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Om studien – syfte och metod

Våren 2020 har Kairos Future tillsammans med Almi Företagspartner, Formas 
och Maskinentreprenörerna genomfört en studie i syfte att göra en 
genomlysning av hur hållbarhet diskuteras, vilka ambitioner som centrala 
hållbarhetsaktörer har samt vart hållbarhetsfrågan är på väg. 
Fyra olika intressentgruppers perspektiv studerades:
§ Näringslivet 
§ Det offentliga (politik och förvaltning)
§ Konsumenter och medborgare
§ Akademisk forskning

Studien genomfördes med följande metoder:

1. En AI-baserad (Artificiell Intelligens) textanalys av en stor mängd källor 
i syfte att se hur hållbarhetsfrågan speglas i de fyra huvudgrupperna våren 
2020. Detta resultatet har sedan jämförts med hur den speglades i samma 
källor 2017. Med stöd av detta erhölls bilder av både nuläge samt 
trendande förändringar.

2. En delphiundersökning bland ledande experter inom hållbarhet och 
samhällsliv med syfte att undersöka experternas bilder av hur 
Coronapandemin kan komma att påverka hållbarhetsarbetet  såväl 
inriktning som intensitet/satsningar



Källor
DEN AI-BASERADE TEXTANALYSEN har genomförts med verktyget Dcipher. Textdata har 
samlats in från följande källor, dels från 2016-2017, dels från 2019-2020 :
§ Årsrapporter från de hundra största företagen i Sverige med avseende på omsättning enligt 

Veckans Affärers VA500-lista (undantaget kommunala förvaltningsbolag) plus ett urval av 
främst medelstora företag i branscher som är underrepresenterade bland de hundra största 
företagen. (Totalt 115 företag.)

§ Hållbarhetsrapporter från 206 företag som själva rapporterat in dessa till organisationen 
Global Reporting Initiatives databas. 

§ Regeringens regleringsbrev för 216 svenska myndigheter genom Statsliggaren hos 
Ekonomistyrningsverket från 2017 och 2020. 

§ Årsrapporter från 109 myndigheter och regioner genom respektive myndighets hemsida.
§ 2199 rättsakter från EU tillgängliga i databasen EUR-Lex från 2017 och 2019-2020.
§ 7345 riksdagsmotioner från 2016/2017 och 2019/2020.
§ Samtliga pressmeddelanden från Regeringen åren 2016-2020 (tom maj)
§ Abstract och metadata för ca 72 000 publicerade forskningsartiklar som nämner 

hållbarhet.
§ Ca 100 000 inlägg från sociala medier som nämner hållbarhet och/eller coronapandemin.
DELPHISTUDIEN genomfördes i form av telefonintervjuer med ett tjugotal experter och 
myndighetsföreträdare med god insikt i såväl hållbarhetssverige som den offentliga förvaltningen och 
företagens beslutsfattande. Fler av dessa medverkade med villkor om anonymitet så vi väljer att i 
rapporten inte redovisa namnet på dessa experter. Men det rör sig om myndighetschefer, 
hållbarhetschefer i offentlighet och näringsliv, personer på ledningsnivå inom de stora bankerna och 
försäkringsbolagen samt företrädare för fristående konsultföretag och tankesmedjor med djup insikt 
om det aktuella hållbarhetsläget.



Övergripande resultat
Teman och förändringar över tid



Miljöfrågan över tid
En retrospektiv schematisk betraktelse

Miljöfrågan har funnits i det moderna samhällets bakhuvud under snar sagt 70 år. Den fick en bredare 
uppmärksamhet under sextiotalet i kölvatten av t ex Rachel Carsons uppmärksammade bok Tyst vår. I samma era 
bildades Romklubben och Stockholmskonferensen som hölls 1972 slog fast en deklaration på 26 principer som 
kopplade samman miljö och utveckling. Det var alltså en tid då många av dagens hållbarhetsämnen redan fanns med 
på agendan. Men vår (Kairos Futures) bild av den historiska utvecklingen är att det varit svårt att hantera mer än en 
dominerande fråga i taget trots att problemområdena i princip varit de samma hela perioden. Fokus under sextio- och 
sjuttiotalen blev miljögiftsproblematiken. DDT, PCB etc. Detta följdes av ett fokus på försurning i vattendrag och 
marker innan FN,s konferens i Rio 1993 resulterade i ett fokus på Agenda 21 som sedan dominerade stora delar av 
nittiotalet. Kring sekelskiftet försvann miljöfrågorna och kom inte tillbaka förrän under andra halvan av nollnolltalet av 
klimatfokusering (inte minst efter Al Gore uppmärksammade bok samt Nicolas Sterns rapport från Världsbanken som 
internaliserade framtida kostnader för bristande hållbarhet). Bilden nedan är hämtad ur en tidigare rapport från Kairos 
Future Club och bilden illustrerar schematiskt hur utvecklingen sett ut. Det betyder inte att övriga hållbarhetsämnen 
inte funnits med i samhällsdebatten men när vi lägger vår retrospektiva blick på historien tycks som att det blir en 
fråga i taget som allmänheten orkar med.

Frågan är vad det betyder idag?
Orkar dagens medborgare, företag
och politiker med flera frågor 
parallellt eller blir det på nytt
så att det endast är en fråga
som får fokus framåt?

Tyst vår, 
Romklubben SOX, NOX Agenda 21

Klimat / 
CO2
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Tolv sammanfattande teser
Det är slående att hållbarhetsfrågor får en allt större plats i samhället, både i debatter 
som förs som i beslutsfattande på olika nivåer. Detta har noterats i samtliga fyra spår 
som studien belyst. Nedanstående punkter sammanfattar tolv sammanfattande 
huvudslutsatser/teser vi funnit i arbetet. Teser vi menar kommer prägla de kommande 
årens hållbarhetsutveckling/-arena. Bilden bekräftas även av den kompletterande delphi-
undersökningen bland ledande experter inom hållbarhet och offentlig förvaltning vilket 
gör att detta är den sammanlagda bilden av hållbarhetslandskapet även efter 
Coronapandemin. 
1. Hållbarhetsfrågor får en allt större plats. Såväl i samhället i stort som inom 

näringslivet och bland konsumenter. Detta slår igenom i samtliga fyra perspektiv 
som studien belyst. 

2. Hållbarhetsanslaget har breddats sedan 2017. Agenda 2030 har blivit något 
som i stort sett alla företag och myndigheter positionerar sig gentemot.

3. En relativ förskjutning har skett från enbart ”grön” hållbarhet mot fokus på 
social hållbarhet och människor i utsatta situationer. Det syns bland annat i
större fokus från företag på mänskliga rättigheter

4. Klimatfrågan har växt till mer än ett strikt fokus på koldioxid. 
Klimatutvecklingen är fortsatt fundamental men har samtidigt utvidgats och ses i 
allt fler fall som sammanflätad med många fler specifika områden för långsiktig 
hållbarhet. 

5. Klimatfrågan har gått från problembeskrivning till lösningsfokus. 
Den bitvisa motvillighet från olika aktörers sida som länge präglade klimatfrågan 
har i allt väsentligt övergått till att ha fokus på att lösa problemen som ligger bakom 
klimathotet.

6. Den internationella utvecklingen är central för hållbarhetsfrågans framtid. 
Det finns en stark insikt hos inte minst beslutsfattare inom offentlighet och näringsliv 
att hållbarhetsfrågan är internationell. Den nya EU-kommissionens ”regeringsför-
klaring” från 2019 med dess gröna giv kan, om den får genomslag, visa sig vara en 
väsentlig väg framåt.

Problem-
beskrivning

Lösning & 
åtgärder

”Gröna  
frågor”

2010-tal 2020-tal

”Sociala  
frågor” Förnekelse Problem-

beskrivning

Schematisk bild av utvecklingen inom två av huvudaspekterna inom 
hållbarhet: ekologi samt sociala frågor.  Källa Kairos Future



Tolv sammanfattande teser, forts
7. Ett gryende skifte bland konsumenter ger öppning för långsiktig 

hållbarhet. Dagens konsumenter är mer heterogena än förr men trots 
detta växer flera trender som vittnar om en på allvar ökande 
hållbarhetssträvan. Ökad användning av delnings-, återbruks- och 
reparationstjänster samt längtan efter genuinitet, kvalitet och 
minimalism är exempel på detta.

8. Näringslivet vittnar om allt tydligare och högre förväntningar från 
såväl konsumenter som från politiken på att de ska arbeta aktivt 
och konkret med hållbarhetsfrågor.

9. Uppföljningsfrågan ökar i betydelse. Ökade möjligheter till, krav på 
och aktiviteter kring att mäta och följa upp hållbarhetsaspekter både 
inom den egna verksamheten och längs hela värdekedjan.

10.Ett synligt hållbarhetsarbete ger större konkurrenskraft för 
företag, till följd av marknadens ökade förväntningar på att aktörer ska 
förhålla sig till och aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor.

11.Externa hållbarhetsutmaningar hanteras alltmer i termer av risk. 
Transparens i leverantörskedjor blir allt viktigare för att inte riskera att 
bidra till hållbarhetsproblem.

12.Beredskap och sårbarhet/robusthet ökar som aspekt av 
hållbarhetsfrågan. Inom politiken kopplas hållbarhet ihop dels med 
en vision om nationell beredskap genom självförsörjning av livsmedel, 
dels med visionen att hela Sverige inklusive landsbygden ska leva. 
Om denna strömning slår igenom kan det väntas ge ökade satsningar 
på näringsliv i glesbygd. 

Näringslivets hållbarhetsarbete skiftar fokus
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Schematisk bild av en begynnande förändring av näringslivets 
fokusförändring vad gäller hållbarhet. Källa Kairos Future
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Sammanfattande resultat (III)
Bilden till höger visar hur resultatet ser ut när de fyra intressentgrupperna 
jämförs med varandra. Bilden visar vilka de dominerande temana är inom 
respektive grupp 2020. Teman som återkommer i flera intressentgrupper 
illustreras i de överlappande färgsfärerna i bilden. 

Det betyder att det är fyra områden som är starkt
framträdande i samtliga intressentgruppers 

hållbarhetsperspektiv:
• Mätbarhet och transparens
• Gröna innovationer
• Resurstillvaratagande
• Förändrade transportsätt/fordonslösningar

Omvänt kan konstateras att det finns en rad teman 
som inte är uppmärksammas i vissa intressent-
grupper. Bland annat kan följande noteras:
• Hälsoaspekten av hållbarhet är inte framträdande hos 

politik och företag medan den syns tydligt hos konsumenter 
och inom forskningen. Inom forskningen är det t.o.m. det största 
området.

• Biologisk mångfald är ett hållbarhetstema som främst syns inom 
forskning och politik men som inte all är lika framträdande hos 
företag och bland konsumenter

• Agenda 2030 märks inte i konsumentledet men är starkt framlyft i 
övriga grupper, (det används inte lika specifikt inom forskningen men de
olika ämnena inom Agenda 2030 är där väl förekommande). Även 
hållbart byggande är ett återkommande tema inom alla grupper utom
bland konsumenter/medborgare.



Näringslivets hållbarhetsambitioner

Hur speglas hållbarhetsfrågorna i 
årsrapporterna från de drygt 100 
största svenska företagen samt i 
drygt 200 storföretags 
hållbarhetsrapporter som 
rapporterats in till organisationen 
Global Reporting Initiatives
databas? 



Vilka är de mest centrala hållbarhetstemana från 
företagens års- och hållbarhetsredovisningar?
I såväl årsredovisningarna som hållbarhetsredovisningarna lyfter de svenska 
storföretagen främst fram följande aspekter av sitt eget hållbarhetsarbete:

§ Hållbarhetsbegreppet blir viktigare och lyfts fram i än högre grad 2020 
jämfört med 2017. Inte minst pekar många företag på att de förväntas 
förhålla sig till Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål (de s k SDG:erna) 
samt ta aktivt ansvar för hållbarheten i hela sin leveranskedja. Att Agenda 
2030 lyfts fram så pass tydligt ser vi som ett tecken på höjda "baskrav” 
inom hållbarhetsområdet för företagen. Detta gäller oavsett bransch.

§ Ett annat tecken på de ökade kraven är att rapporterna mer än tidigare 
uttrycker att de möter en ökande efterfrågan på nya hållbara lösningar, 
dvs det finns en starkt ökad kundförväntan på att de som företag ska klara 
av att leverera mer hållbara lösningar än förr. Det gör att vi ser en 
begynnande förskjutning från att hantera hållbarhetskraven reaktivt till att 
istället ta sig an kundernas förväntningar mer proaktivt än tidigare. Inom 
specifika områden, som arbetsmiljö och hållbarhetsutmaningar genom hela 
leverantörskedjan, syns också mer eller mindre nya approacher som 
inkluderar försök att integrera hållbarhet i prestationskrav och att 
hantera hållbarhetsutmaningar som risker.

§ Det kan dock inte uteslutas att den ökade betydelsen som hållbarhet har i 
samhället gör att vissa företag använder ordet ”hållbarhet” för att låna något 
av dess positiva skimmer utan att ha konkreta hållbarhetsambitioner. Många 
företag använder i sina rapporter övergripande och vaga 
öppningsformuleringar om att de vill bidra till hållbarhet, dvs det 
används som ett sätt att slå an en hållbar ton. Som en följd av det tenderar 
öppningsformuleringarna, liksom de allt vanligare hänvisningarna till FN:s 
hållbarhetsmål och Agenda 2030, att inte redogöra för vad företaget gör 
eller ämnar göra rent konkret. Detta kan ha att göra med att 
årsredovisningar generellt sett är riskminimerande och därmed relativt 
försiktiga med att lyfta fram information som kan uppfattas felaktigt, stötande 
eller väcka falska förhoppningar.

