitet är den aspekt som företagen ser tydligast effekt på av 
klimatarbetet. I flera branscher ser mer än 90 procent av företagen att klimatarbetet 
stärker varumärket. Bland transportföretagen är siffran 100 procent. 

Detta resultat är relativt oförändrat från undersökningen år 2017, vilket inte är 
märkligt givet att en mycket stor andel redan då såg att klimatarbetet var positivt 
för varumärket. Sett över samtliga svarande företag ökade andelen som såg positiva 
effekter marginellt, från ca 85 till ca 88 procent. Däremot ökar andelen som ser mycket 
positiv effekt från 27 till 36 procent av företagen. 

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på ert varumärke och 
kundlojalitet?

Figur 4
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Det är inte bara i Hagainitiativets undersökning som denna utveckling syns. Bransch-
organisationen Svensk Handel, vars medlemsföretag är bland de som är mest 
exponerade för allmänhetens konsumtionsvanor och önskemål, redovisade under 
våren 2019 en undersökning bland de egna medlemsföretagen, där en majoritet av 
företagen uppger att deras kunders intresse för hållbarhetsfrågor ökat, inte minst till 
följd av ökat fokus på klimatet. Bland handelsföretagen svarar fyra av fem att hållbar-
hetsarbetetär lönsamt på kort sikt.1

Föga förvånande är det också de företag som arbetar mest aktivt med klimatfrågan 
som ser störst positiva effekter. Men även bland företag som inte aktivt arbetar med 
klimatfrågan ser mer än hälften att klimatarbetet har en positiv effekt på varumärke 
och kundlojalitet. 

KLIMATARBETETS EFFEKT PÅ KOSTNADERNA 

Klimatarbetet kan leda både till höjda och sänkta kostnader, beroende på vilka 
åtgärder företaget vidtar och i vilken utsträckning. Det finns många skäl till att 
klimatarbetet kan sänka kostnaderna, bl.a. energieffektiviseringar eller åtgärder för 
minskat spill. Installation av förnybar energi sänker inte kostnaderna direkt, men när 
den initiala investeringen är avbetalad kan en investering i exempelvis solceller vara 
mycket positiv ur kostnadssynpunkt. 

1   https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/hallbar-handel/
svensk-handels-hallbarhetsundersokning-2018.pdf

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på ert varumärke och 
kundlojalitet?

Figur 5
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m Upplevd effekt 
redovisas i fyra olika 
staplar utifrån hur aktivt 
svarande företag arbetar 
med klimatfrågan. 
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Totalt ser strax under 40 procent av företagen att klimatarbetet är positivt, dvs sänker 
kostnaderna (fem procent av företagen ser en mycket positiv effekt). Detta är dock 
färre än det var år 2017, då drygt 40 procent såg att klimatarbetet hade en positiv effekt 
på kostnaderna. Det är också fler som ser att klimatarbetet har en negativ effekt på 
kostnaderna, från 15 procent för två år sedan till 20 procent i år.

Detta är en bekymmersam utveckling, eftersom företagens klimatarbete är beroende 
av att det går att tjäna pengar på åtgärderna. Här har styrmedel en viktig roll att spela, 
som exempelvis koldioxidskatten eller EU:s system för handel med utsläppsrätter, som 
höjer kostnaden för att släppa ut växthusgaser. Med investeringsstöd, som exempelvis 
klimatklivet och industriklivet, kan samtidigt kostnaderna sänkas för att vidta utsläpps-
minskande åtgärder. I slutändan kan det förstås vara helt ok om klimatarbetet leder 
till extra kostnader för företagen, om samtidigt kunderna är villiga att betala extra för 
en mer klimatsmart produkt eller tjänst. Ett viktigt styrmedel för företag som ser att 
klimatarbetet höjer kostnaderna är att offentlig upphandling ställer klimatkrav. Genom 
att exempelvis bara upphandla klimatneutrala varor och tjänster kan det offentliga 
skapa en marknad som bidrar till den omställning vi behöver. Även om det kostar lite 
mer. 

Det bör också noteras att omkring en tredjedel av företagen svarat att klimatarbete inte 
har någon effekt alls på kostnaderna. Om klimatarbetet kan ge både samhällsnytta och 
företagsekonomisk nytta utan att det kostar något extra, så är detta rimligtvis positivt 
för företagen. 

