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I väntan på den  
hållbara strategin 



För att förstå dagens viktigaste affärsutmaningar 
har vi intervjuat åtta hålbarhetsansvariga i 
lika många branscher. Historiskt hade VD eller 
strategichef varit den logiska personen att prata 
med. Men, i en tid där riksdag och EU har beslutat 
att vi skall nå net zero, där investerare satsar mer 
och mer på gröna investeringar och där kunderna 
värderar hållbarhet allt högre för varje år som går, 
ser vi nu hållbarhetsansvarig som den naturliga 
nyckelspelaren, för det moderna företagets 
strategi.

Vår grundläggande hypotes i intervjuerna var, att 
företag med starka hållbarhetschefer och bevisat 
lyckade satsningar nu helt svängt och satsar 
långsiktigt och strukturellt på hållbar omställning av 
sina verksamheter. Att man låter makroförändringar 
guida och integrerar hållbarhet i grundläggande 
strategiarbete, eller till och med har hållbarhet 
som fundamentet. Verkligheten visade sig dock 
vara en annan. Hållbarhetschefen kan i vissa fall 
beskrivas som rehabansvarig för ett företag som 
alltför ofta fortfarande siktar på överkonsumtion 
och överproduktion. Hållbarhetsarbetet kan 
snarare jämföras med en tillfällig, avgiftning, efter 
vilket företaget sedan kan fortsätta som tidigare! 
Det vackra, och vad vi menar mycket viktiga, 
ledande exemplet på grön net zero-omställning 
med cirkulär ekonomi och tjänstefiering som verklig 
strategi hägrar fortfarande någonstans långt 
därute.

Däremot ser vi flera affärskritiska hållbara initiativ 
på hög strategisk nivå med tydliga affärs- och 
hållbarhetseffekter som framgångsrikt drivs av 
den hållbarhetsansvariga. Detta är en bra start, 
men grundläggande utmaningar för en fullt ut 
framtidsäkrad, net zero -baserad företagsstrategi 
kvarstår. 

Baserat på våra samtal med hållbarhetsansvariga  
är de tydligaste utmaningarna:

Låg betalningsvilja hos kund för framtidens 
lösningar som de hittills utformats: Generellt menar 
hållbarhetscheferna att exemplen  där kunderna 
är beredda att betala mer för lösningar med t.ex. 
lägre CO2e eller mindre skadliga kemikalier är få. 
”Kunden kan betala mer för finare kaffe men inte 
för vår Svanenmärkta tjänst”

Målkonflikt i företaget: Intäkt och kostnad är det 
som fortfarande förenar ledningsgruppen, och 
försök med hållbara alternativ som slår mot andra 
ledares finansiella resultat lyckas oftast inte.

Förlegad referensram i företaget: Ledningsgruppen 
är oftast fokuserad på konkurrenter och branschen 
i stort, men den stora förändringen idag sker 
på makronivå (t.ex. kommer kravet på net zero 
oavsett om konkurrenterna har agerat eller ej). 

Riksdag och Regering kan tyvärr tjäna som dåliga 
exempel; företrädare pratar ofta om Sverige som 
ledande och framgångsrikt. Men med tanke på 
hur långt i från våra nationella åtaganden* vi är  
blir detta helt ointressant och hjälper varken staten 
eller företag att fokusera rätt framöver.
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Utmaningar med en hållbar strategi

Hållbarhet – vår syn

Vi definierar hållbarhet som Social, Ekonomisk 
och Ekologisk framgång. Vi använder vissa 
klimatspecifika mål då vi ser at detta områden 
har tydligast krav just nu. Men, fundamentalt 
anser vi att hållbarhet handlar om långsiktighet 
och ansvar.

*Not till ovan, t.ex Agenda 2030 delegationen slår fast att ”Den 
ekonomiska och sociala ojämlikheten ökar samt att flera av 
de nationella miljömålen uppnås inte i tid”. Eller t.ex. Sveriges 
miljömål, 2020 års uppföljning, där endast två av sexton mål 
utvecklas positivt. 



Även om de hållbarhetsansvariga vi har intervjuat 
verkar i olika industrier och har olika bakgrund, 
så förenas de i några gemensamma arbets- och 
tankesätt:

De lyckas genom att vara och se sig 
som förändringsledare – ”allt jag gör är 
förändringsledning” 

De vågar stå för resurskrävande 
genomgripande initiativ, utan att fastna 
i komplexa och långa utredningar – ”jag 
vet ju ändå vad som måste göras, så jag 
behöver inte genomanalysera behovet”

De har lyckats lyfta sitt och företagets 
tankesätt från rapporterande och “SDG-
nagelfarande” till verkliga aktiviteter

De har skapat tydliga gröna proof points 
som organisationen kan se

De klarar av att balansera internt 
hållbarhetsarbete med det externa och 
förstår därmed signalvärden, t.ex. ekologisk 
mjölk internt, men har hela tiden fokus på 
den verkliga effekten på samhället externt
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Gemensamma synsätt hos  
hållbarhetsledare

Kort om net zero/netto noll och cirkulär ekonomi

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter 
uppnå negativa utsläpp, dvs nettonoll. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 
85 % lägre än utsläppen år 1990. Riksdagsbeslut 2017 för att nå Parisavtalet.