Guida konsumenter

Byggande

Arbetsmiljö

Investeringar

Minska utsläpp

Agenda 2030

Hållbarhetsrisker i
leverantörskedjan

Efterfrågan på hållbara
lösningar

Hållbarhetsanslag som
sätter tonen

Relativ fördelning av de mest frekventa ämnena i företagens 
årsredovisningar och hållbarhetsrapporter



Hur har hållbarhetsfrågan ändrats över tid? (I)

Hållbarhetsanslag 
som sätter tonen

Minska utsläpp

Leverantörskedjan, risker

Lyfta fram 
hållbara alternativ 

för att guida 
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Vid en jämförelse mellan 2017 och 
2020 kan vi konstatera att ett antal 
teman har ökat markant i företagens 
års- och hållbarhetsredovisningar. 
Frågor som arbetsmiljö, investeringar, 
Agenda 2030 och efterfrågan på 
hållbara lösningar samt minska 
utsläpp har ökat med mer än 50% 
sedan 2017 vad gäller förekomsten i 
rapporterna. 

Det enskilda tema som förekommer 
mest är dock, som vi nämnde på 
föregående sida, ett allmänt 
hållbarhetanslag som sätter tonen. 
Även det ämnet har ökat sedan 2017 
men inte med mer än drygt 20 %.

Relativ fördelning av de mest frekventa ämnena i företagens årsredovisningar och 
hållbarhetsrapporter (vågrät axel) samt tillväxten sedan 2017 (lodrät axel)



Hur har hållbarhetsfrågan ändrats över tid? (II)

Krav och efterfrågan som företag möter

Tidigare Nu

Villkor för arbetare i 
produktionsländerna
.
Explicit fokus på 
sociala frågor.
Uppförandekod.

Arbeta mot de 
globala målen.
Mänskliga 
rättigheter.
Strategi för 
hållbarhetsarbetet.

För att ytterligare fördjupa kunskaperna om 
företagens hållbarhetsarbete gjordes inom 
huvudstudien en fördjupad analys av hur 
klimatfrågan, de sociala frågorna samt hur de 
krav på företagen som ställs av kunder och 
konsumenter redovisas i årsrapporterna. Även 
frågan om fossilfrihet lyftes i samarbetet med 
studiens medmedarrangörer fram som en viktig 
fråga varför även den aspekten fördjupades i en 
kompletterande analys.

Tabellerna intill visar utvecklingen inom 
respektive område. T ex har de senast årens 
starka klimatsfokus i samhällsdebatten gjort att 
klimatfrågan på ett par år gått från att  främst om 
den egna produktionens utsläpp med en stark 
koppling till energifrågan och företagens 
produkter. Idag har frågor om företagens risker i 
samband med klimat-utvecklingen samt 
konkreta kopplingar till utfästelser (klimatmål och 
klimatavtryck) ökat i omfattning. Den bilden 
bekräftades av delphiundersökningen där flera 
experter menade att hålbarhetscheferna under 
det senaste året har kommit närmare kärnan i 
förtagens ledningsgruppen (CEO/CFO) i takt 
med att klimatfrågan blivit tydligare länkad till 
risker för förtagens framtida 
framgångsmöjligheter. 

Sociala frågor för företagen

Tidigare Nu

Leverantörsledet.
Insatser.
Samhället.
Affärsetik.

Egna verksamheten.
Pågående arbete.
Mänskliga rättigheter.
Antikorruption.
Hållbarhetsrisker.

Klimat i företagens årsrapporter

Tidigare Nu

Utsläpp i 
produktionen.
Starkare koppling 
till energi och till 
produkterna.

Klimatrisker.
Klimatmål.
Rapportering av 
klimatarbete och 
klimatavtryck.
Cirkulära lösningar.

Fossilfria fordon och transporter

Tidigare Nu

Elektrifiering.
Biobränslen.



Hållbarhetsfrågorna är avgörande för många svenska 
företag

När de olika experterna intervjuades för att ge sin bild av det framtida 
hållbarhetslandskapets utveckling med hänsyn tagen till hur av Coronapandemin 
kan komma att förändra läget så framkom följande bild. Många av de intervjuade 
var å ena sidan försiktiga i sina bedömningar med tanke på hur viruset hittills har 
visat sig vara allvarligare än de flesta först ville tro. Å andra sidan var det påtagligt 
att de flesta hade en i grunden positiv bild av hållbarhetsutvecklingen trots det 
svårbedömda läge som 2020 utgör

Grönt ljus. Om/när återstarten sker 
De allra flesta intervjuade hade en i grund och botten hoppfull syn på 
hållbarhetsfrågornas status när Coronasituationen släpper sitt grepp om Sverige 
och världen. Många pekade på det faktum att många stora företag idag har satsat 
så pass stora resurser på att hitta lösningar och affärer mot en mer resurseffektiv 
och fossilfri värld att de kommer vilja ha utväxling på de investeringarna. Därför 
kommer utvecklingen från näringslivshåll framför allt drivas av företag med 
affärsintressen i de lösningarna. Flera av experterna problematiserade samtidigt 
läget genom att sätta fingret på den stora utmaningen för de flesta företag vad 
gäller hållbarhetsfrågan: De har lättare att säga bejaka nya affärer baserade på  
hållbarhet än de har att aktivt avstå från affärer som leder till ohållbarhet. Dvs det 
är svårt att säga nej till de affärer som idag inte är hållbara för klimatet och 
planeten men som är lönsamma idag. 
Vidare framkom bilden av att de sociala kraven är knepigare att hantera eftersom 
de inte har lika lätt att hitta in i affärsmodellerna. Att öka den sociala aspekten av 
hållbarhet handlar för många företag om riskminimering = se till att man är en god 
arbetsgivare och motverka korruption samt att säkerställa att de egna kedjorna av 
underleverantörer lever upp till samma sak. Att utöver det motverka allmänna 
sociala orättvisor menade många experter är knepigare även om inte sällan frågor 
om mänskliga rättigheter kommer upp i diskussionerna om var i världen man ska 
bedriva sin verksamhet. Här har ramverket med FN:s 17 SDG:er spelat roll för att 
åtminstone sätta fler hållbarhetsfrågor på agendan även om knappast något 
företag arbetar aktivt med samtliga av FN uppställda mål.

Hållbarhetschefernas plats har stärkts
De experter som har insyn i företagsledningarnas utveckling pekade på att det i 
många fall skett en förändring under Coronakrisen: Hållbarhetscheferna har fått 
starkare positioner internt i ledningsgrupperna. De har knutits närmare till HR, 
CFO, CCO.s etc. Främst har detta skett som ett led i ambitionerna att minska 
sårbarheten i leverantörsleden samt att identifiera nya riskområden(Pandemin har 
öppnat upp ögonen för även andra typer av risker kopplat till (o)hållbarhet).

Hållbarhet på väg att bli en nyckelfaktor för flera avseenden
Riskperspektivet är alltså fortfarande centralt (se föregående punkt) men flera av 
de intervjuade pekade också på attraktionskraftsaspekten på hållbarhetsarbetet. 
Yngre medarbetare kräver i väsentligt högre grad än tidigare ärliga 
hållbarhetsambitioner från företagens sida och de interna utmaningarna för att 
möta detta ligger inte sällan på (äldre) mellanchefsnivåer snarare än i de 
företagsledningsnivå.

Skiljer på hållbarhet i egen verksamhet vs hållbarhet i verksamhetens 
avtryck
Många företag fokuserar på att skapa hållbarhet i hur den egna verksamheten 
bedrivs. Oavsett om det handlar om fossilfrihet eller om goda sociala villkor så 
ligger fokus på den egna produktionsprocessen snarare än vilka effekter de egna 
tjänsterna/produkterna får för världens samlade utveckling =  frågan om effekterna 
av den egna verksamheten är knepigare att hantera. Så har det varit under lång 
tid och Coronautvecklingen lär inte i grunden ändra det förhållandet.

Kapitalaktörer inte lika självklara hållbarhetsivrare
Vid de intervjuer som gjorts med aktörer inom det finansiella området är det tydligt 
att de agerar utifrån ett riskperspektiv där långsiktig värdeutveckling för 
aktieägarna trots allt är överordnat eventuellt ansvar för världens utveckling (se 
föregående punkt). Dock har ambitionerna ökat med ”gröna” finansiella instrument 
och en del globala finansaktörer driver aktivt på hållbarhetsfrågorna på ett mer 
markant sätt än tidigare på (ex hedgefonden Blackrock). Vidare nämns EU:s 
framväxande ramverk och spelregler för ”gröna” finansinstrument som en 
bubblande faktor som kan komma att växla upp de finansiella aktörernas 
hållbarhetsengagemang.

VAD SÄGER EXPERTERNA – RESULTATET AV DELPHIUNDERSÖKNINGEN



Resultatet av AI-analysen:
Fördjupande bilder av näringslivets
hållbarhetsambitioner



Vad visar fördjupningsbilderna?

På följande bilder visas hur de mest framträdande 
temana/ämnena vi funnit under analysarbetet ser ut. 
Dvs delteman kopplat till hur hållbarhet beskrivs hos 
företagen.
För att illustrera vilka begrepp som är mest förekom-
mande i samband md det enskilda deltemat visas ordmoln
(där alla småord  som ’och’, ’men’, etc är borttagna). För 
att illustrera hur det kan se ut i de ursprungliga texterna har 
också en del citat/utdrag ur årsrapporterna/hållbarhets-
rapporterna lyfts in
Vidare visas en lista med de företag som oftast adresserar 
det enskilda deltemat.

”Med hållbarhetsrisker avses risker för negativa 
konsekvenser på miljö, hälsa och säkerhet, 
mänskliga rättigheter och affärsetik inom 
Scanias affärsverksamheter. Riskbedömning och 
kontinuitetsplanering är en del av varje chefs ansvar 
och omfattar bland annat verksamhetsanpassad 
analys, planering och implementering.”

Företag i vars årsrapporter 
ämnet är starkt 
representerat
• SSAB
• Essity
• Systembolaget
• JM



Varför pratar företagen om hållbarhet?
Anslaget till hållbarhet i rapporterna: sätter tonen utan att konkretisera

I såväl hållbarhetsrapporterna 
som de breda årsrapporterna 
utgör öppningsformuleringar om 
att ett företag ska bidra till 
hållbarhet det tydligast 
genomgående temat. I den mån 
dessa passager säger något om 
på vilka sätt detta ska ske nämns 
sådant som att…

§ bidra till samhället
§ ta hand om de anställda
§ vara en tillförlitlig partner
§ integrera miljömål och 

sociala mål i det dagliga 
arbetet

”En grundbult i vår 
strategi är att PwC ska 
bidra till ökad hållbarhet 
inom näringsliv och 
samhälle samt i hur vi 
bedriver vår verksamhet.”
PwC:s års- och 
hållbarhetsrapport 

”Bolagets hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i en etablerad 
definition. Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens 
behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. För Lundbergs del innefattar detta att skapa 
långsiktigt hållbara lösningar ur såväl ekonomiska, sociala som 
ekologiska perspektiv. Hög etik och moral ska genomsyra allt arbete.”
L E Lundbergföretagens årsrapport



FN:s mål för hållbar utveckling och 
Agenda 2030 ökar i betydelse
Hållbarhetsmålen och Agenda 2030 är ett annat distinkt tema i 
rapporterna. Liksom portalformuleringarna om att allmänt 
bidra till hållbarhet är det få rapporter som direkt knyter 
konkreta handlingar till målen. I de flesta fall tycks målen 
främst användas som ett sätt att kommunicera att man som 
företag jobbar i målens anda (vilket inte utesluter att de också 
kan genomsyra verksamheter och påverka affärsbeslut).

”Vår strategi och vårt syfte stödjer FN:s 
agenda 2030, i synnerhet utvecklingsmålen 
om Hållbar energi för alla (mål 7), Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur (mål 9), 
Hållbara städer och samhällen (mål 11), 
Hållbar konsumtion och produktion (mål 12), 
Bekämpa klimat-förändringarna (mål 13) och 
Genomförande och globalt partnerskap (mål 
17).”
Vattenfalls års- och hållbarhetsrapport

“The UN’s Sustainability Development Goals 
(SDGs) and the 2030 Agenda for Sustainable 
Development call for world- wide action amongst 
governments, business and civil society to 
address social and economic challenges. We 
welcome this collaborative approach and, as 
you can see below, our sustainability 
strategy is well aligned with the SDG goals.”
Hennes & Mauritz hållbarhetsrapport

Företag i vars årsrapporter 
ämnet är starkt representerat
• Trelleborg AB
• Systembolaget
• JM
• Sandvik
• ICA Gruppen



Affärsekosystem i förändring med stigande 
efterfrågan på hållbara lösningar
Ett återkommande narrativ berättar att marknaden är i 
förändring med ökande efterfrågan från kunder (såväl 
konsumenter som företag) på hållbara lösningar. Det gäller 
därför att ligga i framkant för att hitta dessa nya lösningar.
Ibland handlar det om att skapa lösningar för utmaningar 
som traditionellt kopplas till hållbarhet – som 
transportsystem eller arbetsvillkor i produktionsledet. I 
andra fall kopplas andra slags utmaningar till hållbarhet.

