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Pressmeddelande 
 
23 april 2021 

Kostnader, krångliga regler och kunskapsbrist stora utmaningar 
för hållbart företagande  

En majoritet av småföretagen upplever att deras kunder ställer krav på att de ska arbeta aktivt 
med hållbarhet. Ett av tre företag anser att de behöver öka omställningstakten. Företagen ser 
dessutom många positiva effekter av att arbeta mer hållbart. Främst är det ett sätt för dem att 
bidra till de globala hållbarhets- och klimatmålen men det anses även göra dem mer attraktiva 
som arbetsgivare och stärka företagets varumärke. Samtidigt anser fyra av tio att kostnader kan 
hindra dem. Det visar en undersökning1 som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och 
sparbankerna. 
 
- Konsumentkraften är stark, vilket gör att allt fler företag blir medvetna om att de behöver agera och 
arbeta mer hållbart. Det är framför allt i de större småföretagen som omställningstakten behöver öka, 
sannolikt eftersom deras verksamhet är mer komplicerad och tar längre tid att ställa om jämfört med ett 
mindre företag, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank. 
 
Hållbart företagande stärker lönsamhet och varumärke 
Drygt hälften (56 procent) av företagen uppger att arbetet med hållbarhet kan göra att deras varumärke 
och anseende stärks. Andra positiva effekter är de nya affärsmöjligheter som uppstår genom att möta 
kundernas krav på hållbara lösningar. Det kan stärka företagens lönsamhet både på lång och kort sikt. 
Men man ser även att det bidrar positivt internt med ökad motivation och ökad stolthet hos 
medarbetarna, samt att det underlättar rekrytering av nya medarbetare. 
 
- Men främst ser företagen att deras arbete kan ha stor inverkan utanför det egna företaget, nämligen 
att det är ett sätt att bidra till de globala hållbarhets- och miljömålen. Det är en klok insikt. Att även 
småföretagen, som antalsmässigt dominerar svenskt näringsliv, ställer om och bidrar till ett mer hållbart 
samhälle är viktigt, säger Jörgen Kennemar.  
 
Kostnader, krångliga regler och kunskapsbrist stora utmaningar för hållbart företagande  
Fyra av tio företag ser kostnader som det enskilt största hindret för att ställa om till ett hållbart 
företagande, och det gäller oavsett bransch eller storlek på företaget. 
 
- Kostnaderna bör dock sättas i relation till de intäkter som en omställning kan ge och att man därför 
räknar hur både företagets kostnader och intäkter skulle kunna påverkas, säger Jörgen Kennemar.  
 
Bristande kunskap i företaget om hur man ska arbeta hållbart och kompetensglapp hos medarbetare 
uppges också hindra. Även inställning hos kunder och svårigheter att hitta hållbara leverantörer är 
andra utmaningar som företagen upplever hindrar dem i hållbarhetsomställningen.  
 
- Detta kan man ofta som företagare själv agera på. Desto större utmaning är det att runt vart fjärde 
företag ser krångliga regler, men även infrastruktur och energilösningar som hinder. Där bör istället 
politiken träda in för att bana väg och underlätta den omställning företagen vill och behöver göra, säger 
Jörgen Kennemar. 

 
1 Undersökningen bygger på intervjuer med 1 000 beslutsfattare på företag med upp till 50 anställda och en årsomsättning på minst 300’ SEK 
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Tips för att göra verksamheten mer hållbar 
 

• En sak i taget. Välj ut och ta ert hållbarhetsarbete etappvis. Ett sätt är att utgå från FN:s 17 mål 

för en hållbar utveckling. Vilka mål känns mest prioriterade i just er verksamhet? 

• Hållbarhetsplan. En hållbarhetsplan kan underlätta och strukturera upp ert arbete med att 

ställa om företaget.  

• Håller er affärsmodell fortfarande? Hur kan ni göra er befintliga affärsmodell mer 

resurseffektiv och vilka ändringar behöver ni göra så att era produkter och tjänster blir mer 

hållbara?  

• Sätt mål och redovisa hållbarhetsarbetet. Då vet ni vad ni ska uppnå och kan ”bocka av” när 

ni nått dit. Det är dock inte en engångsinsats. När ni nått de första, sätt nya mål.   

• Gör hållbarhetsarbetet till en naturlig del av produkt- och tjänsteutvecklingen. När ni ska 

utveckla en produkt eller tjänst, tänk då in hållbarhetsaspekterna med en gång. Till exempel vad 

gäller material, processer och distribution. Var ska produktionen ske för att uppfylla kraven? 

Tänk även på att samma standard bör gälla era leverantörer. Hur säkerställer ni det? 

• Se över företagets resursförbrukning. Vilka energilösningar har ni, går det att återanvända 

material eller använda det mer effektivt? Hur gör ni med avfall, rester från tillverkning eller 

uttjänt material – går det att återanvända? 

• Involvera ”alla” i företaget. Många tänker ofta bättre och utifrån fler perspektiv än en. 

Involvera anställda, gör dem delaktiga och se vad de kan bidra med. Ett högt engagemang är 

en viktig del för att idéer får fäste och medarbetare blir ambassadörer och företaget upplevs 

som ett attraktiv, transparent och inkluderande arbetsgivare. 

• Många bäckar små…  

o Se över er bil- och maskinpark. Uppfyller de era hållbarhets- och miljömål? 

o Möten över telefon och digitalt. I pandemitider har detta blivit vardag för många. Men hur 

vill ni göra sen? Sätt en plan för vilka sätt som passar för vilka slags möten. 

• Till sist: Berätta om ert miljö- och hållbarhetsarbete. Bygger intern stolthet och kan ge er 

nya affärsmöjligheter och locka nya medarbetare. 

 
 
 
 
För mer information:  
Jörgen Kennemar, seniorekonom Swedbank, tel. +46 70 643 83 29 
Amanda Billner, presskommunikatör, tel. +46 73 045 11 68 
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Bilaga: Tabeller 
 
 
 
Upplever du att kunder ställer krav på att företaget ska arbeta aktivt med hållbarhet? 
  

Inga anställda 1–4 anställda 5–9 anställda 10–19 
anställda 

20–49 
anställda 

Ja, till viss del 42,0 46,3 59,8 54,3 64,8 

Ja, i mycket hög 
utsträckning 

15,9 15,9 21,6 32,6 25,5 

Nej, inte alls 39,6 36,1 18,6 13,0 9,5 

Ej svar 1,9 1,4 0,0 0,0 0,3 

Tveksam, vet ej 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
Anser du att ert företag behöver öka takten med att ställa om till en mer hållbar 
verksamhet? 
 

  Inga anställda 1–9 anställda 10–49 anställda Totalt 

Ja (viss del + hög 
utsträckning) 

25,6 30,2 41 33,5 

Nej, vi håller 
redan idag en bra 
takt 

21,7 22,9 30,9 25,8 

Nej, vi jobbar 
redan idag på ett 
hållbart sätt 

35,7 34,2 23,3 30,2 

Nej, inte alls 14 11,6 4,3 9,2 

Ej svar 2,4 1 0,3 1 

Tveksam, vet ej 0,5 0,3 0,3 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/


 

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker i Sverige 
varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång 
gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, 

Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 
företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. 
Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

 

 

Positiva effekter vid omställning, flera svarsalternativ är möjliga, samtliga företag 
 

 
 
 
 
Vilka anser du vara de största hindren för att ställa om mot ett mer hållbart företagande?  
Flera svarsalternativ är möjliga, samtliga företag 
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