Det prioriterade
hållbarhetsarbetet
Så ser 400 svenska företag och organisationer
på sitt hållbarhetsarbete

www.pwc.se

Hållbarhet är idag en strategisk fråga

Hållbarhet har varit ett ord på mångas läppar under
många år. Hur långt har svenska organisationer kommit och hur mogna är de i sitt hållbarhetsarbete idag?
PwC har tillsammans med undersökningsinstitutet Novus intervjuat drygt
400 företag, kommuner och ideella
organisationer för att ta reda på hur det
ser på sitt hållbarhetsarbete och vad de
prioriterar. Vi kan konstatera att hållbarhet idag är en strategisk och högt
prioriterad fråga. Hela 83 % av de som
svarat uppger att de har satt strategiska
hållbarhetsmål.
Stora företag har kommit längst med att
anamma ett helhetstänk kring arbetet i
organisationen. De sätter tydliga mål och
prioriterar hållbarhetsarbetet. Vi kan generellt se att stora icke noterade till och
med i något högre utsträckning än de noterade bolagen svarar att de satt tydliga
mål och prioriterar frågorna högt.
Drivkrafterna för utveckling av hållbarhetsarbetet ökar. De flesta organisationer
upplever att intresset för deras hållbarhetsarbete från omgivning har ökat de
två senaste åren. Främst ökar intresset
från kunder och medarbetare, och därmed de tydliga kommersiella drivkrafterna för ökad hållbarhet.

hetsaspekter inte spelar avgörande roll
vid investeringsbeslut men står högre
upp på agendan för aktiva ägare.
En relevant fråga utifrån resultatet är om
skillnaden mellan noterade bolag och övriga större bolag kan förklaras av att de
noterade bolagen har ett större fokus på
investerares kvartalbaserade förväntning,
vilket medför att de tappar konkurrenskraft inom hållbarhetsarbetet i förhållande till bolag med andra ägarstrukturer
som har ett mer långsiktigt fokus.
En viktig och framåtriktad slutsats är
det faktum att både företag och organisationer vill se ökad samverkan mellan
samhällets aktörer för att få maximal
effekt av hållbarhetsarbetet. Det ser vi
på PwC som ett tydligt tecken på att
man inte bara tar hållbarhetsfrågorna på
allvar, utan att man även vill påskynda
arbetet. Hållbarhetsfrågorna är här för
att stanna. Läs gärna denna rapport
och låt dig inspireras av vetskapen att
hållbarhetsfrågor nu ses som strategiska
frågor av företag och kommuner av alla
storlekar.
Kontakta oss om du vill veta mer!

Intresset från investerare upplevs inte
vara lika starkt bland företagen, men
ägare och styrelser lyfts fram av pådrivande krafter, vilket tyder på att hållbarFredrik Ljungdahl
Hållbarhetsansvarig, PwC

Marknadssegment och
målgrupper
Undersökningen är baserad på svar
från 432 företag.
48% av de som svarat på undersökningen är chef eller annan ledningsperson, 43 procent är hållbarhetsansvarig och övriga har uppgett ”annan
befattning”
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Organisatoriska förutsättningar
Vi frågade organisationerna hur deras organisatoriska förutsättningar för hållbarhetsarbetet ser ut
I vilken utsträckning anser du att…

... ni har ett helhetstänk kring
hållbarhetsarbetet i er organisation

... hållbarhetsarbetet är högt prioriterat
i er organisation

Överlag finns det ett helhetstänk bland alla företag,
kommuner och ideella organisationer. 31% av de noterade företagen instämmer helt i påståendet. Kommuner
avviker från övriga respondenter, här ger 50 % svaret att
de varken har mer eller mindre helhetstänk.

Överlag kan vi se höga siffror som backar detta påstående.
Här utmärker sig stora, icke noterade bolag där 27 % av av
respondenterna instämmer helt och ytterligare 41 % instämmer till viss del.

... ni har tydliga mål med ert
hållbarhetsarbete

... ni internt besitter den kompetens som
krävs för ett effektivt arbete kring hållbarhet

I detta påstående kan vi konstatera att de noterade företagen sticker ut där 35 % instämmer helt och ytterligare
38% anser att till viss del att målen är tydliga.

