
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Flens kommun 
N. Kungsgatan 8 

642 37 Flen 
flen@vansterpartiet.se 

www.vansterpartiet.se/flen 
Tel 0157-125 20 

Postgiro: 92 04 73-6 

Motion till kommunfullmäktige 
 
Vänd trenden!  
Satsa på miljö- och energiteknik! 
 
Den senaste månaden har klimatfrågorna fått oerhörd uppmärksamhet. Alla talar 
nu om vikten av att ligga i fronten när det gäller miljö- och energiteknik. Och 
det intressanta är att även näringslivet på allvar har börjat se de här frågorna som 
viktiga. Om inte annat så inser de flesta att detta är viktigt för de egna affärerna.  
 

• Volvochefen kräver skattebefrielse för biobränslen.  
• IKEA ska minska sin energiförbrukning med 25 procent.  
• SAS börjar med ”gröna landningar” och forskar på nya bränslen med 

mindre klimatpåverkan. 
• Veckans affärer har nyligen släppt ett helt temanummer om den ”gröna 

kapitalismen”. De skriver: ” Trodde du att miljön var en moralfråga? 
Glöm det. Nu handlar det om pengar.” (Se bifogade utdrag ur 
tidningen.) 

 
För några månader sedan, när miljöfrågorna inte alls var lika uppmärksammade 
som nu, presenterade exportrådet en rapport. Där räknade man med att 
miljöteknikexporten ska fortsätta att växa med i genomsnitt åtta procent per år, 
och 2004 var tillväxten hela 15 procent. I kronor räknat handlade det om 25 
miljarder kronor. Alltså flera gånger högre än tillväxten i övriga delar av 
ekonomin. Men dessa siffror är som sagt några månader gamla. Det finns goda 
skäl att anta att tillväxten inom detta område kommer att öka ytterligare. 
 
Vänsterpartiet i Flen har under drygt 10 års tid drivit förslaget att Flens kommun 
bör satsa på Miljö- och energiteknik. Vi har hävdat att detta är en 
framtidsbransch, att det är här en stor del av framtidens arbetstillfällen kommer 
att finnas.  
 
Vi har föreslagit att man ska profilera gymnasieskolan mot detta område. Dels 
därför att många ungdomar är intresserade av miljöfrågorna. Dels därför att 
efterfrågan av arbetskraft med kunskaper på området, kommer att öka 
dramatiskt. Vi tror dessutom att detta skulle vara ett sätt att underlätta 
rekryteringen till vår gymnasieskola. En sådan profil skulle också gå bra ihop 
med entreprenörsinriktningen.  
 
Vi vill också att kommunens näringslivsarbete medvetet ska inriktas på miljö- 
och energiteknik. Ett bra sätt att börja vore att göra en kartläggning av vilka 
näringsidkare i kommunen som idag har verksamhet – eller som kan utveckla 
verksamhet – inom miljö- och energitekniksektorn. Ta upp en diskussion med 
dessa om vad som krävs för att utveckla verksamheten i denna riktning och vad 
kommunen kan göra. 
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Vi har också föreslagit att man ska utveckla samarbete med högskolan och att 
man ska göra extra ansträngningar för att locka hit nya företag med denna 
inriktning. Exakt hur detta arbete ska läggas upp måste naturligtvis diskuteras, 
men det är väl lämpligt att ta med det i en reviderad näringslivsstrategi.  
 
Flens kommun har de senaste åren förlorat hundratals arbetstillfällen inom 
tillverknings-industrin. Det är verkligen hög tid att på allvar börja bedriva en 
aktiv näringspolitik, och kan vi kombinera detta med aktiva åtgärder för vår 
miljö, så har vi formulerat en politik för framtiden. 
 
I temanumret från Veckans Affärer kan man bland annat läsa följande: ”Om 
svenska företag börjar omställningen i tid, så kan det skapa 
konkurrensfördelar”. Vad säger detta oss som kommun..?  
 
Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige ska besluta: 
 
att uppdra till BU-förvaltningen att utarbeta ett förslag på en ny 

gymnasieutbildning med inriktning på miljö- och energiteknik; 
att att uppdraget ska redovisas för fullmäktige under våren 2007 
att uppdra till näringslivskontoret att genomföra en inventering av vilka 

näringsidkare i kommunen som idag har verksamhet – eller som kan 
utveckla verksamhet – inom miljö- och energitekniksektorn. 

att uppdra till näringslivskontoret att initiera en diskussion med politiker, 
näringsliv och fackföreningar om hur en näringslivsstrategi med fokus på 
miljö- och energiteknik skulle kunna utformas. 

 
Flen den 30 november 2006 
 
 

Kaj Johansson (v) Lillemor Johansson (v) Martin Degerman (v) 
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Plötsligt är det inte naturen mot kapitalet.
Plötsligt är naturen en del av kapitalet.
Det är just det som det här numret av Veckans  

Affärer handlar om. Den andra industriella revolu- 
tionen. Steget in i den gröna kapitalismen.

En av Sveriges mest framstående miljöforskare, Carl 
Folke, ringde mig häromdagen. Han var jublande glad.

”Äntligen jobbar marknaden och biosfären ihop”,  
skrek han i luren.