Företag i vars årsrapporter 
ämnet är starkt representerat
• Scania
• BillerudKorsnäs
• Systembolaget
• AFRY
• Axfood

”Det senaste året har det ekosystem för transport 
och logistik som Scania är en del av, rört sig i rätt 
riktning för att möta utmaningarna på
hållbarhetsområdet. Efterfrågan på hållbara 
transportlösningar ökar starkt, inte bara från våra 
kunder utan även från deras kunder – köparna av 
transporttjänster. Flera städer är pådrivande för en 
övergång till biogas, batteri- drift eller andra 
fossilfria energikällor.”
Scanias årsrapport

“We appreciate that business as usual is no 
longer enough to meet the sustainability 
challenges we are facing today. One main 
milestone during 2019 was the launch of T:LABS, 
an innovative incubator. The innovations 
generated don’t only bring value to our clients and 
their customers but also facilitate for our customer 
experience specialists to be empowered to give 
the best possible service.”
Transcoms hållbarhetsrapport



Affärsekosystem i förändring med stigande 
efterfrågan på hållbara lösningar (2/2)
Konkreta varor, tjänster och system som i årsrapporterna 
presenteras som hållbara lösningar tenderar att vara de 
produkter som företagen normalt producerar.
Det genomgående narrativet i årsrapporterna om ökande 
efterfrågan på hållbara lösningar är mer abstrakt med 
vaga formuleringar om “hållbara lösningar” eller 
lösningar för minskad klimatpåverkan. De kan sägas 
utgöra en del av ett hållbart anslag.
Två fält för hållbara lösningar återkommer:
§ Transporter: effektivt använda samt fossilfria, 

elektrifierade och automatiserade
§ Nya förpackningar och förpackningsmaterial, i takt 

med att behovet av förpackningar ökar när fler 
beställer hem varor.

Andra lösningar som nämns:
§ Konsumentlösningar som låter konsumenter känna 

att de själva är med i hållbarhetsarbetet.
§ Fortsatt industrialisering och mekanisering inom 

lantbruket.
§ Växtbaserade mejeriprodukter.

"Kraven på hållbara lösningar ökar i takt med att städerna 
växer. Efterfrågan gäller allt från förbättrade 
transportlösningar, minskad klimatpåverkan och 
resurshushållning till bättre livskvalitet. Globaliseringen i 
sin tur gör att framför allt företag möter en allt hårdare 
konkurrens och prispress med krav om nya affärsmodeller 
för att förflytta sig uppåt i värdekedjan.”
AFRY:s års- och hållbarhetsrapport

"Våra kunder har stora förväntningar på både hållbarhet och 
bekvämlighet. Vi ser ett stort intresse för att själv vara med 
och producera, lagra, dela och givetvis optimera sin 
energianvändning och vi jobbar på olika sätt för att 
tillgodose dessa behov. Det gäller att med hjälp av 
relationen med våra kunder, digitaliseringen och 
innovationskraft bygga nya hållbara affärsmodeller. Vi vill 
vara i framkant och hitta nya lösningar för våra kunder.”
Jämtkrafts årsrapport

"Vi närmar oss en brytpunkt där ny teknik och nya 
affärsmodeller gör att hållbara transporter slår igenom på 
bred front och blir det nya normala, medan befintliga 
ohållbara lösningar fasas ut. Framtidens transporter kommer 
att vara fossilfria med låga utsläpp, elektrifierade, 
automatiserade och digitaliserade.”
Scanias års- och hållbarhetsrapport



Goda arbetsförhållanden: från ”må bra” till 
”prestationskultur”
Ett av sätten att bygga och vårda hållbarhet internt inom en verksamhet

Exempel på underområden:
§ Förebygga fysiska olyckor
§ Arbeta för en god psykosocial miljö där medarbetarna 

mår bra och känner sig trygga
§ Värna mångfald av medarbetar från olika bakgrund
§ Bygga prestationskultur – exempel på hur social och 

ekonomisk hållbarhet kan mötas?

”Hållbara arbetsförhållanden innebär att risken för 
arbetsrelaterad ohälsa minskas genom löpande översyn av 
arbetsbelastning, bra dynamik i arbetsrelationer mellan 
kollegor samt välmående och engagerade medarbetare.”
PwC:s års- och hållbarhetsrapport

”Nyckeltalet prestationskultur mäter i vilken utsträckning 
medarbetarna upplever att de i sitt arbete har förutsättningar 
att prestera (vill, vet, kan, får, bör), samt individens 
upplevelse av att få sina basbehov tillgodosedda (bidra, 
tillhöra, utvecklas, bekräftas). Dessa faktorer är basala 
behov och förutsättningar för att vi ska kunna skapa och 
upprätthålla hållbara prestationsmiljöer.”
Systembolagets ansvarsredovisning

Företag i vars årsrapporter 
ämnet är starkt representerat
• Systembolaget
• PwC
• AstraZeneca
• BillerudKorsnäs
• Ratos



Hållbarhetsrisker i leverantörskedjan
En växande aspekt av företagens hållbarhetsintresse är hur de uttrycker att de tar ansvar för förhållanden i 
leverantörskedjan. Miljöhänsyn, mänskliga rättigheter och anti-korruptionsarbete är exempel på detta.
Utöver hållbarhetspolicies, uppförandekoder och skrivningar om att man utvärderar hur hållbara 
förhållandena är hos underleverantörer används också termer av risk för att beskriva utmaningar på de 
områden (som hos leverantörer) där det är svårt att ha full kontroll.

”Med hållbarhetsrisker avses risker för 
negativa konsekvenser på miljö, hälsa och 
säkerhet, mänskliga rättigheter och affärsetik 
inom Scanias affärsverksamheter. Riskbedömning 
och kontinuitetsplanering är en del av varje chefs 
ansvar och omfattar bland annat 
verksamhetsanpassad analys, planering och 
implementering.”
Scanias års- och hållbarhetsrapport

Företag i vars årsrapporter 
ämnet är starkt representerat
• SSAB
• Essity
• Systembolaget
• JM



Fortsatt fokus på hållbar effektivisering: 
Minska utsläpp, energi- och materialåtgång samt ta 
tillvara spill (1/2)
En rad metoder för att minska utsläppen beskrivs: 
från mer effektiva transporter till asfalt som avger 
färre partiklar därför att den blir mindre varm.a

”LKAB har som hållbarhetsmål att de totala utsläppen av 
stoft till luft från våra reningsanläggningar ska minska 
med minst 40 procent, från 17 mg/m3 ntg år 2015, till 10 
mg/m3 ntg 2021.”
LKAB:s års- och hållbarhetsrapport

”Iggesund Bruk bildar en biolokalisering med 
Iggesund sågverk, vilket säkerställer att varje del 
av trädet tas i bruk på plats. Träflis från sågverket 
används som råvara för kartongproduktionen, 
medan bark och träspån används som biobränsle 
för att producera energi och fjärrvärme. Cirkeln 
stängs när överskottsvärmen från bruket används 
för torkningsprocesser vid sågverket.”
Holmens årsrapport

Företag i vars årsrapporter 
ämnet är starkt representerat
• Holmen
• SAS
• BillerudKorsnäs
• Vattenfall
• LKAB



Fortsatt fokus på hållbar effektivisering: 
Minska utsläpp, energi- och materialåtgång samt ta 
tillvara spill (1/2)
Utsläpp tas i årsrapporterna i stor utsträckning upp 
som en motiverande faktor för effektiviserad 
resursanvändning, cirkulära system eller lösningar 
för att förlänga produkters livslängd – för att 
därigenom bidra till minskade utsläpp utanför den 
egna verksamheten. 
Starkt fokus på utsläpp av koldioxid. Andra 
växthusgaser nämns i mindre utsträckning, liksom 
förorenande stoft och partiklar.
Företag som har stora utsläpp inom sina 
verksamheter formulerar mål för 
utsläppsminskningar.
Inom transport är elektrifiering och batteridrift ett 
stort tema. Kopplat till tunga transporter och flyg är 
biobränslen viktiga, med inblandning i fossila 
bränslen som en början. Ett annan väg för att 
minska utsläpp från transporter är vägfordon som 
en del i multimodala transportflöden, där de 
endast används som en del i en transportkedja.

”Ett tunt lager zink på stål räcker för att motverka rost i upp till 
100 år, och förlänger livslängden på stålkonstruktioner. Det 
innebär att avsevärda mängder koldioxidutsläpp kan 
reduceras”
Bolidens års- och hållbarhetsrapport

”LKAB har som hållbarhetsmål att minska koldioxidutsläppen 
med minst 12 procent per ton färdiga produkter till år 2021, 
jämfört med 2015. Samtidigt ska utsläppen av kväve till luft 
(NOx) minska. Ett annat hållbarhetsmål är att de totala 
utsläppen av stoft till luft från våra reningsanläggningar 
ska minska med minst 40 procent till år 2021 jämfört med 
2015.”
LKAB:s års- och hållbarhetsrapport

”Scania svarar också på den radikala förändring som följer med 
digitalisering, uppkoppling och ökande krav på hållbarhet. Vi 
arbetar alltmer i multimodala flöden där tåg, båt och lastbil 
samverkar i uppkopplade och autonoma transport-
nätverk, och utforskar därmed fullt ut de möjligheter som 
digitalisering och uppkoppling ger, med ökad effektivitet och 
minskade koldioxidutsläpp som resultat.”
Scanias års- och hållbarhetsrapport



Hållbara investeringar
Ett ämne som blivit större under de senaste åren, främst hos banker och försäkringsbolag, 
handlar om hållbarhet kopplat till investeringar, kreditgivning, fonder och ”gröna obligationer”.
Ämnet handlar till stor del om olika index för att mäta fonders hållbarhet och om riktlinjer för att 
undvika investeringar i icke-hållbara verksamheter.

Företag i vars årsrapporter 
ämnet är starkt representerat
• Länsförsäkringar
• Swedbank
• SEB
• Handelsbanken



Hållbart byggande är fortsatt starkt hos 
samhällsbyggnadsbolag
Ett annat branschspecifikt men distinkt ämne handlar om hållbart byggande – från passivhus 
till hållbar stadsplanering, där det senare kan innebära bostadsområden designade så att det 
är lätt för deras invånare att ha en hållbar livsstil.

“Peab har som mål att ligga i framkant inom 
hållbar stadsutveckling, vilket inkluderar 
levande, trygga boendemiljöer och 
mötesplatser i bostadsområdet.”
Peabs års- och hållbarhetsrapport

Företag i vars årsrapporter 
ämnet är starkt representerat
• NCC
• JM
• Sweco
• Peab



Lyfta fram hållbara varor och tjänster till 
konsumenter för att guida dem mot hållbara val
Ett relativt litet men tydligt tema som främst märks bland 
företag i kläd- och livsmedelsbranscherna handlar om hur 
man gör det lättare för konsumenter att välja hållbara 
produkter. Det handlar bland annat om att använda 
hållbarhetsmärkningar eller att lyfta fram hållbara alternativ 
i butikerna. 

”Axfood och Axfoods butikskedjor ska aktivt arbeta 
för att lyfta fram bra hållbarhetsval. Willys kampanj 
Vego för alla och Hemköps Variera med Vego och 
En grönare köttdisk.”
Axfoods års- och hållbarhetsrapport

”För att underlätta för våra kunder att välja mer 
hållbart och hälsosamt har våra varor flera olika 
tredjepartsmärkningar som vi anser uppfyller 
kraven på en hållbar produkt. Vi har idag mer än 4 
500 ekologiska och miljömärkta produkter i vårt 
sortiment, och antalet ökar. Exempel på 
märkningar är KRAV (ekologiskt), Fairtrade
(rättvisemärkt), Svanen och Falken (miljömärkt), 
Nyckelhålet (hälsosamt och näringsrikt) och Från 
Sverige (ursprungsmärkt).”
Coops årsrapport

Företag i vars årsrapporter 
ämnet är starkt representerat
• Axfood
• ICA Gruppen
• Systembolaget
• Hennes & Mauritz



Översyn över material och råvaror

Material och råvaror utgör ett tydligt ämne i 
hållbarhetsrapporterna. Vägar till mer hållbar 
materialanvändning inkluderar certifieringar (syns 
särskilt för palmolja) och utbytta material.

”All palmolja i Coops egna varumärken är 
certifierad. Mer än 90 procent har särhållits från 
hållbara odlingar. […] Coop samverkar med RSPO, 
Greenpeace, Naturskyddsföreningen och WWF för 
att nå samsyn kring dagligvaruhandelns och 
livsmedelsindustrins strategier för ansvarsfull 
användning av palmolja.”
Coops årsrapport

Företag i vars hållbarhetsrapporter 
ämnet är starkt representerat
1. Hennes & Mauritz
2. Oriflame
3. BillerudKorsnäs
4. AAK
5. Södra Skogsägarna



Översyn över material och råvaror (2/2)

Ämnet är särskilt kopplat till ett antal material som ofta 
medför hållbarhetsproblem:

§ Palmolja i livsmedelsindustrin. Här syns 
certifieringar, som RSPO, som tydligast som 
hållbarhetsstrategi.

§ Betong i byggbranschen. Forskning för mer 
hållbara alternativ pågår. 

§ Bomull i textilbranschen. Här handlar åtgärder 
främst om att använda certifierad bomull med 
mindre miljöpåverkan. Företag lyfter också upp 
att man använder andra och mindre 
problematiska naturmaterial, inte minst 
cellulosabaserade som lyocell.

Inom förpackningar handlar det främst om att minska 
materialåtgången genom bättre förpacknings-
utformning och genom att göra förpackningar lättare 
att återvinna. Certifiering som FSC och PEFC 
används för skogsråvaran för kartong.

