
Företagens klimatarbete och de kommande intervjuerna diskuterades 

på det andra referensgruppsmötet  
 

Den 27 januari 2016 var det dags för det andra referensgruppsmötet inom projektet ”Kvinnor och män 

i styrelser och åtgärder för energi-och klimateffektivitet” med 11 deltagare från referensgruppen. 

Liksom vid det första mötet innehöll förmiddagen en blandning av presentationer och diskussioner och 

forskarna fick många tänkvärda synpunkter på det arbete som hade genomförts och som planeras 

under våren 2016. 

Forskarna redovisade resultat från en undersökning av företagens klimatarbete och 

kvinnorepresentation som gjorts på 85 st. svenska företag inom transport och tillverkningssektorn och 

som domineras av små företag, d.v.s. med mindre än 50 anställda. Urvalet av företag representerade 

denna fördelning och särskilt inom transportsektorn fanns många små företag med. Referensgrupps-

medlemmarna uttryckte inte förvåning över bristen på klimatarbete inom många företag och hade 

synpunkter på hur forskarna hade gjort ”kvinnopoäng” av uppgifter om andel kvinnor i styrelser samt 

kvinnor som ordföranden och VD:ar. Vidare diskuterades huruvida en certifiering innebär ett aktivt 

klimatarbete eller inte och om den roll företagens moderbolag eller koncern har i klimatarbetet. 

Forskarna kunde se en korrelation mellan storlek och klimatarbete och de små företagens villkor 

diskuterades i samband med detta samt hur resultaten skulle kunna spridas på ett konstruktivt sätt och 

utan att bara vara deprimerande.  

 

I nästa pass diskuterades upplägget på en intervjustudie med företag i Norge och Sverige som görs 

under våren 2016 och där ett urval av svenska företag redan gjorts. I Norge kommer intervjuerna att 

handla om hur man upplevt arbetet i styrelsen före och efter kvoteringslagen. Man kommer bland 

annat be om styrelsemedlemmarna berätta om klimat-och miljöarbetet och om hur de ser på 

klimatforskarnas resultat. Synpunkter från referensgruppsmedlemmarna var bland annat att forskarna 

även borde fråga om ambitionerna framåt under intervjuerna.  

Mötet avslutades med en påminnelse om nästa möte den 14 september 2016 då en studie av norska 

företags dokumentation bör vara färdig liksom intervjuerna i Sverige och Norge.  