En tänkbar tolkning till att företagen ser mindre positivt på klimatarbetets möjlighet 
att sänka kostnaderna, är att många ”plockat de lågt hängande frukterna” såsom 
enkla åtgärder som sparar energi eller material. När företagen redan har kommit 
långt i sitt klimatarbete krävs det ofta mer omfattande åtgärder för att fortsätta 
minska utsläppen. Det kan också vara så att klimatarbetet alltmer påverkar nya, mer 
krävande, segment av ekonomin. Den bransch som märker ut sig genom lägst andel 
företag som ser att klimatarbetet sänker kostnaderna är energibranschen. En möjlig 
förklaring är de nya utmaningar som denna sektor ställs inför i och med ett nytt mer 
förnybart energisystem, där nätet måste anpassas till att elproduktionen varierar mer 
med väder och vind. 

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på era kostnader?Figur 6
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Det är tänkbart att dessa åtgärder kommer bli dyrare, och att nya styrmedel kommer 
krävas för att göra dem ekonomiskt möjliga att genomföra. Det är då viktigt att komma 
ihåg att även om kostnaderna kan vara höga i själva omställningsfasen, så kommer 
mycket ny teknik med stor sannolikhet bli billigare på sikt, samtidigt som klimatför-
ändringen i sig, med alla dess skrämmande konsekvenser, bara kommer att bli dyrare. 

Liksom i den senaste undersökningen år 2017 är det handel samt information/IT 
som ser mest positivt på klimatarbetets betydelse för att sänka kostnaderna. Det är 
intressant att notera att transportsektorn är den där minst andel av företagen ser att 
klimatarbetet höjer kostnaderna. 

Bland de företag som arbetar mer aktivt med klimatfrågan är det en större andel som 
ser att klimatarbetet är positivt ur kostnadssynpunkt. 

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på era kostnader?Figur 7

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på era kostnader?Figur 8

m Upplevd effekt 
redovisas i fyra olika 
staplar utifrån hur aktivt 
svarande företag arbetar 
med klimatfrågan. 
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ATTRAKTIVARE ARBETSGIVARE OCH MER PRODUKTIVA MEDARBETARE

Klimatarbetets betydelse för att rekrytera och motivera medarbetare är stor. Den har 
också växt relativt kraftigt, från att ca 72 procent såg en positiv effekt år 2017, till ca 83 
procent två år senare. En delförklaring till att än fler företag fått upp ögonen för denna 
aspekt kan vara de globala studentrörelserna, där tusentals studenter – i Frankrike 
och sedan också i Sverige  lovar att inte arbeta för arbetsgivare som inte tar ansvar 
för klimatet.2 En undersökning från bemanningsföretaget Manpower visar att denna 
inställning inte bara finns hos den unga generationen. Av drygt 2 300 svenskar mellan 
18 och 65 svarade 85 procent att det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för klimatet 
och 14 procent uppger att de sagt nej till jobb på grund av arbetsgivarens bristande 
klimatansvar.3

Det är relativt stor spridning mellan olika branscher i synen på klimatarbetets 
betydelse för attraktivitet som arbetsgivare. Starkast syns effekten i energi- respektive 
transportsektorn, kanske de två branscher med traditionellt sett störst utmaningar att 
minska utsläppen av växthusgaser. 

2   https://www.dn.se/debatt/vi-kraver-klimatansvar-av-vara-framtida-arbetsgivare/
3   https://www.svd.se/svenskarnas-krav-ta-ert-klimatansvar-arbetsgivare

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på er attraktivitet som 
arbetsgivare? 

Figur 9
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Vilka effekter får ert företags klimatarbete på er attraktivitet som 
arbetsgivare? 

Figur 10

Svagast syns effekten inom industrin samt information/IT, men även i dessa sektorer 
svarar 70 procent att klimatarbetet har en positiv effekt.

NYA PRODUKTER OCH AFFÄRSOMRÅDEN

Ett aktivt klimatarbete leder till mer innovativa företag. Totalt svarar 68 procent av 
företagen att klimatarbetet har positiva effekter när det gäller nya produkter och 
affärsområden, vilket är oförändrat i förhållande till undersökningen för två år sedan. 

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på er utveckling av nya 
produkter och affärsområden?