"OUR CHOICE OF MATERIALS – To use 100 % 
recycled or other sustainably sourced materials** 
by 2030. – To use 100% cotton from sustainable 
sources by 2020, including certified organic, 
recycled and Better Cotton (BCI). – To use 100% 
Responsible Wool Standard (RWS) certified 
wool in our products by 2022. – To use 100% 
Responsible Down Standard (RDS) certified 
down by 2016.”
Hennes & Mauritz hållbarhetsrapport



Hållbarhetsutvecklingen
inom politik och förvaltning

Vilka hållbarhetsambitioner syns i den 
svenska regeringens pressmeddelanden, 
regleringsbrev för 216 svenska myndigheter 
samt i årsrapporter från de drygt 100 största 
myndigheterna och regionerna?
Och på vilket sätt belyses hållbarhet i 
knappt 2200 rättsakter från EU samt i 7345 
riksdagsmotioner? 



Vad säger EU?
En allmänt vedertagen sanning är att ca två tredjedelar av de 
förändringar som görs i svenska miljö- och hållbarhetslagstiftning 
är direkta implementeringar av olika EU-direktiv. Därför är det 
extra intressant att undersöka vilka hållbarhetsaspekter som syns 
vid en genomlysning av ca 2300 rättsakter från EU åren 2016-
2019.

Det enskilda tema som uppmärksammas mest är fiskefrågorna. 
Detta kanske förvånar många svenskar men det beror dels på att 
det är en svår och många gånger infekterad fråga inom EU samt 
att begreppet hållbart är väldigt vanligt förekommande när 
fiskefrågan är på dagordningen. Helt enkelt en fråga om hur 
mycket uttag ur haven som är långsiktigt hållbart. Under den här 
perioden har också EU haft en lång diskussion med ambitionen 
att knyta ett nytt partnerskapsavtal inom fiskeområdet, såväl inom 
EU som gentemot andra länder, t ex länderna i Västafrika 

Ett annat tema som lär få stora återverkningar även i Sverige är 
EU:s roll som ”normerare, reglerare och standardsättare”. Inom 
EU har t ex under de senaste åren skapats ramverk, regleringar 
och redovisningskrav har inom bland annat biobränslen och 
finansmarknadsaktörer. Båda dessa områden bedömer vi som 
väldigt viktiga för att ta hållbarhetsfrågan till nästa nivå. Dvs det 
sker en kravnormering inom EU kring biobränslefrågorna samt 
kring hur finansiella aktörer måste redovisa 
hållbarhetsaspekterna av sin verksamhet.

Fiskeriförvaltning: utnyttja marina
resurser på ett hållbart sätt

Hållbarhetskriterier för biobränslen

Internationella partnerskap och
samarbeten för utveckling

Finansmarknadsaktörers ansvar
att beakta och upplysa om

hållbarhetsfaktorer

Partnerskapsavtal om hållbart
fiske

RÄTTSAKTER FRÅN EU



Vad säger den svenska regeringen 
och svenska myndigheter?
Den svenska regeringen har starka hållbarhetsambitioner vilket 
inte minst visat sig i olika regeringsförklaringar under årens 
lopp. Det är också tydligt hur FN:s Agenda 2030-ramverk 
utvecklats till ett övergripande paraply för allt hållbarhetsarbete. 
Till exempel ställer Regeringen som grundkrav i 
regleringsbreven 2019 till myndigheterna att de måste 
redovisa hur de bidrar till Agenda 2030 i sin 
kärnverksamhet. Detta ska göras utöver annan 
hållbarhetsrapportering som krävs, exempelvis redovisning av 
myndighetens egen klimatpåverkan. Utöver det kopplas frågan 
om hållbarhet ihop med frågan om tillväxt i hela landet.

En annan förändring är kraven på att bidra till hållbar 
utveckling lagts till i uppdragen för myndigheter som 
traditionellt inte haft hållbarhetsfokus.

Det senare märks inte minst i myndigheternas egna 
årsredovisningar. Myndigheterna står inte bara inför ökade 
minimikrav på hållbarhetsområdet från regeringen, utan 
många myndigheter tycks aktivt ha växlat upp 
hållbarhetsambitionerna exempelvis vid upphandlingar.

Myndigheternas årsrapporter liknar på flera sätt företagens, 
från samma abstrakta hänvisningar till Agenda 2030 till 
liknande beskrivningar av hållbar arbetsmiljö. Hållbarhet 
kopplas också samman med konkurrenskraft. Hållbarhetskrav i upphandlingar

Hållbar arbetsmiljö

Bevarande av natur- och kulturmiljöer

Fiske

Stöd ti ll föreningar som arbetar för…

Hållbara energi- och…

Social hållbarhet i termer av…

Forskning för stärkt hållbarhet och…

Länsstyrelsernas roll i regional…

MYNDIGHETERS ÅRSBERÄTTELSER

Internationellt engagemang som bidrar ti ll
hållbar utveckling

Rapportering om effekter på klimat,
havsmiljö m.m.

Hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft

Agenda 2030

REGERINGENS REGLERINGSBREV TILL 
MYNDIGHETER



Bistånd och internationellt
engagemang kopplat till…

Främjande av hållbar och ekologisk
livsmedelsproduktion i Sverige

Förnybar energi

Biologisk mångfald i skogs- och
jordbruk

Transporter och infrastruktur

Tillväxt i hela landet

Riksdagspartiernas motioner

Vad säger Riksdagsmotionerna?

En indikator på samhällsutvecklingen är att sätta de motioner 
som läggs fram till Riksdagen under ett år under lupp. Vilka 
ämnen är det som lyfts fram? Vilket slags fokus har de, osv? 
Naturligtvis gäller det att vara medveten om att motioner skrivs 
med olika frenesi beroende på om det parti riksdagsledamoten 
tillhör utgör Regeringsunderlag eller om det är i opposition. 
Likaså kan det spela roll hur hemmaplansläget ser ut, dvs hur 
starkt är behovet hos den enskilda riksdagsledamoten att 
profilera sig gentemot väljarna i den egna valkretsen.

Vid en analys av samtliga riksdagsmotioner under 2016/17 
samt 2019/20 så är det tydligt att hållbarhet kopplar till ”hela 
Sverige ska leva”-frågan samt till frågor om transporter och 
infrastruktur. Där de senare har en tydlig koppling till 
fossilfrihet och förnybar energi hänger det förstnämnda 
temat samman med kraven på större inhemsk 
livsmedelsproduktion, vilket motiveras både med att det 
skulle bidra till hållbar tillväxt i hela landet och med att det 
skulle höja den nationella beredskapen.

I riksdagsmotionerna görs också tydliga kopplingar mellan 
hållbarhet och det svenska globala arbetet, t ex 
internationellt engagemang och biståndsinriktning.



Politik och myndigheter

En sammanfattande bild

…av regeringen på 
myndigheter:
§ Redovisa att man arbetar i linje med 

Agenda 2030 och hållbarhetsmålen.

§ Verka för jämställdhet.

§ Bidra till klimatomställning.

§ Verka för hållbart nyttjande av 
naturresurser och biologisk mångfald.

…av EU på medlemsstaterna 
och avtalspartners:
§ Hållbarhetskrav del i internationella avtal.

§ Medlemsstaterna ska övervaka att 
marknadens aktörer uppfyller specifika 
hållbarhetskrav, t.ex. på biobränslen.

§ Säkerställa Parisavtalet.

§ Uppmuntra alternativ till engångsplast.

…av riksdagsledamöter på den 
förda politiken:
§ Främja mänskliga rättigheter.

§ Hela landet ska leva.

§ Sverige ska inta en ledande position inom 
klimatarbetet.

§ Investeringar i infrastruktur för mer 
hållbara transporter, inklusive järnväg och 
cykelbanor.

§ Fasa ut fossila bränslen.

§ Hållbara bostäder.

Krav som ställs i det offentliga…



Hur har hållbarhetsfrågan ändrats över tid? (I)
Ämnens storlek och tillväxt mellan 2016/17 och 2019/20

Rapportering om effekter 
på klimat, havsmiljö m.m.

Internationellt engagemang 
som bidrar till hållbar 

utveckling

Hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft

Agenda 2030

Stöd till föreningar som 
arbetar för hållbar 

konsumtion

Social hållbarhet i termer 
av jämställdhet och 

mänskliga rättigheter

Länsstyrelsernas roll i 
regional samverkan

Hållbarhetskrav i 
upphandlingar

Hållbara energi- och 
transportlösningar

Hållbar arbetsmiljö
Forskning för stärkt 

hållbarhet och 
konkurrenskraft

Fiske

Bevarande av natur- och 
kulturmiljöer

Partnerskapsavtal om 
hållbart fiske

Internationella partnerskap 
och samarbeten för 

utveckling

Hållbarhetskriterier för 
biobränslen

+999%
↑

Fiskeriförvaltning: utnyttja 
marina resurser på ett 

hållbart sätt

+519%
↑

Finansmarknadsaktörers 
ansvar att beakta och 

upplysa om 
hållbarhetsfaktorer

Transporter och 
infrastruktur

Tillväxt i hela landet

Främjande av hållbar och 
ekologisk 

livsmedelsproduktion i 
Sverige

Förnybar energi

Bistånd och internationellt 
engagemang kopplat till 

hållbarhetsmålen

Biologisk mångfald i skogs-
och jordbruk
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Regerin gen Myndig heterna EU Riksdagsledamötern a

Utöver fiskerifrågan (som sticker ut pga EU:s kraftiga fokus 
på den frågan under den här perioden) så ser vi ett antal 
teman som vi menar är indikatorer på områden som kommer 
påverka det svenska samhället framöver:

§ Finansmarknadsaktörernas ökande ansvar för att 
upplysa om hållbarhetsfaktorer. Med tanke på 
finansaktörernas otroligt starka påverkan på utvecklingen i 
samhället kan detta vara en faktor som får 
hållbarhetsfrågan att kliva upp ett snäpp. Det är dock för 
tidigt att säga hur finansmarknaderna svarar på de nya 
kraven.

§ Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Den 
frågan är ofta sammanlänkad både med regional 
utveckling samt de gröna näringarnas starka betydelse på 
landsbygden. Eftersom de gröna näringarna idag ofta 
uttrycks i samma andetag som hållbarhet och omställning 
till ett mer hållbart samhälle.

§ Även omställningen av transportsektorn märks 
påtagligt i politikens och myndigheternas hantering av 
hållbarhet. Frågor om förnybar energi var visserligen mer i 
hetluften 2017 men vår bedömning är att det fortfarande 
är ett ämne som kommer vara väldigt närvarande under 
kommande år.

§ Aspekterna som handlar om internationellt samarbete 
och bistånd minskar i relativ omfattning. De är 
fortfarande vanligt förekommande men relativ sett så 
minskar de allra mest av de ämnen som identifierats 



Hur har hållbarhetsfrågan ändrats över tid? (II)
Sker det en minskning av fokus på klimatet?
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Hållbarhet Klimat

Vid den första AI-analysen av allt 
material så tycktes det som att 
klimatfrågan inte längre är så starkt 
framträdande hos politik och 
myndigheter. Men vid en närmare 
fördjupning visar det sig att 
klimatutvecklingen fortfarande är ett 
väldigt starkt tema. Att det ser ut att 
ha minskat beror på en ökad 
användning av hållbarhetsbegreppet
i allmänhet samt att andra aspekter 
av hållbarhet ökat än mer vilket gör 
att begreppet ”klimat” relativt sett ser 
ut att ha minskat trots att det 
används ungefär lika flitigt idag som 
för tre-fyra år sedan. Bland 
Riksdagsmotionerna är 
klimatbegreppet till och med mer 
använt idag än 2017.



Hur har hållbarhetsfrågan ändrats över tid? (III)
Förändringstendenser på ett urval av områden utifrån myndigheters årsrapporter

Bland myndigheter är det påtagligt att det håller på att ske en 
förskjutning i hållbarhetsarbetet. Från en mer reaktiv hantering av 
hållbarhetsfrågan inom det egna verksamhetsområdet till ökade 
ambitioner att ta en framåtlutad proaktiv roll.

Det märks till exempel på förskjutningen inom klimatarbetet. 
Tidigare handlade det om att anpassa verksamheten och värna 
naturmiljöerna medan det idag lyfts fram ambitioner att ta fram 
aktiva klimatstrategier och ett samlat 2030-arbete.

Det märks även en förändring i vilka krav som myndigheterna 
säger sig märka av. Tidigare handlade de ytterst om vikten av 
resurseffektivitet, dvs fokus på att hålla kostnaderna. Detta är 
naturligtvis  fortfarande en i grunden en central uppgift men utöver 
det så växer följande områden i årsredovisningarna:

§ Återrapporteringskraven samt tillsynsansvaren, såväl tillsyn 
inom hållbarhetsanknutna områden som uppföljning av 
genomförda upphandlingar, dvs att de upphandlade avtal som 
ingåtts också efterlevs. Det senare tolkar vi (författarna) är en 
följd av de ökade hållbarhetskraven i upphandlingarna idag 
jämfört med 2017.

§ Ett annat område har bäring på den sociala hållbarheten: 
Kraven på att motverka diskriminering är markant mer 
förekommande idag än 2017.

Krav som myndigheter möter

Tidigare Nu

Mer fokus på krav 
inom specifika 
verksamheter och på 
att sänka kostnader 
(ekonomisk 
hållbarhet).

Återrapporterings-
krav.
Tillsynsansvar.
Motverka 
diskriminering.

Klimat i myndigheternas årsrapporter

Tidigare Nu

Klimatanpassning
Värna naturmiljöer.

Klimatstrategi.
Agenda 2030.



