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Pressmeddelande 13 januari 2023 

Ratosbolaget Speed Group vinner Stora 
Hållbarhetspriset 

Speed Group har utsetts till vinnare av Stora Hållbarhetspriset 2022. Priset delas ut av Borås 
Näringsliv, Högskolan i Borås, Borås Stad och Sparbanken Sjuhärads genom dess 
ägarstiftelse. 
 
Speed har vunnit priset med följande motivering: Med tydligt miljöfokus centralt i kunddialogen och 
med Nordens största solcellsanläggning på taket, växer årets pristagare så det knakar. Mottagaren av 
Stora Hållbarhetspriset 2022 har som mål att vara CO2-neutrala senast år 2025. Som leverantör till 
årets pristagare får företag svara upp mot krav på mer hållbara material, energilösningar, transporter 
och arbetskläder. Genom små och stora initiativ gör vinnaren skillnad och visar att ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt ansvarstagande kan gå hand i hand. Som vinnare vill pristagaren stötta innovationer 
inom miljö och bidra till ett tryggare närsamhälle där barn och ungdomar får en rättvis chans. För ett 
långsiktigt och målmedvetet hållbarhetsarbete tilldelar juryn Stora Hållbarhetspriset till Speed Group. 
 
”Hållbarhet är en förutsättning för att förbli en attraktiv arbetsgivare och fortsätta tillhandahålla ett 
attraktivt erbjudande till kunderna. Speed Group har integrerat hållbarhetsarbetet som en del av 
kärnverksamheten på ett exemplariskt sätt. Det är hedrande för Speed Group att få priset”, säger 
Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i Speed Group och President, Business Area 
Construction & Services, Ratos. 
 
”Det är fantastiskt roligt och ärofyllt att vinna ett pris som Stora Hållbarhetspriset och ett fint kvitto på 
att det hållbarhetsfokus vi har gör skillnad. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och det är härligt att se att 
tänket finns hos medarbetare på alla avdelningar. Utnämningen skapar stolthet inom Speed Group 
och sporrar alla att fortsätta det viktiga arbetet”, säger Jesper Andersson, vd, Speed Group. 
 
Om Stora Hållbarhetspriset 
Stora Hållbarhetspriset instiftades 2021 av Borås Näringsliv, Högskolan i Borås, Borås Stad och 
Sparbanken Sjuhärad genom sin ägarstiftelse i syfte att inspirera och uppmuntra till hållbar utveckling 
som genererar tillväxt. 
 
Om Speed Group 
Speed erbjuder hållbara, flexibla och innovativa lösningar för komplexa logistik- och 
personalutmaningar. Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och målsättningen är att den ska vara 
CO2-neutral senast 2025. Speed har huvudkontor i Borås och logistikcenter i Borås, Göteborg och 
Stockholm med en total yta på över 220 000 m2. Företaget omsätter drygt cirka 1,2 miljarder SEK och 
sysselsätter drygt 1 500 medarbetare. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21 
 
 
Om Ratos 
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och 
Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 30 miljarder. Vår affärsidé är att äga 
och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör 
bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för 
självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt 
kultur och värderingar är i fokus. 