Det är det den här revolutionen handlar om. Miljön 
har gått från att vara en pr-faktor till att vara en av  
parametrarna i den kapitalistiska ekvationen. 

Och det är bra. Det är det enda sättet att gå framåt på.
Det beror på flera saker. På risken förstås, risken att 

vi faktiskt på allvar kan förstöra den enda ön i univer-
sum vi har tillgång till. 
Men framför allt på att ett 
konsumenttryck explo-
derade snabbare än någon 
kunde föreställa sig. 

Miljö blir nästa års sto-
ra fråga för den som ska 
sälja något. Det är dags att 
lära sig glosor som kli-
matneutral, utsläppsrät-
ter och biodiversitet.

Det är ingen fluga. Det 
är ingen debatt. Frågan 
har blivit en del av det  
kapitalistiska systemet. 
Lev med det.

Men för att bli fram-
gångsrik i den världen be-
hövs förebilder. Ju mer vi 

g r ö n  k a p i t a l i s m

Har vi tagit oss vatten över huvudet?

för några månader sedan var det där miljödebatten 
stod. En skrämselpropaganda som handlade om akti-
visterna mot samhället. Om kravet på att ge upp vår 
bekvämlighet, att inse att det var fel på systemet och 
börja leva naturligt. Tillbaka till rötterna, bokstavli-
gen talat.
   Debatten var polariserad. Höger mot vänster. De tro-
ende mot de icke-troende. Undergångsprofeterna mot 
teknikfantasterna.

Men pang, bom, krasch, så landade sir Nicholas Sterns 
rapport på bordet, med en konsekvensberäkning av 
klimatförändringarnas effekter på världsekonomin. 
Det handlar om svindlande 51 000 miljarder kronor 
om året som det kommer att kosta oss att ignorera  
frågan. Ideologi blev ekonomi, även om siffrorna har  
ifrågasatts. Det är helt enkelt i alla avseenden betydligt 
mer begåvat både ekonomiskt och politiskt att i stället 
använda de pengarna till att hantera klimatfrågan.

Plötsligt gjorde Tony Blair och kvällstidningarna ge-
mensam sak på barrikaderna. Det kan bara betyda en 
sak –  att det faktiskt finns ett folkligt tryck i frågan.

Jag tror, eller inte bara tror, jag är säker på att miljö-
frågan gick över en tipping point där. Den gick från att 
vara en diskussionpunkt med planetens framtid i pot-
ten, till att vara en inkorporerad del av det kapitalis-
tiska systemet.

Mariana Burenstam Linder, rådgivare åt de riktigt 
rika, gjorde mig ännu mer säker på den saken. När vi åt 
lunch berättade hon att plötsligt hade hennes kunder 
börjat ringa och fråga efter gröna placeringsalternativ. 
Hälften av dem för att de ville vara med och rädda värl-
den. Men den andra hälften ringde för att de såg att 
miljöfrågan var det alla pratade om – och att det följ-
aktligen kommer att gå att tjäna mycket pengar där.

i värSTa FaLL. Den  
globala uppvärmningen 
riskerar att år 2100 leda 
till höjda vattennivåer  
på flera meter. R
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i har sett det förr*. Vattenmassorna som väller in över 
civilisationen. Oavsett om det är actionfilmer, forskningsrap-
porter eller kvällstidningslöp, så andas det samma sak.
Naturen slår tillbaka.
Naturens revansch på en omättlig människa som levt över 
sina resurser och som nu ska straffas.
När vi började planera det här numret av Veckans Affärer

(*Om än kanske inte så snyggt  
som på vår reprokille Rune Ahl-
ströms fantastiska bild här intill.) t
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började undersöka det svenska näringslivet, desto mer för-
vånade blev vi. Vi trodde nog, utan någon egentligen annan 
anledning än att det alltid har varit så, att svenska företag 
skulle vara bra på miljöfrågor.

Så var det inte. Tvärtom. Det var extremt svårt att hitta  
någon som på allvar ifrågasatt hela sin verksamhet utifrån 
den gröna kapitalismens krav.

Förebilder behövs. Och de kan komma från oväntat håll.
”Jag kommer att uppmuntra byggandet av en vätgasmotorväg 

som tar oss till en miljövänlig framtid.
Jag kommer att uppmuntra byggföretag att bygga hus som 

värms av solenergi.
Jag kommer att skapa en grön bank som ger lån för att bygga om 

gamla, energi-ineffektiva hus.”
Gissa vem som sa så?
Du tänker vänstervriden, trädkramande regleringsivrare?
Du tänker fel.
Citaten är hämtade från guvernör arnold Schwarzen

eggers State of the state-tal 2004 i Kalifornien.
Poängen? Det behövs förebilder. USA är faktiskt fullt av 

dem. General Electrics förvandling, där man på mindre än 
ett decennium gått från klassiskt industribolag till ett  
modernt kunskapsföretag som enbart gör koldioxid- 
neutrala investeringar, är det bästa exemplet, men 
WalMarts gröna omvandling, Goldman Sachs 30-
miljardersfond och tydliga krav på George W Bush 
att skriva under Kyotoavtalet är andra exempel 
värda att studera.

Det är därför vi gör det här numret av VA.  
För att hitta exemplen. Inspirera och starta  
debatten.