Hur har hållbarhetsfrågan ändrats över tid? (IV)
Hur har Regeringens kommunikation förändrats?

Politiska projekt som presenteras i termer av 
hållbarhet

Uppdrag till myndigheter att utreda hur politiska 
överenskommelser och EU-direktiv ska 
implementeras

Globalt utvecklingssamarbete

Internationella möten

Agenda 2030

Ministerbesök hos företag och organisationer

2016 2017 2018 2019 2020

För att bredda bilden av vad Regeringen har för ambitioner så 
analyserades i projektet samtliga pressmeddelande från 
Regeringen under perioden 2016-2020 (maj). Det är en 
intressant läsning. Det skedde en påtaglig ökning under 
2019 vilket i sig är en indikation på trycket i hållbarhetsfrågan. 
Även 2020 har, trots Coronautvecklingen, inneburit åtskillig 
presskommunikation från Regeringens sida med fokus på 
hållbarhetsfrågor. 

Under de första åren som handlade den (lilla) kommunikation 
som skedde via den här kanalen nästan uteslutande om 
internationella möten. Men sedan valet 2018 har istället andra 
ämnen tagit över:

§ De politiska projekt som presenteras i 
presskommunikationen görs numera allt oftare i termer 
av hållbarhet

§ Uppdragen som myndigheterna får vad gäller 
redovisning av hur de politisk ambitionerna och EU-
direktiven ska implementeras och manifesteras

§ Utöver ministerbesök och det globala 
utvecklingssamarbetet har även begreppet Agenda 2030 
använts mer frekvent under senare år.

Andra ämnen som syns kopplat till hållbarhet bland 
pressmeddelandena är feministisk utrikespolitik, biologisk 
mångfald och fiskebestånd samt krav på 
hållbarhetsdeklaration för nya byggnader
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Antal pressmeddelanden från Regeringen som tar upp hållbarhet (ovan) samt vad pressmeddelandets tema (nedan)



EU:s framtid avgör hållbarhetsutvecklingen
Bland de intervjuade experterna fanns i grund och botten en optimism 
kring framtiden för hållbarhetsområdet. Flera pekade på att en omstart 
efter Coronapandemin med stor sannolikhet innebär en satsning på 
hållbarhet och att det är en chans till en återstart på nya grunder än 
tidigare. Samtidigt pekade i stort sett allihop på risken för att politisk 
osämja och oro för framtida finansiering kan stjälpa uppväxlingen till en 
högre takt i hållbarhetsarbetet. Det finns också en konkret oro/förhoppning 
knutet till den kommande budgetprocessen inom EU. Även om många av 
EU:s länder är överens om inriktningen (mer hållbarhet) så råder det en 
stark oenighet kring finansieringen av satsningarna. Och den frågan vågar 
ingen sia om med säkerhet i dagsläget även om de flesta lutar åt att den 
svenska motviljan mot ökad skuldsättning på EU-nivå kommer få ge med 
sig.

Intensiteten i hållbarhetsarbete kvarstår och växer post-Corona
Det är väldigt tydligt att många ser framför sig en grön återstart när 
pandemin dämpas och ett ”nytt normalläge” växer fram. Flera menade på 
att den paustryckning som pandemin medfört gör att en återstart kan ske 
genom att nu omsätta de färdiga framtagna lösningar som baseras på 
samhällsbyggande på i grunden hållbart sätt istället för att i efterhand 
kompensera för tidigare misshushållning. Detta  gör att klimatfrågorna lär 
fortsatt stå i fokus. De flesta experter pekade på att det troligen blir mer 
gröna inslag i samhällsbudgetarna framöver. Utöver det pekade flera 
intervjuade på att social hållbarhet ökar i fokus. Men de såg också att det 
ännu så läng fortfarande handlade om att peka på problem än att hitta 
lösningar 

Samhällsaktörerna har lärt sig ställa krav
En bild som kom fram under intervjuerna är att alltfler myndigheter idag 
har blivit bättre på att våga ställa krav på ett tryggt och tydligt sätt. Många 
myndigheter har idag hittat en balans mellan regelefterlevnadsfokus in 
absurdum och slapphänthet och undfallenhet å andra sidan. Detta 
menade några av experterna spelar roll i ett omställningsarbetet som 
både handlar om efterlevnad av gamla regelverk samtidigt som nya 
system ska implementeras

Beredskapsfrågan som del av hållbarhet får ny relevans i 
Coronakrisens spår
Frågan om självförsörjning och resilience har växt kraftigt under 
Coronakrisen. Detta menade många experter kommer leva kvar i 
efterspelet till Covid 19. Här rådde det dock olika meningar kring vilka 
krafter som kommer utnyttja detta för egen räkning och att det finns 
åtskillig politisk prestige när efterräkningarna och den politiska 
hanteringen av pandemin ska sättas under lupp så hur starkt frågan 
kommer få fokus är trots allt osäkert.

EU:s fokus är väsentligt. Nya kommissionen driver på starkt
En aspekt som lyftes fram av flera experter är hur viktig EU:s utveckling är 
för hållbarhetsfrågans framtid. Eftersom Eu har en viktig roll som 
standardiserare och regelverkssättare är EU:s ambitioner väldigt centrala 
för utvecklingen. Den EU-kommission som under Ursula von der Leyens
ledning tillträdde i slutet av 2019 överraskade många med starka 
skrivningar kring ökade hållbarhetsambitioner. Dels finns den ”gröna 
given” (EU:s Green deal) som pekar ut elva områden för att bli en 
klimatneutral kontinent 2050. Dels finns Horizon Europe och dels finns 
ERUF (regionala utvecklingsfonden) med dess stora kassa som kan 
investeras i hållbarhetsprojekt av olika slag. EU är trots allt världens 
största ekonomiska marknad och det gör att företag utanför EU (t ex 
kinesiska) många gånger anpassar sina produkter till EU:s hårda krav 
(även om de inte behöver det för sin egen hemma marknad.) 

FN: Fyra områden 
Ett par experter lyfte fram FN:s arbete och ambitioner. Dels hela 
Agenda2030-arbetet men också de fyra oråden som FN.s
utvecklingsorgan ofta lyfter fram:
§ En annan syn på värdeskapande
§ Det lokala livet
§ Staten och regulatorernas roll
§ Vetenskapens tyngd

VAD SÄGER EXPERTERNA – RESULTATET AV DELPHIUNDERSÖKNINGEN



Resultatet av AI-analysen:
Fördjupande bilder av hur hållbarheten tar sig uttryck i 
politik och förvaltning



FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030
Krav på myndigheter i deras 
regleringsbrev att de ska redovisa hur 
deras arbete bidrar till att uppfylla målen. 
Numera specifikt ”i kärnverksamheten”.
De flesta studerade myndigheter knyter an 
till Agenda 2030 i sina årsrapporter. I många 
fall uttrycks dess betydelse för verksamheten 
i abstrakta termer, som när länsstyrelser 
hänvisar till sin samverkan för att bli 
regionala huvudaktörer för Agenda 2030 är 
ett exempel:

Riksdagsmotioner hänvisar till 
hållbarhetsmålen i debattinlägg om 
internationellt bistånd.

”Effekter av det gemensamma arbetet har varit 
fördjupad kunskap om de globala målens koppling till 
länsstyrelsernas verksamhet, spridning av goda 
exempel och metoder länsstyrelserna emellan och en 
bättre omvärldsbevakning” 

”Som underlag för Sveriges rapportering om 
genomförandet av Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling vid FN:s High Level
Political Forum i juli 2017, ska Svenska institutet 
kortfattat - med utgångspunkt i den redovisning 
som lämnades i augusti 2016 - redovisa hur 
verksamheten har bidragit till genomförandet av 
Agenda 2030 med dess mål och delmål, med 
Sveriges politik för global utveckling som verktyg.”
Svenska Institutets årsredovisning

”PRV ska redovisa hur 
myndigheten, i sin 
kärnverksamhet, 
arbetar med att 
använda Agenda 2030 
som verktyg i 
omställningen till ett 
hållbart samhälle.”
PRV:s årsredovisning

Ord som typiskt används i regleringsbrev i anslutning
till ämnet hållbarhetsmål och Agenda 2030



Internationellt engagemang
Bidrag till en hållbar utveckling globalt genom bistånd, handel och samarbeten

Delvis olika fokus: EU-rättsakterna inkluderar konflikt-
hantering och vapenkontroll som del av internationella 
partnerskap och utvecklingssamarbeten, medan 
regleringsbreven fäster större vikt vid andra aspekter av 
social hållbarhet, som jämställdhet. Riksdagsmotionerna gör i 
större utsträckning än de andra källorna en direkt koppling 
mellan bistånd och hållbarhetsmålen.

EU RiksdagspartiernaRegeringen

”Exportkreditnämnden ska i sin verksamhet 
vidareutveckla arbetet med frågor rörande 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption 
och frihet på nätet med utgångspunkt från OECD:s 
rekommendationer på dessa områden”
Exportkreditnämndens årsredovisning

Partier vars motioner i störst 
utsträckning knyter an till ämnet

V, S, C



Hela Sverige ska leva
Hållbar tillväxt med förutsättningar för företagande och jobb utanför
storstadsområdena

Den hållbara tillväxten ska främjas genom allt
från arbetsförmedling till fisketurism.

Regeringen

Riksdagsledamöterna

”Havs- och vattenmyndighetens arbete att tillsammans 
med Jordbruksverket ta fram en ny gemensam strategi för 
yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen 
samt nya sektorsspecifika handlingsplaner ska utgå från 
ekosystemansats och bidra till […] fler jobb och hållbar 
tillväxt i hela landet […] I arbetet ingår även att beakta 
forskning och innovation samt besöksnäringens 
möjligheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen 
(Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2020”
Havs- och vattenmyndighetens årsredovisning

Partier vars motioner i störst 
utsträckning knyter an till ämnet

C, S, SD



Mer livsmedelsproduktion i Sverige för 
höjd beredskap
Delvis kopplat till strävan efter tillväxt i hela landet 
syns i politiken också en agenda för mer 
livsmedelsproduktion i Sverige, särskilt hållbar och 
ekologisk sådan. Förutom en levande landsbygd –
stimulerad av såväl jordbruk som matturism – är bra 
djurskydd i Sverige ett argument som lyfts fram för 
att landet är särskilt lämpat för hållbar matproduktion. 
Därutöver används beredskap som argument.
Meningarna går isär om huruvida produktionen bör 
stimuleras genom stöd eller genom att göra det 
lättare att driva företag.

Typiska ord i ett ämne om främjande av hållbar och
ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige, identifierat

bland riksdagsmotioner.

Partier vars motioner i störst 
utsträckning knyter an till ämnet

C, M, SD



Hållbara energi- och
transportlösningar
Hållbar energi i form av biobränslen, el från förnybara 
källor samt transport- och energisystem med minskade 
utsläpp är en grupp varandra närliggande ämnen som märks 
i flera av källorna.
Riksdagsmotioner pläderar för att utveckla infrastruktur som 
behövs för hållbar frakt och kollektivtrafik, inklusive 
järnvägarna, medan EU-rättsakterna ställer upp 
hållbarhetskriterier för biobränslen.

RiksdagspartiernaMyndigheterna

EU



Hållbart arbetsliv
Intern hållbarhetsfråga för myndigheterna som arbetsgivare

Myndigheternas årsrapporter innehåller ett ämne 
som handlar om att upprätthålla goda arbetsvillkor 
för de anställda. Innehållet är mycket likt det som 
återfinns i företagsrapporter.

Myndigheterna

”Region Gotland arbetar för att medarbetare ska förstå sin 
verksamhet, sitt uppdrag, vara engagerade och vilja bidra 
till verksamhetsutveckling. Det är viktigt med ledare som 
skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemanget 
hos medarbetare i en arbetsmiljö som ger bibehållen god 
hälsa. Målen följs bland annat upp genom mätning av 
Hållbart medarbetar-engagemang (HME) som består av 9 
frågor och 3 delindex.”
Region Gotlands årsredovisning

Myndigheter vars årsrapporter i störst 
utsträckning knyter an till ämnet
• Region Gotland
• Affärsverket svenska kraftnät
• Region Skåne
• Försäkringskassan
• Länsstyrelsen i Östergötlands län



Skogs- och jordbruk som tillåter biologisk 
mångfald 
Ett tema bland riksdagsmotionerna handlar 
om skogsbruket och, i viss mån, jordbruket 
och deras inverkan på den biologiska 
mångfalden. Hänvisningar till biologisk 
mångfald används både av politiker som vill 
se ökat miljöskydd på politisk väg och av dem 
som argumenterar för att stärkt äganderätt för 
skogsägarna är vad som garanterar att den 
biologiska mångfalden kan upprätthållas. 
Andra inlägg i skogsdebatten undviker 
mångfaldsargumentet och menar i stället att 
ett ökat uttag av biomassa är nödvändigt för 
att tillgodose vårt behov av förnybara, och 
därigenom hållbara, material. 
Bland regleringsbreven återfinns biologisk 
mångfald specifikt för Skogsstyrelsen, som 
bland annat ska värna skogens 
ekosystemtjänster.

Typiska ord i ett ämne om hållbart skogs- och 
jordbruk med biologisk mångfald. Ämnet har 

identifierats bland riksdagsmotioner.