Figur 11
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Allra mest positiva är företagen i energisektorn, där mer än 83 procent av företagen 
ser positiva effekter. Detta är kanske inte så förvånande, eftersom energisektorn 
befinner sig i en snabb omställning, vilket påverkar allt från de fysiska elnäten och 
anläggningarna till affärsmodellerna. Något förvånande är siffran avsevärt lägre 
inom information/IT, en sektor där många potentiella klimatlösningar finns. En möjlig 
förklaring är att information/IT är en sektor med hög innovationstakt alldeles oavsett 
om det är fråga om klimatrelaterade frågor eller ej, medan exempelvis energisektorns 
omställning i stor utsträckning drivs av själva klimatfrågan.

Även i fråga om innovation är det de mest klimataktiva företagen som ser starkast 
positiva effekter.

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på er utveckling av nya 
produkter och affärsområden?

Figur 12

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på er utveckling av nya 
produkter och affärsområden?

Figur 13

m Upplevd effekt 
redovisas i fyra olika 
staplar utifrån hur aktivt 
svarande företag arbetar 
med klimatfrågan. 
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PROAKTIV RISKHANTERING

Klimatförändringen innebär stora risker. För allmänheten och samhällets institutioner, 
men inte minst för företag. Det kan vara fråga om många olika sorters risker: 

 » Fysiska risker – som att människor, fastigheter eller egendom drabbas i de 
extrema väderhändelser som kommer att bli allt vanligare när temperaturen 
stiger.  

 » Finansiella risker – som att fysisk egendom eller värdepapper drabbas av stora 
värdeförluster till följd av klimatförändringen.  

 » Risker i leverantörsledet – för ett land som Sverige som är starkt beroende av 
importerade varor, inte minst livsmedel, innebär klimatförändringen stora risker. 
Det kan både handla om exportländernas förmåga att producera tillräckliga 
kvantiteter och möjligheten att transportera varor till Sverige under nya 
geopolitiska förutsättningar.  

 » Regulatoriska risker – om samhället inte åstadkommer en ordnad övergång till 
en fossilfri ekonomi finns risken att politiska åtgärder kommer att bli alltmer 
ingripande. De företag som inte förbereder sig för omställningen löper risken att 
drabbas av den politiken. 

Givet detta är det inte förvånande att många företag ser ett aktivt klimatarbete 
som en del av sitt riskförebyggande arbete. Totalt anser 59 procent av företagen att 
klimatarbetet har positiva effekter på riskhanteringen, en marginell ökning från 55 
procent för två år sedan. 

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på er riskhantering?Figur 14

Starkast syns den positiva effekten på riskhanteringen i transportsektorn, där tre av 
fyra företag anser att klimatarbetet stärker riskhanteringen. En förklaring kan vara 
den förändring som syns på fordons- och framför allt bränslemarknaden, där ett antal 
nya alternativ dykt upp på senare år. Möjligheten att köra fordon på svenskproducerade 
biobränslen minskar risken att bränsletillförseln skulle strypas om något skulle hända 
med oljemarknaden, och med utbyggd elektrifiering dyker ytterligare alternativ upp, 
vilket stärker transportsektorns resiliens. 
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Att effekten syns svagare inom energisektorn, där vartannat företag ser positiva 
effekter och nära tio procent ser negativa effekter, är inte så förvånande eftersom 
klimatarbetet på senare år inneburit nya risker för energisektorn i och med ett mer 
väderberoende energisystem.

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på er riskhantering?Figur 15

FÖRBÄTTRADE FINANSIERINGSMÖJLIGHETER

En av de större förändringarna sedan undersökningen för två år sedan är att 
fler företag ser positiva effekter av klimatarbetet på möjligheterna att finansiera 
verksamheten. Idag ser 35 procent av företagen en positiv effekt, upp från 26 procent 
för två år sedan. 
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Figur 16

Allra starkast syns denna effekt i byggsektorn, där hälften av alla företag ser en positiv 
effekt.

Fortfarande domineras bilden av företag som inte ser någon effekt eller inte vet. 
Drygt 60 procent av företagen har svarat något av dessa båda alternativ. Eftersom 
utvecklingen av finanssektorns klimatarbete fortfarande är i sin linda är detta ej 
förvånande och det är troligt att allt fler företag kommer se de finansiella nyttorna av 
klimatarbete. 

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på förbättrade 
finansieringsmöjligheter?