Volvochefen Leif Johansson kräver i 
Per Olof Lindstens intervju att alterna-
tiva bränslen ska skattebefrias och 
förklarar frankt att om ett eller två 
år kan Volvos lastbilsmotorer 
bränna vilket bränsle som helst. 

SAS letar efter alternativa 
bränslen. 
Vattenfall 
forskar för 
att kunna 
leda ner koldi-
oxid i förvaring i 
marken. Margot 
Wallström kon-
staterar i richard 
Björnelids  

intervju att världens ledare i stort sett är 
överens om att halvera koldioxid- 
utsläppen, men att EU halkat efter. 90 av  
Europas 100 största börsbolag lämnar en  
hållbarhetsrapport. 

Bara några procent av de svenska gör det, 
avslöjar Cecilia aronsson.

Den gröna kapitalismen är här.
Vi har definitivt inte tagit oss vatten över  

huvudet.

V a  g rö n  k a p i ta l i s m

För att underlätta god service och korrekt administration av din prenumeration används modern informationsteknik inom Bonnier AB, som äger Veckans 
Affärer, för behandling av namn och personnummer, adress/teleadress, produkt-, leverans- och betalningsuppgifter. Uppgifterna – tillgängliga för dig för 
registerutdrag, ev rättelse eller spärr via vår kundtjänst – analyseras och grupperas och används för administration av dina engagemang och betalningar 
samt för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk överföring. Uppgifterna lagras och används under den tid du har ett aktivt 
Bonnierengagemang och för en tid därefter då Du kan utnyttja fördelarna med att vara kund vid Bonnier AB. Våra kunder väljer ofta att till fördelaktiga 
villkor teckna sig för nya engagemang efter en tids uppehåll. Du kan komma att få intressanta erbjudanden från andra delar inom Bonnier AB eller från 
utvalda samarbetspartners till koncernen. Om du inte vill ha sådana erbjudanden, kontakta kundtjänst så kommer dina uppgifter att spärras. Om du vill 
avsluta kundrelationen helt efter en aktiv prenumerations- eller medlemsperiod är vi tacksamma om du meddelar detta så att vi kan radera dina uppgifter.
Bonnier AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig samt uppdaterar och kompletterar uppgifterna via andra register med sådan information 
som är särskilt viktig för god kundservice. Det gäller främst namn- och adressuppgifter. Kundrelationen med Bonnier AB präglas av Kvalitet, Trygghet och 
Kundfördel, som innebär att du nås av kvalitetsprodukter, kan känna trygghet för hanteringen av dina adressuppgifter, nås av fördelaktiga erbjudanden.
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klimatneutralt?
Kör miljöbil?
Berätta vilken sorts 
grön kapitalist du är 
och debattera på  
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 De t r å der grön pa nik  i 
näringslivet.

Plötsligt blev klimat-
frågan löpsedelsstoff och 

en folkrörelse i vardande. Miljö-
frågan kunde förut vara en bra 
pr-faktor – men nu ökar konsu-
menttrycket lavinartat.

Snart är det ett grundkrav, inte 
en konkurrensfördel.

Fråga inte hur klimatet påver-
kar dina affärer – fråga hur dina 
affärer påverkar klimatet. Unge-
fär så skulle man kunna parafra-
sera John F Kennedys klassiska 
citat om plikten och nationen. 
Miljöfrågan undgår ingen i dag. 
Den sköljer över oss i kvällstid-
ningar, tv-dokumentärer och nu 
även i affärstidningar som den-
na. Det är lätt att drabbas av grön 
stress. Vad kan jag göra åt mil-
jön? Vad kan mitt företag göra? 

Men lugn i stormen. Det prak-
tiska arbetet för att stoppa miljö-
förstöringen är ingen ”rocket 
science”, det utgår till största del 
från vanligt sunt förnuft. Det 
handlar om att minska utsläp-
pen av koldioxid och snåla med 
energin. Här skulle denna arti-
kel kunna sluta. Men företagens 
förhållningssätt till klimatfrå-
gan är mer mångbottnad än så.

”Priserna på fossila bränslen 
fluktuerar och stiger. Går vi över 
helt till förnybar energi tar vi 
kontrollen över våra kostnader”, 
säger Anders Dahlvig, kon-
cernchef på Ikea. 

Ledningen i Ingvar 
Kamprads internationella 
möbeljätte har nyligen be-
slutat att samtliga varu-
hus, lager och fabriker 
världen över i ett för-
sta steg ska 

För ett år sedan kunde du ta pr-poäng på en grön policy. 
en Stern-rapport och tio löpsedlar senare är miljöfrågan 
på väg att bli folkrörelse – och konsumtionen är det nya 
vapnet för att rädda världen. va hjälper dig att hitta rätt  
i den sköna, gröna konsumtionsvärlden.
Av JonAs mAlmborg

GRÖN
PANIK!

sänka sin energiförbrukning 
med 25 procent. Nästa steg blir 
att samtliga enheter enbart ska 
drivas med förnybar energi. 
FÖRutsättNINGARNA  ser olika 
ut i världen. Ikeavaruhusen i 
Spanien kan i framtiden drivas 
med solenergi, medan vindkraft 
ligger närmast till hands för de 
danska. Samtidigt har Ikealed-
ningen lanserat nya miljödirek-
tiv för transporter. Samtliga 

tjänstebilar ska vara 
miljöklassade till år 

2010. Men den 
största utmaning-
en ligger i att öka 

fyllnadsgraden i 
l å n g t r a d a r -

transporterna, det 
vill säga att 

packa last-
bilarna 
så ef-
fektivt 
d e t 
b a r a 

går. Anders Dahlvig menar att af-
färsnyttan och miljötänkandet 
går hand i hand, men poängterar 
att det finns överordnade motiv.