Organisationerna berättar att de har ett helhetstänk, tydliga
mål och att frågorna är högt prioriterade, men den interna
kompetensen är inte lika utvecklad. 16 % av respondenterna
instämmer helt i påståendet att de internt besitter rätt kompetens. Störst är kompetensgapet i mindre företag, men även
kommuner visar ett gap mellan den interna kompetensen
och frågornas prioritet.

”Stora företag har kommit längst i att se
hållbarhetsarbetet som en strategisk fråga”

Generella kommentarer
Vad gäller frågorna om de organisatoriska färdigheterna (helhetstänk, tydliga målsättning, hög prioritet och kompetens) är
det stora (noterade och icke noterade) bolag som divergerar
från de övriga segmenten. Dessa två grupper ger intryck av att
ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete, då de instämmer i
stor utsträckning i alla påståenden.

Stora icke noterade bolag
Svarar i en högre utsträckning än totalen att det har ett
helhetstänk (67% jmf. totalen 60%), tydliga mål (69% jmf.
totalen 62%), att hållbarhetsarbetet är högt prioriterat i organisationen (68% jmf. totalen 61%) och de internt besitter den
kompetens som krävs för ett effektivt arbete (67% jmf. totalen
56%).

Noterade företag
Svarar i högre utsträckning (73%) än totalen (60%) att de har
ett helhetstänk kring hållbarhetsarbetet i organisationen.

Ideell sektor
Är det marknadssegment som svarar i lägst grad att de instämmer i dessa påståenden. Denna sektor svarar i en lägre
utsträckning än totalen att de har hållbarhetsarbetet högt
prioriterat i deras organisation.
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Omvärldens förväntningar
Nästan hälften av alla stora företag uppfattar att intresset för deras hållbarhetsarbete har ökat kraftigt

Hur uppfattar du intresset för ert hållbarhetsarbete rent allmänt från
omgivning och internt har förändrats de senaste två åren? Har det…
51%

30%

15%

Ökat
kraftigt

Ökat
något

Är oförändrat

2%

3%

Minskat
något

Vet ej
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Vi kan notera att svenska
organisationer överlag
uppfattar att intresset för
deras hållbarhetsarbete
har ökat. Bland noterade
bolag upplever nära hälften
att intresset ökar kraftigt.

Intresset från kunder och medarbetare
ökar mest
81 % av respondenterna upplever ett
ökat intresse för deras hållbarhetsarbete.
De stora företagen sticker ut, här upplever 89 % av de noterade bolagen och
90 % av icke noterade att intresset ökar.
Hela 47 % av de noterade bolagen har
till och med upplevt en kraftig ökning av
intresset de senaste två åren.
Kunder är den intressentgrupp från vilken intresset för hållbarhetsarbete främst
ökar. 58 % av respondenterna anger
detta. Här sticker de större icke noterade företagen ut, då hela 73 % säger att
intresset från kunder ökar.

Efter kunder följer medarbetare som
grupp från vilken intresset ökar. Noterade företag, ideella organisationer och
kommuner upplever medarbetarnas
ökade förväntningar mest påtagligt.
Ägare och styrelser följer därpå som de
viktigaste påtryckarna för hållbarhet.
33% upplever att intresset från ägare/
styrelse har ökat och den respondentgrupp som avviker från övriga är här
större icke noterade bolag.

set från media generellt sett är lågt, här
sticker kommuner dock ut något där
21 % anger att intresset från media ökat.
Kommuner upplever i allmänhet i
mindre utsträckning än företag ett ökat
intresse för sitt hållbarhetsarbete. Det är
framförallt intresset från kommuninvånare som ökar och lyfter förväntan om
utvecklad hållbarhet.