Figur 17
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RESULTATRÄKNINGEN

Alla de aspekter som här har gåtts igenom kokar i slutändan ned till ett ekonomiskt 
resultat för företaget. Därför har vi även frågat företagen hur klimatarbetet påverkar 
deras resultaträkning. Oavsett om effekten är positiv eller negativ på de aspekter som 
gåtts igenom ovan, så är det effekten på resultaträkningen som i slutändan spelar 
störst roll. 

Av de drygt 200 företag som svarat på Hagainitiativets enkät svarar precis 50 procent 
att klimatarbetet har en positiv effekt på resultaträkningen. För två år sedan var 
siffran 41 procent. Detta är i linje med de flesta resultat från årets enkätundersökning: 
företagen ser positiva lönsamhetseffekter av klimatarbetet, och dessa effekter syns allt 
tydligare för allt fler företag. 

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på er resultaträkning?Figur 18

Företagen inom handel och energi märker ut sig med att ha allra mest positiv 
inställning till klimatarbetets betydelse för resultaträkningen, runt 60 procent av 
företagen ser positiva effekter. Bland information- och IT-företagen är situationen 
som minst positiv, där en majoritet ser att klimatarbetet inte har någon effekt på 
resultaträkningen. 
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Vilka effekter får ert företags klimatarbete på er resultaträkning?Figur 20

Vilka effekter får ert företags klimatarbete på er resultaträkning?Figur 19

Föga förvånande är det de företag som säger sig arbeta mest aktivt med klimatfrågan, 
som också är mest benägna att se positiva effekter av klimatarbetet. 

m Upplevd effekt 
redovisas i fyra olika 
staplar utifrån hur aktivt 
svarande företag arbetar 
med klimatfrågan. 
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Rangordning Industri Bygg Handel Transport Info/IT Energi Övriga 
sektorer

Förstärkt varumärke och ökad 
kundlojalitet

Attraktivare arbetsgivare och mer 
produktiva medarbetare

Nya produkter och affärsområden

Proaktiv riskhantering

Kostnadsbesparing

Förbättrade finansieringsmöjligheter

Resultaträkning

Sammanfattande bild av hur företag i olika branscher besvarat de 
olika frågorna. 

Figur 21

Sammanvägda resultat

Överlag kan vi konstatera att företagen har blivit mer positiva kring klimatarbetets 
betydelse för lönsamheten, trots att de redan hade en mycket positiv syn på detta 
samband redan för två år sedan. 

Ett sätt att visualisera de övergripande trenderna i svaren syns i Figur 21, där en 
grönare färg visar mer positiva svar, och en rödare färg visar mer negativa svar från 
företagen. Här syns det att företagen ser mer positivt på aspekter som varumärke 
och attraktivitet som arbetsgivare och mindre positivt på klimatarbetets betydelse för 
kostnadsbesparingar. Det syns också att visas branscher märker ut sig, exempelvis är 
energibranschen bland de mest positiva kring klimatarbetets betydelse för varumärke 
och nya produkter och affärsområden. Samtidigt är energibranschen den som tydligast 
svarar att klimatarbetet är negativt ur kostnadssynpunkt. 
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Förändring sedan 2017.Figur 22

En liknande bild, Figur 22, visar de förändringar som skett sedan vår undersökning år 
2017, där grön färg anger att företagen svarat mer positivt och röd färg att företagen 
svarat mer negativt. Det syns tydligt att den lönsamhetsaspekt där flest företag svarar 
mer negativt är kostnadsbesparingar

Inom handeln har den största positiva förändringen skett, på sex av sju frågor svarar 
företagen mer positivt än de gjorde 2017. Den bransch som tycks gå åt motsatt håll 
är energisektorn, där företagen svarar mer negativt på fem av sju frågor. Då bör 
det samtidigt nämnas att energibranschen överlag svarar mer positivt än de flesta 
branscher, så nedgången sker från en hög nivå. 

Den fråga där samtliga branscher svarar mer positivt i år än 2017 är den som rör 
finansieringsmöjligheter. I nästan alla branscher har företagen svarat mer negativt på 
frågan om klimatarbetets betydelse för kostnaderna. 
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Analys: Finanssektorns krav 
får genomslag

För att få perspektiv på resultaten, framför allt kring den kraftiga ökningen i hur 
företagen ser på klimatarbetets betydelse för finansieringen, genomfördes intervjuer 
med Karim Sayyad, hållbarhetsanalytiker på Nordea, och Karl-Oskar Olming, 
chefsstrateg hållbarhet på SEB. Båda tycker att undersökningens resultat ligger i linje 
med vad som kan förväntas.