”Klimatförändringen är ett 
stort problem för vår värld. Kun-
der och anställda kräver att vi tar 
vårt ansvar. Företagen kan inte 
maximera ägarnas vinster till 
varje pris”, säger Anders Dahl-
vig. 

Ikea är i gott sällskap. Allt fler 
stora företag runtom i världen 
har insett klimatfrågans bety-
delse för varumärket. Flygbola-
get british Airways informerar 
sina resenärer hur mycket koldio-
xid som förbrukas vid varje resa 
och kompenserar detta genom 
att köpa utsläppsrätter som se-
dan makuleras. Banken HSBC 
stoltserar med att endast köpa in 
miljömärkt el samtidigt som 
man kompenserar de anställdas 
bil- och flygresor med att plante-
ra regnskog. 

”Vi ser tydligt att det blir allt 

19  

V A  G R Ö N  K A P I t A l I s m

”Med förnybar energi tar vi 
kontrollen över våra kostnader”

Anders Dahlvig, koncernchef Ikea

viktigare för företagen att ha en 
miljöprofil som de kan kommu-
nicera till kunder, investerare 
och andra intressenter”, säger 
Charlotte Erkhammar, koncern-
chef för pr-byrån Kreab.

I medierna framställs det ofta 
som att klimatfrågan är under 
diskussion. Forskare med diame-
tralt olika förhållningssätt tol-
kar och väger in fakta om 
temperaturhöjningar och havs-
nivåer på olika sätt. Men det här 
är en bild som inte verkar stäm-
ma med verkligheten ute i nä-
ringslivet. I de flesta stora före-
tags vardag är klimatfrågan 
redan en realitet att anpassa sig 
till. 
”mIN uPPFAttNING  är att vi re-
dan passerat det stadium där kli-
matfrågan diskuteras och ifråga-
sätts. I dag står den högt upp på 
både företagens och allmänhe-
tens dagordning”, säger magnus 
Furugård, vd på GES Investment 
Services, som utför etiska analy-
ser av noterade bolag.   

 I sitt dagliga arbete gör Mag-
nus Furugård och hans riskana-
lytiker genomlysningar av 
svenska och internationella 
börsbolag. GES Investment Ser-
vices går igenom policydoku-

TänKEr  
grönT. 
Ikeas  
Anders  
Dahlvig.
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effekten och ökar lönsamheten. 
NåGRA AV FÖRetAGeN  i nätver-
ken är helt klimatneutrala, vil-
ket innebär att de kompenserar 
de negativa miljöeffekterna med 
positiva. Utsläpp av koldioxid 
kompenseras med köp av ut-
släppsrätter eller stöd till miljö-
projekt. 

En av huvudidéerna med 
BLICC-nätverket är att klimat-
frågan lyfts upp på högsta led-
ningsnivå. De flesta stora företag 
har idag en miljöchef och en mil-
jöpolicy, men det räcker inte. Kli-
matfrågan ska upp på vd:ns och 
styrelsens dagordning. Miljö- 
policyn ska verkställas.
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CDm, Clean Develop-
ment mechanism 
Projekt som leder till 
minskning av växt-
husgaser i ett utveck-
lingsland.
Handel med ut-
släppsrätter inom EU 
(European Union’s 
emissions-trading 
scheme, ETS)
Ett europeiskt han-

delsystem av ut-
släppsrätter, där  
privatpersoner eller 
företag som inte  
omfattas av utsläpps-
handeln, köper ut-
släppsrätter och se-
dan annullerar dessa. 
Då kan den mängden 
koldioxid tas bort 
från handelssystemet 
och därmed förhin-

dra att utsläppet äger 
rum.
Internationell ut-
släppsrätt
Länder med åtagan-
de enligt Kyotoproto-
kollet kan begränsa 
sina utsläpp genom 
att sinsemellan hand-
la med sin tilldelade 
utsläppsmängd.
JI, Joint  

Implementation
Bygger på samma 
principer som CDM, 
men innebär att  
projektverksamheten 
sker i samarbete  
mellan två länder 
som båda har åta-
ganden enligt Kyoto-
protokollet.
Klimatneutral
Att reducera egna ut-
släpp och sedan 
kompensera det som 

återstår genom att 
nyttja europeiska ut-
släppsrätter, utsläpps 
krediter, kolsänkor  
m m.
Koldioxidekvivalent
Enhet som används 
när man mäter ut-
släpp av olika växt-
husgaser. Bidraget 
från varje enskild gas 
har räknats om till 
den mängd koldioxid 
som har motsvarande 

inverkan på klimatet.
Kolsänka
När nettoupptaget av 
CO2 i träd och mark 
är större än den 
mängd växthusgaser 
som avges på grund 
av till exempel av-
skogning, skogsbrän-
der eller naturlig ned-
brytning.
Koyotoprotokollet 
Internationell över-
enskommelse i de-

liten lathund till klimatspråket

ment och handlingsplaner som 
ett corporate finance-företag gör 
en due diligence.