Hållbarhet etablerad aspekt av 
fiskepolitiken även i EU
Fiskerelaterade frågor är viktiga i EU, vilket 
återspeglas i EU-rättsakterna. Det största 
fiskerelaterade ämnet i dessa utgörs av 
partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan EU och 
olika tredje länder, som gör att EU-länder kan fiska i 
andra länders vatten. Ett annat ämne handlar om 
fiskeriförvaltning som ska säkerställa att “marina 
biologiska resurser” utnyttjas på ett hållbart sätt.
Bland myndigheternas årsrapporter skriver bland 
andra Havs- och vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket och länsstyrelser om hållbart fiske, 
bland annat med hänvisning till EU-förordningar.

Typiska ord i ett ämne om partnerskapsavtal 
för hållbart fiske bland EU:s rättsakter.

Typiska ord i ett ämne om fiskeförvaltning från 
myndigheternas årsrapporter.

Myndigheter vars årsrapporter i störst 
utsträckning knyter an till ämnet
• Havs- och vattenmyndigheten
• Naturvårdsverket
• Statens jordbruksverk
• Länsstyrelsen i Blekinge län
• Länsstyrelsen i Kalmar län



Forskning för stärkt hållbarhet och 
konkurrenskraft
Ett ämne i myndighetsrapporterna rör anslag 
för att finansiera forskningsprojekt för 
innovation, hållbart skogs- och lantbruk, 
livsmedels-produktion, stadsbyggnad m.m. 
Utöver hållbarhet nämns stärkt 
konkurrenskraft bland de uttalade målen.

MyndigheternaMyndigheter vars årsrapporter i störst 
utsträckning knyter an till ämnet
• Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande
• Statens energimyndighet
• Statens jordbruksverk
• Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv 

och välfärd



Länsstyrelserna som 
spindlar i nätet
Länsstyrelsernas årsrapporter innehåller flera ämnen 
som beskriver hur dessa myndigheter har en särskild roll 
i det regionala hållbarhetsarbetet:

§ Koordinering av regional samverkan för såväl 
miljömål som hållbar regional tillväxt

§ Regional samverkan för social hållbarhet, särskilt i 
termer av jämställdhet och mänskliga rättigheter

§ Länsstyrelserna som regional huvudaktör för 
Agenda 2030.

§ Länsstyrelsen ordnar hållbarhetskonferenser med 
kommuner och regionala organisationer

§ Hållbar samhällplanering och samhällsbyggande 
och Rådet för hållbar stadsutveckling

§ Bevarande av natur- och kulturmiljöer genom att 
bilda naturreservat, inventera timmerhus, m.m.

Typiska ord i ett  ämne om länsstyrelsernas roll i regional 
samverkan för såväl miljömål som hållbar regional tillväxt.

Typiska ord i ett ämne om social hållbarhet i termer 
av jämställdhet och mänskliga rättigheter.



Hållbarhetskrav i upphandlingar
Transporter och mat två framträdande områden

”Inom ramen för hållbarhetsarbetet och arbetet för en 
förstärkt statstjänstemannakultur tog Svenska 
kraftnät under 2019 fram en etisk kod som tydliggör hur 
alla medarbetare ska agera utifrån den statliga 
värdegrunden. Affärsverket tog även fram en 
uppförandekod för leverantörer (Code of Conduct) 
vilken ingår fr.o.m. den 1 juli 2019 i alla nya 
upphandlingar. Syftet med koden är att definiera 
Svenska kraftnäts generella krav och förväntningar 
på sina leverantörer ur ett hållbarhets-perspektiv. 
Uppförandekoden bygger på väl etablerade 
konventioner, deklarationer och lagstiftning om 
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, 
antikorruption och miljö. Koden gäller för hela 
leverantörskedjan på så sätt att varje leverantör 
förväntas ställa motsvarande krav på sina 
underleverantörer.”
Svenska Kraftnäts årsredovisning

Myndigheter vars årsrapporter i störst 
utsträckning knyter an till ämnet
1. Region Skåne
2. Region Gotland
3. Statens energimyndighet
4. Region Norrbotten
5. Affärsverket svenska kraftnät

Myndigheterna



Finansmarknadsaktörers ansvar: beakta 
och upplysa om hållbarhetskonsekvenser
Ett av EU-rättsakternas ämnen rör 
finansmarknadsaktörers ansvar att beakta
och upplysa om hållbarhetsfaktorer. Det 
gäller bland annat:

§ Harmonierade regler för att 
tillhandahålla upplysningar om 
hållbarhetsrisker.

§ Skyldighet att redogöra för sina due
diligence-policyer avseende 
investeringars negativa 
hållbarhetseffekter.

Typiska ord i ett ämne om finansmarknadsaktörers 
ansvar kopplat till hållbarhet, från EU-rättsakter.



Övriga ämnen som omnämns 
(i mindre utsträckning)

EU-rättsakter
§ Reparationer
§ Farligt avfall

Riksdagsmotioner
§ Hälsovård
§ Militära insatser
§ Klimatteknik
§ Invandring och integration
§ Rovdjursförvaltning
§ Plast

Regleringsbrev
§ Batteriåtervinning
§ Rapportering om effekter på klimat, havsmiljö m.m.
§ Flyktingmottagande
§ Tillvarata samisk kunskap om ekologisk mångfald

Årsberättelserna
§ Hållbarhet som del i regionernas visioner om ett gott samhälle
§ Stöd till föreningar som arbetar för hållbar konsumtion
§ Hållbarhet som komponent i konsumentupplysning och 

skolans konsumentundervisning
§ Myndighetsspecifika ämnen, som markskador hos 

Försvarsmakten



Hur ser dagens 
konsumenter på 
hållbarhet?

Hur ser konsumenter på hållbarhet och 
konsumtion i ljuset av Coronakrisen. 
En analys av cirka 100 000 inlägg från sociala 
medier som nämner hållbarhet och/eller 
coronapandemin kompletterad med resultat 
från Kairos Futures egna löpande 
konsumentundersökningar de senaste 
decennierna



Inledning

Konsumenter, myndigheter och företag
Konsumenterna eller företagen? Vad driver utvecklingen? En ”hönan eller 
ägget”-fråga som dessutom omgärdas med de regulatoriska instansernas 
åtgärder. I en tidigare rapport från Kairos Future Club lyfts modellen till 
höger fram som ett sätt att illustrera hur det normativa landskapet 
förändras och med det grunden för att åstadkomma en högre nivå av 
hållbarhet i samhället

Bilden illustrerar hur ”treenigheten” mellan konsumenter, företag och 
myndigheter/politik förhåller sig. Myndigheter sätter upp formella regler 
samt styr med ekonomiska verktyg utvecklingen i en önskad politisk 
riktning. Företagen förhåller sig till detta och skapar ett utbud inom ramen 
för det lagrum som finns och med hänsyn tagen till skattesystemen etc. 
Detta blir de facto den ”beskrivande norm” som konsumenterna har att 
förhålla sig till. 

Konsumenterna å sin sida sätter press på företagen att inte bete sig på fel 
sätt och att se till att de produkter och tjänster som företagen sätter på 
marknaden lever upp till de normer som konsumenterna har. Detta blir i 
praktiken föreskrivande normer. Detta samspel är viktigt att förstå 
eftersom dagens konsumenter i väsentligt högre grad än förr är medvetna 
om sin konsumentmakt och i ökande utsträckning utövar den för att 
påverka världen i den riktning de själva vill.

Samtidigt är konsumentledet idag mer heterogent än tidigare så det går 
egentligen inte säga att ”alla konsumenter vill detta” eller ”beter sig si eller 
så”. Trots detta går det att hitta en rad olika framväxande 
konsumenttrender med bäring på hållbarhetsutvecklingen. Dvs trender 
och begynnande konsumentbeteenden som troligen inom kort kommer 
utvecklas till föreskrivande normer för företagen att förhålla sig till. 
Oavsett om företagen säljer direkt till slutkonsumenter (=business-to-
business, ofta kallat B2C) eller till andra företag (business-to-business, 
kallat B2B).

Myndigheter

Konsumenter Företag

Utbud

Föreskrivande 
norm

Beskrivande
norm
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Ekonomiska incitament

Lagar & regleringar

Principiell modell över samspelet mellan företag, myndigheter och konsumenter. 
Källa. Björn Persson och Ulf Boman,  Kairos Future



Tidigare hållbarhetsvågor Dagens hållbarhetsvåg

Hållbarhetsbegreppet håller på att
förändras

Giftfria livsmedel & hygienartiklar

Hållbara produkter

Hållbarhetssymboler

Handla närproducerat

Klimatsmarta val

Rättvisemärkt

Stadsodling

Stressa ner

Tillbaka till naturmaterialen

Val utifrån schablonpåverkan

Återvinning & sopsortering

Giftfri omgivning

Färre produkter, decluttering

Livscykelperspektiv & systemtänk

Gå med i REKO-ring

Klimatresa, vända utsläppskurva

Alla ska med – hållbara val får inte vara dyra

Skogsbad, natur på recept

Koppla ner

Nya innovativa material

Mätbarhet & spårbarhet

Återbruk & reparationstjänster

Konsumtion och hållbarhet är ingen ny 
företeelse. I olika omgångar har frågan om 
hållbar konsumtion och konsumentmakt 
för att förändra världen varit i fokus. I 
inledningen till rapporten redogör vi för en 
tentativ modell för hur miljöfrågans fokus 
har förskjutits över tid. Vid de analyser av 
sociala medier vi (Kairos Future) gjort på 
senare tid går det att se att 
hållbarhetsbegreppet tycks hålla på att 
ändra innebörd. Det handlar inte längre 
som tidigare om att ”kliva av det moderna 
samhället och gå tillbaka till naturen” utan 
om att hitta moderna och effektiva sätt att 
radikalt minska resursbelastningen genom 
en kombination av återbruk/livscykeltänk, 
minska mängden prylar i tillvaron och våga 
säga nej till det moderna livets 
hedonistiska konsumtionskultur. Men ändå 
stå kvar i det moderna samhället



Hållbarhet

Hållbarhet sipprar in i allt fler intresseområden

I konsumentledet är det tydligt att hållbarhetsbegreppet
inte bara förändras utan att det också håller på att 
breddas. Det är inte längre enbart förknippat med 
ekologiska värden utan tolkas idag in konsumenternas 
ögon som en del av en mängd olika perspektiv. Det gör 
att frågan inte heller bara kan adresseras som en 
klimatfråga även den fortfarande är viktigt för många 
konsumenter.

Vidare kan konstateras att det inte räcker med att prata 
hållbarhet. Många av de teman som återkommer tyder 
på vikten av att gå från ord till handling. Och då syns inte 
heller klimatfrågan som sådan utan snarare ligger fokus 
på de konsekvenser och åtgärder som de framväxande 
konsumentkohorterna ser kommer krävas av dem.  Till 
exempel smyger det fram förändrade resebeteenden, 
nya matvanor (en kraftigt ökad veganism) och vikten av 
att hitta andra livsmål än att flänga runt och stressa ihjäl 
sig för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Alla dessa 
områden har naturligtvis under årens lopp förekommit 
mer eller mindre flitigt i omgångar men idag håller de på 
att växa fram i ökad omfattning och mycket talar för att 
detta kommer prägla konsumentleden under tjugotalet.

Hälsa

Jämlikhet

Kreativitet

Mat

Stressa ner, skala av, 
undvika gifter, plastbanta

Prisvärd hållbarhet, juste produktion

Hantverk, pyssel, kreativt återbruk, 
slow fashion

Mindre kött, lokalproducerat, 
REKO-ringar

ResorTåg i stället för flyg, cykel i stället för bil, 
upptäcka närmare resmål, tågluffa



Ett generationsskifte håller på att ta form 
på konsumentsidan
Genom långtidsmätningar av svenskarnas inställning till 
samhällsfrågor, konsumtion etc har såväl SOM-insitutet som 
Kairos Future med flera opinionsinstitut kunna följa 
konsumentutvecklingen över tid. Och det är uppenbart att det 
just nu sker ett markant skifte i konsumentledet, troligen lika 
starkt som när sjuttiotalets ”Mudi-mums-guider och 
antikonsumtionskultur” ersattes av ungdomar uppväxta under ett 
nyliberalt åttio- och nittiotal som senare följdes av en finanisellt
avreglerad begärsdriven upplevelseekonomi under 2000-talets 
inledande decennier. 

Det märks på det sätt att de som var 50+ för tjugo år till stor del 
utgjordes av en sparsamhetsgeneration (tjugo- och trettiotalister 
samt tidiga fyrtiotalister) medan dagens 50+ är de som var unga 
under nittiotalets framväxande ystra konsumtionskultur 
(”Because You’re worth it”)

För dagens unga vuxna är istället sparsamhet ett viktigt ideal. 
Där ungdomarna i samma ålder kring sekelskiftet uttryckte att de 
helst spenderade sina pengar är både unga män och unga 
kvinnor idag i väsentlig grad inställda på att inte konsumera i 
onödan utan snarare lägga undan pengar till kommande tider. 
Delvis är detta troligen ett föräldraupppror (reaktion mot sin 
föräldragenerations konsumentbeteende), delvis är det en följd 
av att de växt upp i en orolig tid med finanskriser och program 
som Lyxfällan på tv.

Spara

Slösa

Pris Hållbarhet

Kvinnor, 18-29

2000

2020

Män, 18-29

2000

2020

Män, 50+

2000

2020
Kvinnor, 50+

2020

2000

Sammanvägda svar från olika generationen på frågan ”Jag köper hellre varor från ett 
företag som är miljövänligt, etiskt och tar sitt sociala ansvar även om varorna är dyrare”, 
samt ”Jag investerar och sparar hellre de pengar jag får över än gör av med dem på 
konsumtion”. År 2000 jämfört med 2020. 
Källa: Svenskarna, samtiden och framtiden, Kairos Future



6 hållbarhetsstilar bland konsumenter
§ Livsförenklare går mot ett enklare

och långsammare liv med färre 
grejer och mer tid till att ta hand om 
sig själv och sina relationer. Det 
materiella som ändå behövs får 
gärna vara egenodlat eller 
hempysslat i goda vänners lag. Back 
to basics!