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som 
följer av denna. Kan ses som motsatsen till ”slit och släng”.



Baserat på intervjuerna och de projekt vi 
genomfört inom hållbarhetsområdet ser vi att de 
grundläggande kraven för hållbar tillväxt i dess 
rätta bemärkelse är dels en djup förståelse för 
företagets framtida roll och potential i en net zero-
värld, men kanske framför allt att man adresserar 
hållbarhetsfrågorna på ett strukturerat och lika 
professionellt sätt som man hittills arbetat med 
andra affärskritiska utmaningar. 

1. Skilj på intern hållbarhet och hållbara 
lösningar för kund: Vår erfarenhet och 
rekommendation är tydlig: Att skilja på företagets 
förmåga att agera hållbart är basen, men 
förmågan att skapa hållbara lösningar för kund 
och bygga ett hållbart varumärke är avgörande 
för företagets framtida lönsamhet och överlevnad. 
Genom att tydligt separera dessa perspektiv 
skapas, mycket effektivare interna diskussioner 
och framdrift – oavsett om företaget arbetar med 
tjänster eller varor. 
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Nyckelinsikter

Extern hållbarhet som träffar kund – den relevanta spetsen som betyder 

mycket för intressenter och där företaget har stor påverkan på samhället

Intern hållbarhet – skapar ett hållbart företag

Ett företag med hållbara arbetsförhållanden, låg miljöpåverkan m.m. och 

är en förutsättning för att prata hållbarhet externt

”
Hållbarhetsarbete ur ett varumärkesperspektiv 



2. Fastna inte i rapporterande och 
kartläggning av globala må: Detta arbete är inte 
sällan en förutsättning för fortsatt hållbarhetsarbete 
och något att bygga vidare på, men allt för ofta 
läggs mer fokus på det rapporterande än det 
genererande. Omvärldens krav på att företaget 
genererar förbättring har ökat och kommer 
intensifieras ytterligare  genom lagstiftning och 
konsumentkrav. Vi upplever att ett fokus på GRI 
rapportering och koppling till Agenda 2030 många 
gånger kan stå i vägen för verklig förbättring; 
det blir svårt att förstå och mycket tid och kraft 
går åt till rapporterande och kartläggande. 
Eftersom varken GRI eller Agenda 2030 skapats 
för utvecklingen av företag upplever vi att det 
blir ett lager som för många försvårar och gör 
hållbarhetsarbetet onödigt tungrott. 

De hållbarhetschefer vi har intervjuat visar stor 
kunskap om Agenda 2030 och flertalet andra 
relevanta regelverk och men har valt  valt att 
fokusera på aktiviteter som ger tydlig effekt –  
”naturligtvis rapporterar vi, men vårt fokus och där 
vi får effekt är vårt nya industrierbjudande” eller 
” Vi gör generellt väsentlighetsanalys på alldeles 
för hög övergripande nivå. Vi måste jobba med 
processer. Vi måste gå ner i detalj”.

Nya kunderbjudanden som skapar lönsamma 
gröna proof points skapar tydlighet kring hur 
bolagen måste arbeta framåt, samt leder till färre 
målkonflikter i ledningsgruppen.

I Sveriges Grönaste Varumärke-undersökningen är det också tydligt att aktiviteten Sponsring av miljöfrämjande 
aktiviteter minskar i värde för konsumenterna jämfört med för 3-4 år sedan och samtidigt ökar värdet av Minskade 
utsläpp av växthusgaser och Förbättrad kemikalieanvändning i konsumentens ögon 
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Företagets direkta påverkan

• Specifika ansvar och aktiviteter 
kopplade till lagar och 
förordningar  

• Internt fokuserat; Processer och 
ansvar

• Skyddsombud, miljöchef, utsedd 
person i ledningsgruppen

Företaget i en social kontext

• Ospecificerat ansvar och otydliga 
aktiviteter  

• Externt fokuserat: rapportering 
och kartläggning

• Styrelse, Investerar Relationer, 
CMO, eldsjälar 

Företaget som en del av lösnningen

• Vagt men stort ansvar, påverkan 
och hög förväntning. Specifikt

• Externt och internt, specifika 
förbättringar där det gör störst 
nytta och syns