En allt viktigare faktor är att 
analysera hur långt företagen 
kommit i arbetet med att anpassa 
sin verksamhet efter klimatho-
tet. Finns det en miljöpolicy? 
Finns det en strategi för att mins-
ka beroendet av fossila bränslen? 
Finns det faktiska och mätbara 
miljömål som företaget arbetat 
efter?  

Till GES Investment Services 
kunder räknas framför allt insti-
tutionella placerare och fonder 
som vill försäkra sig om att deras 
investerade pengarna är placera-
de i företag som drivs på ett lång-
siktigt och hållbart sätt. 
sPARARNAs PeNGAR  ska inte 
växa i företag som förknippas 
med barnarbete, vapen och mil-
jöförstöring. Först och främst ef-
tersom allt fler investerare vill ta 
ett aktivt samhällsansvar. Men 
också för att det innebär faktiska 
finansiella risker att inte ha ett 
godtagbart förhållningssätt till 
miljön och klimatet.

Om detta kan skanska vittna 
efter utsläppen av Roca Gil i Hal-
landsåsen 1997, Boliden när för-
dämningen 
i Los Frai-
les-gruvan 
brast 1998 
eller ABB i 
s a m b a n d 
med den 
amer ikan-
ska asbest-
ska nda len 
2001. Samt-
liga miljö-
s k a n d a le r 
som – trots 

att de orsakades av underleve-
rantörer och partners – ändå har 
skadat nämnda svenska företag.

Att inte arbeta strategiskt och 
aktivt med miljöfrågor kan stå 
företagen dyrt. Det kan kosta tid, 
pengar och kompetens under en 
lång tid.

Men att ha en miljöpolicy och 
ett förhållningssätt i klimatfrå-
gan handlar inte enbart om att 
säkra sig mot eventuella miljö-
skandaler som kan svärta ned 
varumärket och ge negativ pr. 
Det handlar också om att anpas-
sa företaget efter nya förutsätt-
ningar i en föränderlig omvärld.

”Alla företag kan tjäna pengar 
genom att fokusera på hållbar ut-
veckling. Om svenska företag 
börjar omställningen i tid kan 
det skapa konkurrensfördelar, 
både på kort och lång sikt”, säger 
gunilla Hadders, konsult på Re-
spect Europe, som är rådgivare åt 
företag som vill minska sin kli-
matpåverkan.

I sitt arbete möter hon både 
små och stora företag som vill 
veta hur de kan dra sitt strå till 
stacken. I Respect Europes kon-
sultarbete ingår att sätta sam-
man olika nätverk där företagen 
kan utbyta erfarenheter av att ar-
beta med miljöfrågor. För sex år 
sedan drog man igång BLICC-
nätverket (Business Leaders Ini-
tiative on Climate Change) som 
är en sammanslutning av elva 
företag som samverkar för att 
identifiera och genomföra åtgär-
der som minskar växthus-

Att utrusta företaget med en 
miljöprofil har snabbt blivit en 
överlevnadsfråga. Kadrer av en-
ergikonsulter, miljörådgivare 
och affärsutvecklare anlitas för 
att skriva vackert formulerade 
styrningsdokument och visio-
ner. 

”Har man någon som helst an-
språk på att vara ett seriöst före-
tag är klimatanpassningen en 
självklarhet. Men det här är inget 
självuppoffrande arbete. Vi tjä-
nar pengar på att ligga i fram-
kant med miljöfrågor”, säger  
Håkan bryngelson, vd för Vasa-
kronan.

Det statliga fastighetsbolaget 

gEr mIlJö-
råD. Charlotte 
Erkhammar, 
koncernchef 
för pr-byrån 
Kreab.

AnAlysErAr. 
Magnus Furugård, 
vd på GES Invest-
ment Services.

”Om svenska företag börjar omställningen 
i tid kan det skapa konkurrensfördelar”
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En grön
satsning!

europcar.se

Välkommen!

Vi satsar på bredden,
både på miljöbilar och
bränslesnåla dieselbilar.
Vårt mål för nästa år är
att ha 1.000 dieselbilar
och 1.000 miljöbilar i
vår bilpark.

cember 1997 i Kyoto, 
Japan. Innebär att 
de årliga globala ut-
släppen av växthus-
gaser ska minska 
med 5,0 procent 
från året 1990 till pe-
rioden 2008–2012.
miljöbil 
Bilar som helt eller 
delvis drivs med eta-
nol, el eller gas och 
som släpper ut max 
120 g CO2/km. 

miljöklassad 2005 
Bil som släpper ut 
mindre än 1 000 g 
CO2/km beskattas 
enligt särskild taxa i 
stället för efter vikt 
som annars är fallet.
offsetlösning 
Att kompensera de 
växthusgaser som 
en verksamhet släp-
per ut genom att t ex 
köpa utsläppskredi-
ter.

smart tillväxt
Termen är lanserad 
av EU-kommissionen 
och innebär grön till-
växt som bygger på 
marknadsekonomis-
ka förutsättningar.
Utsläppskrediter 
Skapas genom pro-
jekt som minskar ut-
släppen av växthus-
gaser, t ex CDM, JI 
eller kolsänka.