– Företag får allt fler frågor kopplade till hållbarhet i sin verksamhet, både när de 
behöver låna pengar eller när de skaffar kapital via andra marknader. Dessutom finns 
det större krav på finansiella aktörer att kunna bedöma de klimatrelaterade riskerna i 
portföljen. Det ställer höga krav på att bolagen är transparenta om sitt hållbarhetsar-
bete, säger Karim Sayyad på Nordea. 

Enligt Karl-Oskar Olming på SEB kan det företag som arbetar aktivt med klimat- och 
hållbarhetsfrågor få tillgång till en bredare palett av finansiella produkter idag, inte 
minst gröna obligationer. Det är ett sätt för företag att låna pengar till miljö- och 
klimatprojekt som ofta ger goda lånevillkor till företagen. 

– Vi har sett spridningseffekter för företag som ställer ut en grön obligation. De får 
en miljökvalitetsstämpel på sitt företag som inte bara leder till potentiellt billigare 
finansiering utan också till högre värdering och bättre varumärke, säger Karl-Oskar 
Olming på SEB. 
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Samtidigt har klimatarbetet allt tydligare börjat påverka värderingar på börsen, 
berättar han.

– Investerare har förstått att klimatarbetet har en värderingseffekt och de blir bättre 
och bättre på att förstå hur man ska integrera det i sina investeringsmodeller. Men det 
slår olika beroende på vilken branschen är och hur utsatt företaget är. De stora värdena 
kan handla om omställningsriskerna. Att minska utsläpp och resursanvändning är 
viktigt, men det ger inte hela bilden. Vinnarna är de som investerar i utveckling och nya 
lösningar. Energibolag med fossil kraft i Europa har tappat i värde. Om de inte ställer 
om så finns det snart inga fler vinster i framtiden och därför har de tappat på börsen, 
berättar Karl-Oskar Olming. 

Karim Sayyad håller med:

– I och med att vi har en viss koldioxidbudget för att klara tvågradersmålet så innebär 
det att de bolag vi är exponerade mot genom våra investeringar måste vara anpassade 
för ett sådant scenario. Det är viktigt för oss att säkerställa att vi inte investerar i bolag 
som inte kan anpassa sig till ett sådant samhälle. Har de viljan, förmågan, systemen 
och processerna för att göra det? frågar Karim Sayyad på Nordea.

Enligt båda har utvecklingen bara börjat och de nämner ett antal initiativ, både frivilliga 
och regleringsdrivna, som kommer leda till ytterligare krav på företagens klimatarbete 
framöver. 

– Nu börjar även finansinspektionen och centralbankerna att jobba med klimatfrågan 
även på global nivå genom Network for Greening the Financial System. När de börjar 
ställa krav så måste alla aktörer börja agera, säger Karl-Oskar Olming.
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Diskussion och slutsatser

Den enkätundersökning som Hagainitiativet genomfört under våren 2019 visar tydligt 
att svenska företag ser positivt på klimatarbetets betydelse för lönsamheten. Eftersom 
en liknande undersökning gjordes år 2017, kan vi konstatera att utvecklingen går i en 
positiv riktning – allt fler företag ser att klimatfrågan är viktig för deras verksamhet 
och allt fler ser affärsfördelar med klimatarbetet. Det märks inte minst på frågan 
om klimatarbetets betydelse för resultaträkning: 50 procent av företagen ser att 
klimatarbetet har en positiv effekt på resultaträkningen. Det är tio procentenheter fler 
än för två år sedan. 

Detta väcker en viktig fråga: Om det nu är så positivt – varför minskar inte utsläppen 
snabbare? 

Ett antal möjliga förklaringar finns. En teori är att många företag idag har utfört en stor 
del av de enkla åtgärder som minskar utsläppen och nu står inför stora åtgärder som 
kräver en ny nivå av engagemang och åtagande. Detta gäller t.ex. transportsektorns 
utsläpp. För många företag är detta den stora utmaningen, och även om lösningar finns 
i teorin så är det svårt i praktiken. Elektrifieringen av tunga transporter har knappt 
kommit i gång i väntan på stora investeringar i exempelvis elvägar. I väntan på dessa 
finns biobränslen, men försörjningstryggheten är inte säkrad för dessa bränslen och 
inblandning av exempelvis palmolja har fått många att tveka. 