• Styrelse, ledningsgrupp, 
mellanchef, medarbetare

- 2005
2006 - 
2016 2017 -

Hållbarhetsarbete har utvecklats över tid

Arbetsmiljölagen

Kemikalieregler

Avfallsdirektiv GRITM

ESG Rapporterande

Net Zero



3. Förstå företagets situation i ett 
makroperspektiv genom scenarioutveckling: 
Världen förändras kraftigt genom Parisavtalet 
och den lagstiftning som följer därav. De tydliga 
tecken vi nu ser på klimatförändringar och ökade 
sociala krav driver på ytterligare. Därför bli det 
essentiellt att förstå vad denna förändring innebär 
för företaget och vilken roll företaget spelar i 
förändringen. BlackRock som är världens största 
kapitalförvaltare kräver redan idag att alla bolag 
de investerar i gör en TCFD rapport – ett verktyg där 
framtidens risker och möjligheter tydligt definieras. 
BlackRock är inte ensamma om detta och ännu 
fler lär mycket snart följa efter. Oavsett verktyg, 
så kan förståelsen för de förändringar samhället 
står inför vara emotionellt tungt. Samtidigt skapas 
också en nödvändig tydlighet och en gemensam 
burning platform i en ledningsgrupp, vilket i sig 
motverkar målkonflikter och fungerar enligt vår 
erfarenhet som en språngbräda för ett effektivt 
och målinriktat hållbarhetsarbete Tilläggas bör att 
TCFD tillsammans med klimatscenarior är något 
svårhanterligt, i linje med punkt ett ovan bör 
företaget därför säkra att scenarieutveckling görs 
utan att alla behöver lära sig TCFD. 

4. Ta makt över varumärket: Nu är tidpunkten 
rätt att skapa ett syftesdrivet varumärke. Vi ser 
att många globalt starka varumärken, som de 
facto har stora utmaningar i att bli hållbara 
(t.ex. fast fashion och fast furniture), allt för länge 
har styrt den gröna agendan. Vår bedömning 
är  att fokuset kommer tillbaka på det verkliga 
förbättrandet och flyttas från en logik kopplad 
till konsumentens-carbon-footprint-logik och 
istället komma tillbaka till företaget och därmed 
företagets varumärke. Carbon footprint skapades 
en gång i tiden av oljebolaget BP för att just flytta 
fokus bort från företaget. Ett tydligt syftesdrivet 
varumärke med transparens och hållbarhet som 
grund blir en förutsättning för överlevnad i ett 
framtida net zero-perspektiv, men självklart också 
en möjlighet att åtnjuta en större betalningsvilja för 
hållbara och gröna produkter 
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Framtidens krav är inte här riktigt än, men 
det går att påbörja resan redan nu

Med kundmötet som självklar utgångspunkt stöttar vi företag och 
organisationer i deras resa mot hållbar tillväxt. Differ är 70+ strategikonsulter 
i Sverige och Norge och en del av XLENT Consulting Group med 400  
konsulter och 600 miljoner i årlig omsättning. Läs mer på www.differ.se
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Vår undersökning visar att ett hållbart och därmed 
ett mer långsiktigt perspektiv, ännu inte är styrande 
för det stora flertalet företags affärsstrategier, trots 
framgångsrika hållbarhetssatsningar. Samtidigt ser 
vi att flera av de intervjuade hållbarhetscheferna 
nyligen har flyttats upp organisatoriskt och 
rapporterar direkt till VD. För oss är det tydligt att i 
dessa företag får hållbarhetsansvarig och därmed 
hållbarhetsfrågorna väsentligt större påverkan på 
affärsstrategin. 

Med våra slutsatser och rekommendationer i 
denna artikel vill vi visa på sätt att både skapa 
tydlighet kring interna hållbarhetsambitioner 
och påbörja resan mot en hållbar affärsstrategi, 
där förändrade makroperspektiv måste 
adresseras, men kundens förändrade behov 
och efterfrågan står i centrum.  Eller som VD för 
ett bolag i fordonsbranschen uttryckte sig efter 
att vi arbetat fram deras hållbarhetsstrategi:  
”Hållbarhetsstrategin blir ju egentligen grunden för 
vår affärsstrategi framöver”. 

Att vänta på och följa vinnande exempel 
och best practice har historiskt ofta varit en 
framgångsrik strategi. Slutsatsen av vår analys är 
tydlig: framöver kommer detta vara en mindre 
framgångsrik strategi. Oavsett om det gäller 
affärsmodell, varumärkespositionering eller 
erbjudandeutveckling.   

Metodik

Artikeln baseras på intervjuer med 
hållbarhetsansvariga inom dagligvaror, 
detaljhandel, tung industri, fordonsbranschen 
samt drivmedelsbranschen och Differs 
erfarenheter under det senaste året. Vi har 
valt att inte redovisa enskilda intervjuobjekt 
utan anser att det intressanta är de 
genomgående slutsatserna 


