Fråga till NMC:s hållbarhetspanel maj 2020:

Coronans effekter på näringslivets
hållbarhetsarbete samt social hållbarhet

Antal respondenter: 25 av 70

Fråga 1
Hur väl stämmer följande påstående in på din organisation? Det långsiktiga arbetet
med hållbarhet nedprioriteras på grund av att vi behöver tänka annorlunda med
anledning av corona.

Kommentarer:
•
•
•
•

Det långsiktiga arbetet följer vår miljö- och hållbarhetsplan. Däremot påverkar
situationen med corona vårt dagliga arbete.
Vi menar tvärt om att corona i några månader inte skall påverka de långsiktiga
målen.
Våra långsiktiga mål handlar om att bli mer cirkulära vilket är ännu viktigare
nu.
Stor fokus på arbetsmiljöfrågor, sociala då många medarbetare får arbeta
hemifrån.

Fråga 2
Har effekterna av corona synliggjort några brister (t.ex. sårbarhet) i affären eller i
värdekedjan?

Kommentarer:
•
•
•
•
•
•
•

Vi bygger mycket på det personliga mötet, och ibland blir det inte så effektivt.
Att kassaflödet/soliditeten hos vissa kunder är allt för svag. Och att vissa
leverantörer är för beroende av ett fåtal kunder (mer sårbara).
Beroende av den globala tillverkningen och transporten av IT-produkter har
blivit försenade.
Närproducerat blir viktigare.
Viktigt att ha kontroll över hela kedjan vilket vi inte alltid har.
En allmän ekonomisk nedgång innebär troligen lägre omsättning.
Produktionsstörningar pga försenade leveranser samt minskad tillgång av egen
personal.

Fråga 3
Ser du att effekterna av corona har utvecklat, eller kommer att utveckla, affären/
verksamheten på något sätt?

Kommentarer:
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Kris leder alltid till utveckling, vi förbereder oss för framtiden.
Färre personliga möten. Mer effektiv kommunikation. Jag tror att gränsen
mellan innesäljare och utesäljare kommer att förflyttas. Att man låter fler
jobba mer 360 grader med kunderna. Färre resor och mer uppföljning på
distans.
I mindre grad, men mer Ja än Nej. Ökat fokus på en stark ekonomi och mix av
kunder i olika segment.
Ett starkt ökat behov av hårdvara och mjukvara för att säkra kundernas
möjligheter till distansarbete!
Utifrån att vi som många andra har minskad försäljning.
Tror att våra arbetssätt kommer att påverkas även på längre sikt.
Förhoppningsvis mer frihet under ansvar på bredare front i organisationen.
Tror även att träning i digitala möten kommer underlätta och minska resandet.
Men även insikter om vikten av mänskliga möten för effektivitet och för att må
bra.
Vi kommer hitta nya affärsmodeller kopplat till digitala kanaler. Dessutom
kommer vi arbeta mer digitalt efter corona.
Svensk skogsindustri har visat sig stå förhållandevis stark genom
coronakrisen. Ytterligare ett bevis för hur pass hållbar Svensk skogsindustri är.
Vi befinner oss nu därför i ett bra läge för att utöka våra affärer internationellt.
Ändrade konsumentbeteenden.

Fråga 4
Har corona-utbrottet påverkat hållbarhetsarbetet i någon ny riktning eller lett till nya
samarbeten?

Kommentarer:
•
•
•

•

•

Mer medvetenhet om när resor kan undvikas.
Vår strategi och plan för hållbarhet var långsiktig och håller därför oavsett
Corona kris.
Inga seminarier på plats. Fler på nätet. Vår egen Movin'on i Montreal, som är
väldigt svår att locka besökare till från Europa, blir nu plötsligt lika tillgänglig
som om den var i Sverige.
Mer kontakt via internet (Teams, skype zoom etc). Faktiskt mer kontakter än
vad det skulle varit annars. Man hinner kontakta fler när det inte ingår resa
och övernattning.
Fler samarbeten med andra aktörer i samhället.

Fråga 5
Utifrån din organisation, upplever du att globaliseringen har pausats och att det som
är lokalt/närproducerat har fått ett uppsving som ett resultat av corona-pandemin?

Kommentarer:
•
•
•
•

Omöjligt
Både i allmänna diskussioner och praktisk handling. Resiliens allt viktigare
fråga.
Mest tendenser men pandemin främjar troligen sådan argumentation.
Mer diskussion om närproducerat.

Fråga 6
Corona-krisen har påverkat hur mitt företag prioriterar (upp eller ner) social hållbarhet
inom ramen för hållbarhetsarbetet.

Kommentarer:
•
•

Vår strategi för social hållbarhet är långsiktig och påverkas inte.
Många goda initiativ inom bolaget och inte minst bland andra bolag ger
intressanta uppslag och jämförelser.

Fråga 7
Jag tror att social hållbarhet kommer bli mer prioriterat i mitt företags
hållbarhetsarbete framöver, som en följd av erfarenheterna från corona-krisen.

Kommentarer:
•

Om vi inte är socialt hållbara har vi ingen som kan utföra arbetet.

Fråga 8
Mitt företag har i samband med corona-krisen identifierat nya risker kopplat till social
hållbarhet som är väsentliga för vår verksamhet att arbeta vidare med även efter det
att krisen har lagt sig.

Kommentarer:
•
•
•
•

Riskerna var kända sedan tidigare.
Nej, men vi har identifierat nya möjligheter.
Att säkra goda arbetsförhållanden även vid distansarbete. Utveckla
ledarskapet till att leda medarbetare på distans.
Antibiotikafrågan kan komma högre upp i agendan.

Fråga 9
Jag tror att social hållbarhet kommer få en större prioritet i näringslivet framöver på
bekostnad av miljöfrågor.

Kommentarer:
•
•
•

Klimatkrisen finns kvar även efter coronakrisen.
Det känns inte som att det svenska näringslivet har glömt klimatfrågan bara
för att den amerikanska presidenten har gjort det.
Tvärtom blir mer integrerade istället => hållbar affär.

Fråga 10
Jag tror att social hållbarhet kommer få en större prioritet i näringslivet framöver
parallellt med miljöfrågor.

Kommentarer:
•

Tycker redan att det är fokus på båda områdena. Sedan kan det vara skillnad
på geografiskt perspektiv.