§ Aktivister, de flesta unga, ser 
klimatfrågan är den viktigaste av alla 
frågor, som måste hanteras såväl på 
individnivå som på samhällsnivå. 
Politiska demonstrationer kombineras 
med att mäta sitt eget klimatavtryck.

§ Medvetna familjer har familjen som 
politisk enhet i kampen för en hållbar 
värld

§ Stilmedvetna kreatörer har 
hållbarhet som krydda.
Till skillnad från livsförenklarna, för 
vilka pyssel är en del i en 
långsammare tillvaro, använder de 
stilmedvetna kreatörerna ekologi och 
hållbarhet som ingrediens när de 
bygger en cool stil.

§ Avgiftare är hälsoholics i kamp för 
ett giftfritt hem. Miljövänlighet är ett 
plus – inte en drivkraft.

§ Teknikoptimister ser tekniska 
framsteg och innovation som 
lösningar på hållbarhetsproblemen –
inte livsstilsförändringar.

UR’s program ”makeriet” lade grunden till vår 
diskussion med barnen om hållbar 
utveckling.

I min familj håller vi både tummar & tår för 
att vi nu ska bilda en regering som lägger 
klimatet i första hand då det är bråskande!

Låt oss börja med köket där det finns en 
massa engångsartiklar av olika slag, men 
framför allt av plast. Diskborstar, 
plastfolie, fryspåsar, sugrör etc.

Vad håller vi på med? Jag ÄCKLAS över 
oss vuxna som inte tar ansvar för kommande 
generationer. 

[V]arför skulle vi studera för en framtid som 
snart inte kommer finnas?

Jag började lyssna på podcasts som 
handlade om att leva ett långsammare liv, 
om decluttering, om zero waste, och det 
kändes som att det var dags.



En översikt över drivande konsumenttrender: 

Mognad och genomslag 2020
För att ge en fördjupning och förhoppningsvis bättre 
förståelse för de övergripande resultaten av AI-
analysen vill vi (Kairos Future) som ett komplement 
skicka med en enkel översikt över aktuella trender som 
påverkar det framväxande hållbarhetslandskapet bland 
konsumenter. 

Bilden intill visar trender inom två olika centrala 
konsumentgrupper :
1. Övre grafen (orange text): Hållbarhetstrender 

som påverkar den breda konsumentmassan
2. Nedre grafen (grön text): Trender som är starka 

inom de livsstilscommunities som kännetecknas 
av ett starkt hållbarhetsfokus/-patos

Den senare gruppen inspirerar många gånger de 
bredare konsumentgrupperna även om dessa sällan är 
lika hängivna som de förstnämnda. Men det betyder att 
även om det kan uppfattas som nischade beteenden i 
smala livsstilsgrupper så kommer de i varierande grad 
få påverkan på samhällsutvecklingen i stort eftersom 
de bär grupperna inspirerar och sätter tonen för de 
breda folklagren.
Med denna bild som kontext hoppas vi därför att 
förståelsen för de svar vi funnit i AI-analyserna av de 
sociala medieinläggen ökar. Begreppen som används i 
grafen till höger återkommer på kommande sidor och 
ges då en kortare förklaring.

Generation Klimat

Giftfrihet & hälsofokuserad hållbarhet

Sparsam konsumtion 
& livsförenklande

Marknadsplatser för re-
commerce sänker trösklarna för 
cirkulära val

Kreativt återbruk & DIY

En global 
reparationsrörel

se

Ultracocooning: fokus på den lilla världen

Hedonistisk hållbarhet & 
hyrekonomi

Systemtänkande i synen på hållbarhet

Mätbarhet och spårbarhet

Communities för gemensam klimatresa

Förskjutning i synen på värde: 
varor som håller länge

Glamorös 
hållbarhet

Självhushåll
Förpackningsfri konsumtion

G
enom

slag

Mognadsgrad



Fyra vägar till ett mer hållbart liv
För alla konsumenter som vill använda sin konsumentmakt till att 
förändra samhället finns det olika vägar att gå till väga. Principiellt 
kan vi se följande huvudalternativ:
§ Antingen handlar det om att ändra hela systemet eller så ligger 

fokus på att inom ramen för nuvarande system genom 
symbolval visa på vikten av att öka hållbarhetsutfallen

§ Fokus på att ändra enskilda val eller hela den samlade egna 
livsstilen

Detta ger upphov till fyra kombinationer och dagens konsumenter 
tenderar att i huvudsak hålla sig till ett av de fyra 
alternativen/utfallen som strategi för att åstadkomma förändring. 
Detta hänger sin tur ihop med hur viktig den aktuella sakfrågan är 
för den enskilde individen och dess egen självbild och identitet. Val 
som kräver att en enskilde konsumenten måste ge avkall på sin 
egen självbild är mycket mer krävande och svår förverkligade än 
val som innebär smärre avsteg från den egna viljan och identiteten. 

En stor del av dagens konsumenter vet någonstans inom sig själva 
att dagens livsstilar inte är långsiktigt hållbara men det finns gott 
om mentala försvarsmekanismer som hindrar en verklig förändring. 
För att stöka till det är det också många konsumenter som väljer 
olika strategier på olika områden även inom hållbarhet. En del 
ändrar till exempel på sina resebeteenden i grunden men vägrar 
ändra matvanorna mer än symboliskt medan andra går all in och 
ändrar på allt med kraft och emfas. Trots detta ser vi att modellen 
intill kan ge ökad förklaring till de olika konsumentuttryck som växer 
fram just nu i syfte att hantera hållbarhetsfrågan, 

Ändra livsstil

Ändra enskilda val

Hållbarhets-
symboler

System-
tänkande

• Miljövänlig stil
• High touch: eko-tvålar 

m.m.
• Klädmärken med 

hållbarhetsprofil

• Nej till sugrör och 
plastpåsar

• Enskilda 
miljömärkta varor

• Närproducerat

• Undersöka hur bomullen 
eller cashmereullen i en 
tröja är producerad 
innan köp

• Sluta flyga och köra bil
• Bli vegan
• Inte köpa nytt
• Bli självförsörjande
• Byta jobb för att sluta 

bidra till ohållbara 
samhällsmönster



Resultatet av AI-analysen:
Fördjupande bilder av hur hållbarheten och 
Coronaoron tar sig uttryck i konsumentledet



Ett tecken på att hållbara val ger individer 
högre status än förr syns i rapporteringen från 
kändisgalor och kungligheters
framträdanden, där hållbara klädval flitigt lyfts 
fram.

Innan corona:

Hållbart hade blivit högstatus…

“Dopdagen till ära bar prinsessan Adrienne 
samma dop-klänning som redan 1906 bars av 
prins Gustaf Adolf. Och hållbara kläder var 
en starkt lysande trend på dopet.”

“In addition to her dark couture, Anne carried 
a boxy mirrored clutch as her sole accessory 
for the evening, forgoing diamond earrings or 
glittering rings. She and stylist Penny Lovell 
chose the piece from Armani Prive‘s
Spring 2006 collection to make a 
statement about wearing sustainable 
fashion.”



Detta syns inte minst när det kommer till kläder, där ”fast 
fashion” har en negativ laddning i vidare kretsar än förr. 
För många är till och med ”mode” i sig ett problem, 
eftersom trendskiften oundvikligen leder till att 
funktionsdugliga plagg går ur tiden och långt ifrån alla 
har tid och intresse av upcycling.
När förståelsen för modeproblematiken nått en bredare 
allmänhet – utanför de gamla slow fashion-cirklarna som 
har långsamhet som livsstil – blir ett problem uppenbart: 
det är så svårt att sluta tillfredsställa suget efter 
något nytt.

…men det förblev svårt
Många upplever sig vara beroende av att köpa nytt

“as one of my efforts 
to lead a more 
sustainable lifestyle, 
i’m trying to stop 
buying from fast 
fashion brands”

“Trying to minimize my closet and avoid 
fast fashion and buy more sustainable 
clothes. No where near where I want to 
be but will get there eventually 🦋”

“Trying not to buy fast fashion anymore... 
such a hard habit to break!”



Att odla sin egen mat och baka sitt eget bröd
När långsamma hållbarhetsnöjen möter osäkerhet och undergångsstämning inger 
egen hantverksmässig produktion en känsla av lugn och beredskap.
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Källa: Publika inlägg i sociala medier. Analys: Kairos Future



Förstärkt trend mot kvalitet och minimalism (1/2)
Med isolering och känsla av osäker framtid har än fler konsumenter anammat 
sparsamhet och nedskalning

”Now, more than ever, reducing food waste, saving money on 
food bills, eating well with limited resources, making the most of
the ingredients we have and making food stretch […] are
important as we're faced with periods of self-isolation and 
scarce supplies on the supermarket shelves.”

Källa: Publika inlägg i sociala medier. Analys: Kairos Future



Förstärkt trend mot kvalitet och minimalism (2/2)
Coronautbrottet som brytpunkt

Många medvetna konsumenter försökte redan innan 
utbrottet ställa om till att välja kvalitetsprodukter som kan 
användas länge.
En ökad vilja att bättre ta tillvara på redan använda 
produkter genom lagning, reparation och upcycling är 
en annan trend som redan pågick.
Båda dessa trender har nu förstärkts. 
För konsumenter som redan tidigare velat ställa om till 
mer hållbar konsumtion kan det uppbrott från 
etablerade livsmönster, som pandemin inneburit, ha 
gjort det lättare att samtidigt ställa om också detta. 
Trenden mot att bättre ta tillvara på produkter är kopplad 
dels till att många har mer tid i sina hem, dels till en trend 
mot ökad sparsamhet som också fått nytt bränsle när 
många är oroliga för sin privatekonomi.
Konsultgruppen BCG förutspår att trenden mot att köpa 
mindre men betala mer per vara kommer att förstärkas i 
Europa och USA.



Kreativt återbruk
En hållbar hobby som växer i coronatid

DIY-projekt (gör-det-själv) beskrivs i sociala medier 
ofta i termer av hållbarhet. Här tycks en del av det 
hållbara vara en långsammare livsstil som känns 
jordnära. 
I många – men långt ifrån alla – fall handlar det 
också om återbrukande och därmed ett direkt 
bidrag till en cirkulär ekonomi. Thrift flip, att 
förvandla second-hand-kläder eller lågprisfynd till 
nya plagg – alltså en form av upcycling – är ett 
Youtube- och TikTok-fenomen som blivit en spridd 
hobby bland svenska tonåringar. 

Dessa grytlappar har min 
svärmor virkat av restgarner. 
Istället för att köpa nya så 
återbrukar man. Win win lixom😍
Tänkte denna passade i min 
utmaning #pysslaförmiljön



En global rörelse för reparation
Med ägandet som grund för både ansvar och rätt att laga
Verkstäder dit man kommer för att laga saker tillsammans med 
andra finns över hela världen. 2 085 av dem är organiserade i det 
ideella nätverket Repair Café, medan andra (som svenska Fixotek) 
organiseras av kommuner eller bostadsbolag. De uttalade målen för 
Repair Café är att människor ska använda sina ägodelar längre, 
upptäcka att det är lätt och kul att laga – och bli påminda om att 
saker kan lagas, vilket ska gynna även professionella reparatörer.

Plattformen iFixit låter användare dela med sig av instruktioner för 
hur man lagar olika föremål från jackor till specifika datormodeller. 
För närvarande har man samlat 161 796 lösningar för 21 978 
föremål. Här finns ett tydligare politiskt budskap med argumentation 
som utgår från äganderätten: har man köpt något ska man ha 
rätt att öppna och laga det. Företaget bakom iFixit driver 
kampanjer för att lagstiftning om ”rätt att laga” ska införas på fler håll.

Lagningsrörelsernas fokus på människors både ansvar för och rätt 
till sina ägodelar gör att de kan ses som en motrörelse till ett  
paradigm i vilket konsumenter är användare snarare än ägare. 
Det senare kommer till uttryck i företags regleringar av vad 
användare får göra med sina apparater, men också i de nya 
hyresmodellerna.

Desto gladare blir jag när jag kommer till 
Hammarkullens nya Fixotek. Här finns 
rejäla lokaler, en stor separat verkstadsdel 
för cykelreparationer och större 
snickeriarbeten och en entusiastisk 
platsansvarig som ska hålla ihop det hela. 
Man har dessutom ansträngt sig att 
intervjua de boende vad de framför allt 
önskar sig.



Ultracocooning: tid och relationer ger status
Att kunna visa upp nedkopplat umgänge med familjen, tidskrävande pyssel och personliga 
hemtillverkade gåvor signalerar en välordnad och lyckad tillvaro. Tid och relationer är statusmarkörer 
och något fler började uppmana varandra att sträva när långresor och prylar började bli något fult i 
bredare kretsar. Trenden förstärks i en tid när fler än vanligt håller sig hemma och många andra vägar 
mot status är avstängda.

Forest: stay focused fungerar som en omvänd 
tamagotchi och gamifierar nedkopplandet.
Rank +12 in 9/9 countries.

Squishy Magic: 3D Art är ett avkopplingsspel där 
användaren färglägger ett gosedjur, kramar ihop det 
och låter det sedan sakta återfå sin ursprungliga form. 
Rank +85 i Sverige.