Många effektiviseringsåtgärder är också sådana att de minskar energianvändningen 
per producerad enhet. Men om antalet producerade enheter samtidigt ökar så riskerar 
utsläppen att fortsätta öka. Så var situationen i Sverige år 2018. BNP ökade snabbare 
än utsläppen, vilket innebär att det skapades mer värde per utsläppt ton koldioxid. Men 
det hjälper föga om målet är att nå netto-noll utsläpp. Behovet av stora åtgärder och 
tekniksprång kvarstår därför. 

HAR FINANSMARKNADEN BÖRJAT DRIVA PÅ? 

Enkätundersökningen visar tydligt att företagen märkt en förändring från finans-
marknaden. Idag ser 35 procent av företagen att klimatarbetet har en positiv effekt på 
finansieringsmöjligheterna, upp från 26 procent för två år sedan. Bland byggföretagen 
ser hälften av företagen denna positiva effekt. Dessutom säger bankernas hållbar-
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hetsexperter att finansmarknadens krav på företagen kommer öka framöver. Detta 
är en viktig signal och något som kan få tung påverkan framöver. De stora åtgärder 
och tekniksprång som ligger framför oss kommer att kräva massiva investeringar och 
därför måste finansmarknaden förstå riskerna och möjligheterna i omställningen. För 
att dessa stora investeringar ska kunna genomföras måste politiken vara långsiktigt 
pålitlig.  

HAR POLITIKEN SLUTAT DRIVA PÅ? 

Undersökningen visar också att företagen ser mycket positiva effekter av klimatarbetet 
på varumärke samt på attraktivitet som arbetsgivare. Att kunder och anställda värderar 
klimatarbetet högt behöver ingen tvivla på och detta ger effekt. Många av de stora 
klimatåtgärder som genomförts i Sverige har skett utan stort kundtryck, men tack vare 
smart politik. Nu finns kundtrycket och i samverkan med smart politik borde det kunna 
gå snabbare. 

Ett antal styrmedel har införts relativt nyligen, exempelvis kvotplikten som leder till 
inblandning av biobränsle, flygskatten som gör det dyrare att flyga och bonus-ma-
lus-systemet, som gynnar inköp av klimatsmarta fordon. Konsekvenserna av dessa 
åtgärder, lär börja synas under de närmsta åren. 

Samtidigt vet vi att det kommer krävas ytterligare styrmedel för att ta de stora 
tekniksprång vi står inför. Politiken har hjälpt företagen plocka de lågt hängande 
frukterna, och nu behöver den styras om för att nå högre. 

Skarpare mål, i Sverige och på EU-nivå
Sverige ska vara klimatneutralt 2045 och inom EU pågår nu diskussioner 
kring klimatneutralitet 2050. Detta kräver dessutom skarpare mål till 2030 
och 2040 och bör kombineras med en koldioxidbudget i linje med IPCC:s 1,5-
gradersrapport. En tydlig målsättning kommer vara positivt för företagen och 
peka ut riktningen för investeringar och satsningar under kommande år.

Investeringsstöd för stora tekniksprång
Tack vare statligt stöd kan Sverige bli först i världen med stålproduktion utan 
kol. Det vore en stor bedrift och något att vara stolt över. Det kan också bli en 
stor affärsfördel att ha de produkter och den kunskap som världen behöver i 
omställningen. Andra stora tekniksprång som behöver stöd för att komma igång 
och skalas upp är exempelvis negativa utsläpp (exempelvis genom s.k. BECCS) 
och omställning av transportsektorn.

Klimatneutral offentlig upphandling
All offentlig upphandling borde kräva hög klimatprestanda, helst noll-utsläpp 
av växthusgaser. Eftersom Sveriges målsättning är klimatneutralitet till 2045, 
är det logiskt att börja bygga en marknad för de företag som kan leverera 
produkter och tjänster med lägre klimatavtryck inom sin kategori - allra helst 
klimatneutrala produkter och tjänster - redan idag. Lägg inte skattepengar på 
sådant som ger högre utsläpp av växthusgaser.



Den här rapporten har tagits fram av 
Hagainitiativet, under våren 2019. Det är den 
tredje rapporten på temat klimatarbetets 
lönsamhet. 