är ett av Sveriges 
största i sitt slag, med 
en total area på 1,8 
miljoner kvadratme-
ter. Vasakronan är 
specialiserat på kom-
mersiella lokaler i 
storstadsregionerna, 
uppåt 60 000 personer 
arbetar i bolagets 160 
fastigheter. 

Fastighetssektorn 
med allt från kom-
mersiella lokaler till 
bostadsrätter och hy-
reshus svarar för 40 
procent av den totala 
energiförbrukningen i Sverige. 
Om hela fastighetssektorn fasa-
de ut fossila bränslen och mins-
kade energiförbrukningen  
skulle det få nationella konse-
kvenser. 

I Vasakronans fall handlar kli-
matanpassningen framför allt 
om att sänka energiförbrukning-
en i form av elektricitet och upp-
värmning. För Håkan Bryngel-
son har därmed kostnadsjakten 
och klimatanpassningen gått 
hand i hand. Genom att isolera 
fönster och dörrar, investera i ef-
fektivare uppvärmningsanlägg-
ningar och sänka elförbrukning-
en i samtliga led har Vasakronan 
på tre år sänkt sin värmebruk-
ning så att den ligger 30 procent 
under genomsnittet. I varje fast-
ighet görs regelbundna drifts-
analyser för att sänka energiför-
brukningen ytterligare.

I Vasakronans strävan för att 
bli ett klimatneutralt företag in-
går också en utfasning av allt fos-
silt bränsle. All el som levereras 
till fastigheterna är miljömärkt. 
Ingen inköpt fjärrvärme har till-

kommit genom för-
bränning av olja eller 
gas. Merparten av 
driftbilarna tankas 
med biobränsle. Och 
Håkan Bryngelson 
och hans kolleger i 
ledningsgruppen har 
dragit ned på resandet 
ordentlig när allt fler 
möten sker via video-
konferens.

Men för många före-
tag är det inte helt en-
kelt att bli klimatneu-
trala. Den tunga 
industrin, med me-

tallproducenter och verkstads-
bolag, står kanske inför den 
största utmaningen. I denna sek-
tor är koldioxidutsläppen och 
energiförbrukningen som störst. 
Även petroleumindustrin står 
inför en omfattande anpass-
ningsprocess. 
”BlICC-NätVeRKet  har hjälpt 
oss att minska på koldioxutsläp-
pen, men fortfarande finns 
mycket kvar att göra”, säger 
Christer Forsgren, miljöchef på 
Stena Metall.

Bolaget är ett av de ledande fö-
retagen i Europa på materialåter-
vinning. I Stena Metalls anlägg-
ningar bearbetas, förädlas och 
återvinns allt från elektronik-
skrot till kemiskt avfall. Att 
samla ihop och smälta ner me-
taller är ena sidan både energi-
krävande och smutsigt. Å andra 
sidan går det åt avsevärt mindre 
växthusgas vid återvinning av 
metall jämfört med direkt pro-
duktion. Att smälta ner och åter-
vinna aluminiumburkar, kop-
partrådar och kretskort är i sig 
en verksamhet som minskar kli-

Företag  
i BlICC- 
nätverket
Statoil
Vasakronan
Stena Metall
NCC Sverige
Poseidon
SMHI
Luftfartsverket
MKB Fastighet
Länsförsäkringar
Fortum
Forbo Golv

t
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matpåverkan, trots att den har 
en direkt negativ inverkan på 
miljön. 

”I år återvinner vi metall som 
annars skulle inneburit utsläpp 
på 5 miljoner ton koldioxid. Det 
är mer än vad Sverige har åtagit 
sig att minska under ett år”, sä-
ger Christer Forsgren.

Förra året släppte hela Stena 
Metallkoncernen ut 80 000 ton 
koldioxid. Arbetet med att mins-
ka beroendet av fossila bränslen 
går vidare. Tidigare i år köpte 
Stena Metall ett helt tågset med 
vagnar, lok och lokförare av Ban-
verket. Investeringen är ett för-
sta steg i övergången från lång-
tradartransporter till tågtrafik. I 
Stena Metalls smältverk i små-
ländska Älmhult och danska 
Kolding har de gamla gas- och ol-
jeuppvärmda ugnarna bytts ut 
mot eldriva. Energiförbrukning-
en har minskat med 40 procent.

Men att ställa om energiför-
brukning kräver investeringar. 
Byggbolaget NCC arbetar med att 
utveckla tekniken i nybyggna-
tioner och minska energiför-
brukning i befintliga fastigheter. 
En stor del av NCC:s forsknings- 
och utvecklingsprojekt sker i 
samarbete med EU och Energi-
myndigheten. Men mycket sker 
också i egen regi. 
tyDlIGAste exemPlet  heter 
NCC Concept House, en huspro-
totyp som ska vara självförsör-
jande på sol, vind och vatten. Än 
så länge har inte huset byggts, 
men enbart skrivbordsarbetet 
har kostat omkring 10 miljoner 
kronor. NCC letar nu efter möj-
ligheter att uppföra sitt miljö-
vänliga koncepthus.