19 % upplever att myndigheter visat
ett större intresse de senaste två åren.
Intressant att notera är även att intres-

Strategiska målsättningar
En klar majoritet (83 %) av företagen har strategiska hållbarhetsmål, nära hälften av respondenterna har satt strategiska mål på 1-3 års sikt, 4 av 10
har strategiska mål på 4 års sikt eller längre
På hur lång sikt har ni satt strategiska hållbarhetsmål i er verksamhet?
Totalt
1-3 år
4-7 år
8 år eller längre

5%
13%

13%

43%

Vi har inte satt några långsiktiga
strategiska mål
Vet ej

Genom sina målsättningar
tydliggör svenska organisationer att hållbarhet är
en strategisk fråga idag.

27%
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Vad innebär ökat intresse och
strategisk målsättning?
Vi kan konstatera att svenska organisationer upplevt att intresset för deras hållbarhetsarbete ökat de senaste två åren.
Det i sin tur tyder på en ökad förväntan
om att företag, kommuner och ideella
organisationer ska agera ansvarsfullt och
hållbart.
Företagen beskriver att det ökade
intresset för hållbarhetsarbetet kommer
främst från kunder, följt av medarbetare.
De kommersiella drivkrafterna för ett
utvecklat hållbarhetsarbete är alltså tydliga. Kunder visar ett ökat intresse, det
måste inte betyda att hållbarhetsaspekter

är avgörande för kundernas köpbeslut
idag, men visar på en trend av ökad
medvetenhet vilket kan påverka köpbeslut imorgon. Medarbetarnas ökade
intresse, visar på vikten av att erbjuda en
attraktiv och hållbar arbetsplats för säkra
framtida kompetensförsörjning. Det
gäller generellt för alla typer av organisationer idag.
Med ökad förväntan från kunder och
personal blir hållbarhet en strategisk
fråga för framtida affärsframgångar.
Resultatet som visar att en klar majoritet
anger att de satt strategiska mål bekräf-

tar också att det finns en medvetenhet
om hållbarhetens betydelse och att
frågorna ses som strategiska.
Företagen i studien vittnar om att
befintliga ägare och styrelser i viss mån
visar ett ökat intresse för hållbarhetsarbetet. Intresset från externa investerare
är däremot ljummet. Av det drar PwC
slutsatsen att hållbarhetsfaktorer i lägre
utsträckning påverkar investeringsbeslut idag, men att investerare och
aktiva ägare i ökad utsträckning driver
på hållbarhetsarbetet när företaget ska
utvecklas.

Framtiden
Överlag är man positiv till att samverka med
andra organisationer/aktörer för att främja sitt
hållbarhetsarbete
Hur ser du på att samverka med andra organisationer/aktörer för att
främja hållbarhetsarbetet i din verksamhet? Är du…
48%

36%

59%

Hållbarhetsansvariga är
mycket positiva

39%

Chef/annan ledningsperson
är mycket positiva

16%

Mycket Ganska Varken
positiv positiv
eller
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Slutsatser

Hållbarhet är idag en strategisk
fråga för såväl företag som
kommuner och ideella organisationer. Hållbarhetsfrågor har
hög prioritet och organisationer har satt strategiska mål för
att nå resultat.

Intresset för svenska organisationer och företags hållbarhetsarbete har ökat de senaste två
åren. För företagen är det de
tydliga kommersiella drivkrafterna förväntningar från
kunder och medarbetare som
framförallt ökar pressen på
utveckling av hållbara erbjudanden i form av produkter,
tjänster eller arbeten.

Det finns en stark tro på samverkan mellan organisationer
för att främja hållbarhetsarbetet. Särskilt tydlig är den viljan
bland Sveriges kommuner.
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Vill du veta mer?
Kontakta oss idag!

Fredrik Ljungdahl
010-213 32 34
fredrik.ljungdahl@pwc.com

Daniel Johansson Stattin
010-213 28 20
daniel.stattin@pwc.com

Karin Juslin
010-213 25 52
karin.juslin@pwc.com

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare
och 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik
branschkunskap utvecklar vi
värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala
företag, svenska storföretag
och organisationer, mindre
och medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga
sektorn.

PwC Sverige drivs som en
självständig och oberoende
juridisk enhet. Vi ingår i det
globala nätverket PwC och
delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med
236 000 medarbetare i 158
länder för att utveckla nya
perspektiv och praktiska råd.
Läs mer på www.pwc.se
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