Komfort och mys starka teman under 
pandemin – genomsyrar musiklyssnandet, 
läsandet, spelandet och modet.

Appar som klättrat på topplistorna:



Naturen som tillflykt under pandemin
– ett skifte tillbaka från bruka till äga?

Tre mobilappar som ökat i popularitet i Sverige 
under våren 2020:

Kvitteromat – Fågelsång ID känner igen 
vilken fågel som kvittrar

Topo GPS Sverige är en navigationsapp
med topografiska kartor. 

iNavX: Marine Navigation är en app för att 
navigera till sjöss. 
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Konsumtionsbejakande hållbarhet
Hyr- och delningsplattformar inför affärsmodeller som ger digital natives tillgång till 
allt nu

Affärsmodeller i form av prenumerationstjänster som låter 
användare byta ut fysiska produkter i snabb takt utnyttjar ett 
utbrett ”digital mindset”. Spotify och Netflix har blivit norm 
och användare vill gärna att den fysiska världen ska bete sig 
på liknande sätt: Man vill kunna känna att allt finns 
tillgängligt att använda eller njuta av när man vill,
samtidigt som det inte är så viktigt att äga sakerna.
Vad de här affärsmodellerna gör är att tillämpa en 
streaming-logik i sinnevärlden. Möbeluthyraren Beleco
”streamar” t.ex. designmöbler – hyr ut per dag eller månad 
och levererar dygnet runt så att man kan byta när som helst.
Det här är ett exempel på ”Good design for a bad habit.” 
Med strömningstjänster skulle den som känner sig beroende 
av nya saker kunna slippa bryta sitt beroende, men kan ha 
en mer hållbar konsumtion – om bara systemen byggs på ett 
tillräckligt hållbart sätt. 
Förutom möbler är barnkläder, leksaker och 
modeaccessoarer exempel på produktkategorier som nya 
hyr- och delningsplattformar riktat in sig på.



Mätbarhet och spårbarhet
Viljan att kunna spåra hållbarhetsavtrycken ökar

Medan många som tagit det första steget mot en mer hållbar 
livsstil fokuserar på positivt och negativt laddade symboler –
som att välja bort plastprodukter – är det för andra viktigt att 
kunna se och förstå produkters klimatavtryck och verkliga 
kostnader. Företag har hängt på genom att göra produkter 
spårbara genom leverantörskedjorna eller synliggör 
kostnader och klimatavtryck över tid.
Cost Per Wear: kalkylator som inför ett eventuellt köp låter 
konsumenter se vad en produkt under sin livslängd kommer 
att kosta varje gång den används.

“Another calculator tool we love is Cost Per Wear. Next time you 
purchase something new, do the math. You might be surprised 
to see the difference between a garment that costs more to 
purchase, but is quality made, ethical and sustainable (ie the 
true cost) vs cheap disposable clothing that feels easier on your 
wallet (at the time of purchase) but that falls apart after a few 
wears or is off trend quicker than the season ends.”



Konkurrerande narrativ:
Spiken i kistan eller unik chans att ställa om?
Coronakrisen och klimatkrisen

§ Utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar har minskat märkbart – bara i 
Italien sjönk utsläppen av kvävedioxid med 40% efter 9 mars – men miljövinsten 
är knappast hållbar. Två skilda berättelser hörs om vad coronakrisen betyder för 
chanserna att lösa klimatkrisen:

§ Pessimisterna betvivlar att stimulanser kommer att gå till klimatinvesteringar, 
utan tror i stället att de nödvändiga åtgärderna kommer att skjutas upp tills 
det är för sent. Ett lågt oljepris minskar samtidigt intresset för privata 
investeringar i grön energi. På vissa håll rullas förbud mot engångsplaster 
tillbaka. Tjuvjakten har ökat i vissa afrikanska länder.

§ Samtidigt är människor och företag just nu disponerade att göra stora 
omställningar – ett hopp är, enligt optimisterna, att politiska ledare lyckas 
utnyttja det till att driva igenom klimatreformer. Delar av de stora ekonomiska 
stimulansåtgärder som väntas kan styras till gröna investeringar. Nya sätt att 
jobba – utan pendling och tjänsteresor och för många kortare arbetstid – skulle 
också kunna bli det nya normala och bidra i hållbar riktning.

§ Beteendevetenskaplig forskning har visat att det är lättare att ställa om 
livsmönster i hållbar riktning för personer som av andra skäl ändå har hamnat i 
en ny och ovan situation – till exempel efter att ha flyttat. Skulle coronapandemin
kunna underlätta en kollektiv omställning i jätteformat?



Vad sker inom forskningen 
med koppling till 
hållbarhet?

Resultatet av AI-baserad textanalys 
av 72 000 publicerade 
forskningsartiklar som nämner 
hållbarhet



En sammanfattande summering

Resultatet av analysen av de 72000 forskningsartiklarna som 
nämner hållbarhet (sustainability) visas i bilden intill. Den fungerar 
som en ”heat-map”, dvs områden som ofta återkommer visar sig i 
de rödfärgade områdena på bilden. Ju djupare färg desto flera 
artiklar. Det är alltså en stark koppling mellan forskningsartiklar 
som nämner hållbarhet och ämnen som rör vetenskapliga 
metoder, ramverk för hållbarhet inom utbildning samt 
offentliga policies och finansiering. Därefter märks även en 
tydlig koppling till CSR-frågor, beslutsteori, alternativa 
materialval (betong, grön kemi, etc) samt hållbart jordbruk.

Vid en fördjupning av de olika klustren framträder en 
kompletterande bild. Det finns ett allt starkare forskningsfokus på 
tillgängliggörande av hälsa och sjukvård som ingår i flera av 
huvudklustren på huvudkartan (se intill) samt frågor om 
energilagring (vilket är kopplat till materialforskningen ovan, t ex 
via tekniker för nya batterier för lagring av energi).

Vidare visar det sig att dagens hållbarhetsforskning drivs av 
aktörer över hela världen med störst koncentration i 
Nordamerika och Europa. Kina visar dock en kraftig tillväxt. Den 
största forskningsfinansiärerna av hållbarhetsrelaterad forskning 
är National Natural Science Foundation och China och National 
Science Foundation i USA, med EU på tredje plats.
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Hur har hållbarhetsfrågan ändrats över tid? (I)
Forskningsområdens tillväxt och volym

När vi betraktar de ämnen och teman som 
länkas samman med hur hållbarhetsbegreppet
används inom de artiklar som analyserats är det 
slående hur hälsoområdet dominerar. Det har in 
särklass högst tillväxt och är dessutom det 
område som flest artiklar springer ur. Nu tar 
hälsorelaterad forskning ofta en stor del av de 
samlade forskningsanslagen så det är i sig 
kanske inte så märkligt men det är noterbart att 
det slår igenom så kraftigt inom 
hållbarhetsområdet.

Det andra som är slående är hur stora resurser 
som nu satsas på grön kemi och energilagring. 
Under de senaste decennierna har det redan 
gjorts enorma framsteg på batteritekniken 
(utvecklingen följer i princip Moore’s lag inom 
den digital utvecklingen) och med dessa 
mängder med rön borde vi kunna vänta oss 
dramatiska förbättringar i 
energilagringslösningar och batteriteknik det 
kommande decenniet. Detta kommer i sin tur få 
väldigt stora effekter på samhället och 
omställningen till fossiilfria energilösningar.
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Hur har hållbarhetsfrågan ändrats över tid? (I)
En sammanfattande översikt över ämnen inom forskning kring hållbarhet

Ämnen som 
varit konstant 
starka

Ämnen som 
relativt sett 
ökat de 
senaste åren

Ämnen som 
relativt sett 
sjunkit de 
senaste åren

Styrning och 
finansiering

Jämlik hälsa och 
tillgång till 
sjukvård

Hållbara städer

Hållbarhetsrelat
erad mätning 
och utvärdering

Teknisk 
innovation, t ex 
inom grön kemi

Energisystem

Hållbar 
produktion & 
management

Jordbruk och 
matförsörjning

Vi en jämförelse över tid utifrån publiceringsdatum för de artiklar som 
ingår i analysen visar det sig att en del ämnen är konstanta över tid och 
alltså inte har ändrats i nämnvärd utsträckning: Styrning och 
finansiering, hållbarhetsrelaterad mätning och utvärdering samt hållbar 
produktion & management. Intressant är alltså att ledningsrelaterade 
aspekter på hållbarhet alltid har ett starkt fokus och tycks erhålla 
forskningsanslag. Detta borde i förlängningen leda till ökade kunskaper 
om vilken slags ledning och styrning som faktiskt får effekter och i den 
bästa av världar slår detta igenom i framtida beslutsfattande!

Trendande ämnen, dvs ämne som växer är extra intressant att titta på. 
Det handlar främst om hälsorelaterade ämnen med bäring på jämlikhet 
och tillgång till sjukvård, dvs troligen en koppling till hållbara 
samhällsystem och de SDG-områden som hanterar social rättvisa 
snarare än de ekologiska temana inom Agenda 2030. De aspekterna 
framkommer tydligare inom de andra bägge trendande områdena: 
Teknisk innovation/grön kemi samt hållbart jordbruk och matförsörjning. 
Se även nästa sida för en kompletterande bild.

Att ämnen som hållbara städer och energisystem minskar i omfattning är 
kanske lite förvånande men det kan vara så att den forskningen idag 
snarare ligger närmare praktiska lösningar och därför omnämns  ed 
andra rubriker än de begrepp som var stora för ett par år sedan (t ex 
praktisk energilagring snarare än energisystem). 



Snabbväxande områden (1/2)

Topic Description

Community 
health

Research addresses how to ensure equal access to health care and improve the 
health of communities, including how to develop policies so that resources are 
maximized, long-term public health outcomes are realized, community support is 
not lost, and ethical standards are maintained. 

Green 
chemistry and 
energy 
storage

Researchers are developing solutions to make improvements to energy storage 
technologies (e.g. batteries) by making them greener - all while maximizing cost, safety, 
and efficiency benefits. Research explores designing chemical products to minimize 
potential for chemical accidents, and so at the end of their function, they do not 
persist in the environment.

Agriculture The latest research looks into agricultural and food security, and how to lower the risk 
of climate change while meeting the increasing demand for energy. Ongoing work is 
exploring what kinds of roles stakeholders (farmers, retailers, consumers, waste 
managers, etc.) can play in the process as a solution to this.



Snabbväxande områden (2/2)

Topic Description

Food 
production 
systems

Research notes that current food systems are intensely unsustainable, and that the 
transition to sustainable food systems will require many changes, in particular the use of 
emerging technologies. Big data is thought to be of critical importance: ongoing 
dialogues see integrating IT into food systems as changing the way the food system 
is analyzed and understood, permitting a transition to sustainable food systems.

Ecosystems in 
China

Researchers are interested in how advance ecosystem management system would 
benefit China (and create a positive “knock-on” effect for the world). Discussions 
identify a need for national ecological monitoring and data sharing mechanisms, 
impact and effectiveness assessment approaches for policies, plans, and 
ecological restoration projects, and changes to the law.

Corporate 
Social 
Responsibility

Researchers are looking int how CSR can address dimensions including profits, 
political performance, social demands and ethical values. Discussions note that the 
field of CSR involves a wide range of theories and approaches about how to use 
corporate power that are sometimes controversial, complex and unclear.



Var sker den mest framträdande forskningen?
De mest framträdande institutionerna
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Samarbetena som
driver forskningen

Arizona State Univ

Lund Univ
Univ Waterloo

Univ Teknol
Malaysia

Univ Malaya
Univ Nottingham

Monash Univ
Univ Sydney

Politecn Milan

Univ Bologna

HK Polytech

Univ Lisbon

Univ Tehran

Curtin Univ
Univ Queensland

Univ HK

Univ Tokyo
Univ
Florida

Wageningen
Univ

Stockholm Univ
Univ Colerado

Vrije Univ Amsterdam
Univ Utrecht

Tech Univ Berlin

Tech Univ Denmark

Aarhus Univ

Univ Ghent

Univ Barcelona

Univ British Columbia
McGill

Standford
Oxford

U.C. Berkeley
Columbia Univ

Cambridge

Delft Univ Technol
Natl Univ Singapore

Aalto Univ

Univ Helsinki

Univ Manchester

Univ Leeds

UCL

Penn State Univ

U.C. Davis

KTH

Swed Univ Agri

Chinese Acad Sci

Peking Univ
China Agr Univ

Till sist vill vi med två illustrationer 
visa var de största 
forskningsfinansiärerna inom 
hållbarhet återfinns (nästkommande 
sida) samt vilka samarbetssfärer 
som finns mellan universitet och 
forskningsinstitutioner över olika 
delar av världen (bilden här intill). 
Det är tydligt att de stora svenska 
universiteten hittar sin hemvist inom 
den västeuropeiska sfären förutom 
Lunds Universitet som har en 
starkare koppling till den 
nordamerikanska universitetssfären 
än vad övriga svenska institutioner 
har. 



De största finansiärerna av 
hållbarhetsforskning

Funding agency Country/region Number of funded papers

National Natural Science Foundation of China China

National Science Foundation USA

European Union Europe

European Commission Europe

Social Science and Humanities Research Council of Canada Canada

Australian Research Council Australia

Academy of Finland Finland

Spanish Ministry of Economy and Competitiveness Spain

Engineering and Physical Sciences Research United Kingdom

Ministry of Science and Technology, Taiwan Taiwan

Economic and Social Research Council United Kingdom

German Federal Ministry of Education and Research Germany

Research Council of Norway Norway

Japan Society for the Promotion of Science Japan

Swedish Energy Agency Sweden