”Projektet har ännu inte reali-
serats. Men erfarenheterna har 
utvecklat hela vår miljösyn. Det 
går faktiskt att bygga hus som 
drar noll energi”, säger göran 
gerth, miljöchef på NCC.

Miljöfrågan är också ett kon-
kurrensmedel i kampen om 
kompetensen. Företag som inte 
arbetar aktivt för att motverka 
växthuseffekten och satsa på 
miljövänligare alternativ riske-
rar också att stöta bort viktig 
kompetens vid nyrektrytering 
av personal. För dagens nyutexa-
minerade studenter vid landets 
högskolor och universitet är mil-
jöarbete en viktig parameter vid 
sidan om lön, kompetensutveck-

ling och flexibilitet när de väljer 
framtida arbetsplats. 

”Vi ser det tydligt när vi träffar 
arbetssökande i intervjusituatio-
ner. Dagens unga efterfrågar ar-
betsgivare som tar miljöfrågan 
på allvar”, säger Göran Gerth.

Han får medhåll av Magnus 
Furugård på GES Investment 
Services. Nyttan med att ta ett 
aktivt samhällsansvar är minst 
lika mycket en intern angelägen-
het för företagen. 

”Man ska inte underskatta de 
interna effekterna. Det blir ofta 
ett väldigt liv bland de anställda 
i ett företag som förknippas med 
miljöförstöring”, säger Magnus 
Furugård.

Anställda som vet att de arbe-
tar för en arbetsgivare som vill 
minska energiförbrukning och 
gynna miljövänla alternativ är 
mer lojala och motiverade.
meN Allt ANsVAR  vilar inte på 
företagen själva. En viktig del i 
arbetet med att minska miljöef-
fekterna i näringslivet är att på-
verka politikerna. 

En rad svenska företag lobbar 
just nu både nationellt i Sverige 
och internationellt i EU för att få 
till stånd en bred klimatstrategi 
som omfattar allt från skattelätt-
nader för klimatfrämjande in-
vesteringar till kraftigt ökade 
investeringar på miljöteknik. n

7 steg till ett miljövänligare företag
Kartlägg 

koldioxidut-
släpp. Redovi-
sa utsläpp från 
egna anlägg-
ningar och  
indirekta från 
inköpt energi.

Formulera 
en konkret 
handlingsplan 
för hur ditt  
företag ska 

minska utsläp-
pen.

Gör en nog-
grann klimat-
analys inför 
varje stort in-
vesteringsbe-
slut.

Inför längre 
återbetalnings-
tider vid  
klimatvänliga 
investeringar.

Arbeta  
systematiskt 
för minskad  
total energian-
vändning –  
allt från  
komplicerade 
produktions-
processer  
till lågenergi-
lampor och 
bränslesnåla 
bilar. 

Undvik att 
använda fossi-
la energikällor 
för uppvärm-
ning så långt 
det går.

Arbeta för 
att produkter 
och tjänster 
ska reducera  
klimatpåver-
kan. 
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KlImATAnpAssAr. Vasakronans vd Håkan Bryngelson.

”Dagens unga efterfrågar 
arbetsgivare som tar 
miljöfrågan på allvar”

Göran Gerth, miljöchef på NCC
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pAnElEn

miljöfrågan
har tagit över
Konsumenterna  
ställer krav, vi följer  
efter konstaterar  
VA:s 500-panel.

Klimatfrågan är löpsedels-
material just nu. Håller det i 

sig under 2007?
ja, det blir nästa års viktigaste
fråga 77 %
nej, det är en bubbla  23 %

”Det beror på hur klimatet 
blir 2007. En normal som-
mar och en normal vinter 
så dör frågan”, tror Åke 
Modig, vd Swedish Meats.

Hur kommer klimatfrågan att  
påverka ditt företag?
inte alls 31 %
Högre produktionskostnader 
som konsumenterna får betala 
 23 %
Konsumenterna kräver 
miljövänliga produkter 46%

”Vi märker mycket tydligt hur kon-
sumentmakten kräver att alla tar 
mer ansvar i kedjan”, säger Thomas 
Holmgren, vd Heandig.

Är handel med utsläppsrättig-
heter ett bra sätt att kom-

pensera för utsläpp?
ja, marknadsekonomi 
fungerar 38 %
nej, att köpa utsläppsrätter  
är ett sätt att slippa ta verkligt 
ansvar 62 %

”I brist på en övrigt icke fungerande 
marknad är detta en godtagbar lös-
ning”, säger Torsten Rahm, vd 
Koneo. 

”Så länge Kina och 
USA står utanför är  

det ju en  
chimär”
Peter Nilsson,  
vd Duni, om 
handeln med  
utstläppsrätter
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”Pappers-
bolagen på 

börsen kan bli 
framtidens 
biobränsle-

producenter”
23  

s v ensk a för e tag h a r grön pa nik .  Kunder och ägare 
vill veta om de är miljövänliga, men frågan blir hängande 
i luften. 90 av de 100 största börsbolagen i Europa lämnar 
en hållbarhetsrapport om företagets miljöpåverkan och 
sociala ansvar. Av de svenska börsbolagen är motsvaran-
de andel bara någon enstaka procent, enligt Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Informationsdirektörer-
na står helt handfallna. Kanske är företagen rädda 
för att kritiseras för sin miljöfarliga verksamhet 
om de uppmärksammar ämnet. Men verklighe-
ten kommer ikapp. Företag med en uttalad ambi-
tion att agera etiskt och miljömässigt men som 
brister i tillämpningen kan enklare rätta till 
felen jämfört med företag som inte ens 
vill se åt problemen. 

