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Denna vecka publicerades den årliga hållarhetsrankningen av företag som det 

kanadensiska CSR-organet Corporate Knights gör inför Världsekonomiskt forum i Davos. 

Liksom de senaste åren har antalet svenska företag på denna 100-lista varit lågt. I år är 

det tre svenska företag som är listade 

Essity   plats 63 

Ericsson  plats 65 

Handelsbanken plats 72 

 

Ser man några år tillbaka i tiden har det legat på denna nivå sedan 2020.  Går man 

tillbaka till 2010-talet brukade 4-5 svenska företag vara med. 

Danmark har gått i motsatt riktning. På 2010-talet var 2-3 danska företag med men från 

2020 är det 4-6. Det är alltså inte bara en fråga om att nya industriländer som Kina 

kommit in på listan utan att svenska företag har tappat i hållbarhetsligan i jämförelse 

med jämförbara länder. Det kräver en liten utredning. 

1. Företagen växlar från år till år. Om man går tillbaka 10 år till perioden från 2013 är 

det bara ett svenskt företag som varit med alla år – Ericsson. I övrigt har de svenska 

företagen växlat och ingen klar linje kan urskiljas. H&M har varit med sex gånger. Det 

är påfallande att ofta en svensk bank varit med. Nu var det Handelsbanken men 

tidigare har SEB varit med två gånger och även Nordea var med medan det hade 

huvudkontor i Sverige. Andra återkommande namn är Atlas Copco och Essity (som 

var med när koncernen hette SCA). Scania och Electrolux har även varit med 2 

gånger. Några företag har bara varit med en gång – Husqvarna, AAK, Sandvik och 

Holmen. 

2. Kan man lita på rankningen? Numera görs omfattande undersökningar och det är 

möjligt att en del företag sovrar bland rankningsinstituten och väljer bort några som 

man helt enkelt inte hinner med. Det är en intern konflikt inom instituten att man 

måste täcka fler variabler och felkällor men samtidigt tappar i antal företag man kan 

granska. Vi vet helt enkelt inte om en del företag avstår från att delta i granskningar 

av resursskäl. Det är docksamtidigt ett tecken på att man prioriterar 

hållbarhetsfrågorna lägre. 

3. De svenska företagen har numera en ganska låg placering. 2023 var som synes alla 

tre placerade långt ner på 100-listan. Danmark har å sin sida ofta noteringar i toppen 

2023 var 5 av de 6 danska företagen i intervallet 1-25. 
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