Miljötänkande är ingen välgörenhet 
som kan avhandlas i en bössa på en jul-
basar. Alla företag påverkar dagligen 
miljön. Allt annat vore att likställa 
sig med utomjordingar. Bara genom 
att ange i årsredovisningen eller på 
hemsidan vilken miljöpolicy företa-
get tillämpar och hur mycket ut-
släpp och avfall som verksamheten 
alstrar kan företaget inspireras att 
bli mer miljövänligt. 
   Det är förvånande att företagen 
inte raskar på med en tydligare 
miljörapportering. Investerare 
över hela klotet har redan insett 
att företagens hantering av miljö, soci-
alt ansvar och bolagsstyrning är avgö-
rande för hur aktiekursen utvecklas. 
Professor Jeroen Derwall på RSM Er-
asmus-universitetet i Rotterdam kon-
staterar att företag med ett uppvisat 
miljöansvar ger drygt 3 procenten-
heter högre avkastning än företag 
som struntar i miljöfrågan, räknat 
på perioden 1995–2003. 

Investerarna har bättre koll än in-
formationsdirektörerna. FN:s nya 
riktlinjer för ansvarsfulla investe-
ringar (Principles for Responsible 

Investment, www.unpri.org) har fått ett rungande ge-
nomslag. Ett halvår efter att de presenterades har investe-
rare med ett totalt förvaltat kapital på 35 000 miljarder 
kronor – nio gånger så mycket som hela Stockholmsbör-

sen – skrivit under kontraktet. Och det är bara början. 
Flera av världens största banker, som HSBC och 

Goldman Sachs, är initiativtagare. Bland de 
svenska påskyndarna märks Andra och Tredje 
AP-fonden. Gemensamt för alla förvaltarna är att 
de utvärderar potentiella investeringar efter etis-
ka och miljömässiga kriterier. Miljöbovarna blir 
helt enkelt utan pengar.

Kraven på miljöredovisning i börsbolagen är 
löjligt låga, men i brist på det lagliga trycket 

borde investerarnas växande miljömedve-
tenhet ändå sporra företagen att se sig 
själva i ett miljösammanhang och upp-
lysa marknaden om det. Den som inte 
lyssnar på investerarnas krav riskerar 
att kapa sitt kapital. 
Och den som avfärdar miljöredovisning 
som tomma floskler kan påminna sig 
om hur det gick för energijätten Enron. 
Svenska fondförvaltaren 

Banco upptäckte att bo-
laget var majoritetsä-

gare i flera projekt 
som bröt mot 
mänskliga rättig-

heter och skadade 
miljön. När Enrons led-

ning vägrade att svara på frå-
gor sålde Banco sina aktier. 
Bolaget trillade också ut ur 
Dow Jones Sustainability 

Index i god tid innan den fi-
nansiella krisen uppenbarade 

sig. Så här fem år senare blir de 
flesta investerare misstänksamma om företag 
mörkar viktiga miljöfrågor. Eller som Enron iro-

niskt nog valde att citera Martin Luther King i ett 
internt brev månaderna före konkursen:

”Our lives begin to end the day we become silent 
about things that matter.”  n

”Miljötänkande är ingen välgörenhet som 
kan avhandlas i en bössa på en julbasar”

Dyrt att missa miljön
Svenska börsbolag struntar i att redovisa hur de påverkar miljön. 

Nonchalansen kommer att stå dem dyrt. Investerare med nio  
gånger mer kapital än börsen har redan gått över till kravmärkt.

CeCilia aronSSon ger varje torsdag VA:s syn på veckans viktigaste händelse.
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kro n i ko r
Tyck till om 
krönikan

VECKANS AFFÄRER

DOM

Revisorernas två 
branschorganisatio-
ner FAR och SRS 
har blivit ett.  
Styrelserna ägnade 
många mötes
timmar åt att hitta 
ett nytt gemensamt 
namn. Någon före
slog FARMOR. Det 
blev FAR SRS. Den 
nya loggan har två 
färger: svart för sta
bilitet i yrkeskåren 

och oliv
grönt 

som ska signalera 
den ökade betydel
sen av gröna frågor i 
företagens redovis
ning, enligt förening
ens nyvalde ord
förande Peter 
Clemedtson. 

Förra veckan visade 
de stora svenska 
klädkedjorna vårkol
lektionerna. Lindex 
öppnade en smarrig 
garderob med  
tydliga spår från  
50 och 60talen.  
Kläderna presente

rades i en sekel
skiftesvåning 
mitt i Stock
holm, läckert 
dekorerad med 
sammet, geléhal

lon och Audrey 
Hepburnaccessoa

rer. Vd Göran Bille 
slank hemtamt om
kring bland kakel
ugnarna.  




