
Hållbarhetsexperter tycker till

En studie gjord av:



• 50 st hållbarhetsexperter

• September-oktober 2021

• Webb
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Övrigt

 Produktion

 Kommunikation

 Ledning

 Affärsutveckling & strategi

 Hållbarhet

Vilken avdelning tillhör du i er organisation?
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Övrigt

Juridik, Ekonomi & Konsulttjänster

Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet

Data, It & Telekommunikation

Fastighetsverksamhet

Livsmedelsframställning

Transport & Magasinering

Tillverkning & Industri

Vilken bransch arbetar er organisation inom?
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50-99

10-49

500-1000

Färre än 10

100-499

Fler än 1000

Hur många anställda hade er organisation under det senaste 
räkenskapsåret?



2%

12%

33%

25%

27%

1 (Ingen påverkan) 2 3 4 5 (Avgörande
påverkan)

Hur mycket har hållbarhet påverkat era beslut i allmänhet i 
organisationen under de senaste två åren?



20%

80%

Nej Ja

Upplever du att det idag finns några hinder för ett effektivt 
arbete med hållbarhet i er organisation?



• Resurser – ekonomi, personal, tid

• Interna målkonflikter

• Brist på insikt & kunskap



Vilka svenska organisationer är ledare 
inom hållbar utveckling enligt dig? 

H&MSNF

Fossilfritt Sverige

WWF

IKEA

Houdini

Miljöpartiet

Fridays for Future

Naturvårdsverket

Naturskyddsföreningen

Vasakronan

Oatly

Coop

Polarbröd
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Affärsmodeller
& strategier är
anpassad till

hållbarhet

Långsiktighet i
verksamheten

Ambitiösa
målsättningar

Prioriterar och
fokuserar på rätt

frågor

Stark & tydlig
kommunikation
om hållbarhet

Interna
värderingar &

syfte

Hållbara
produkter eller

tjänster

Hållbart
ledarskap

Innovativa
lösningar

Vilka av följande anledningar bidra mest till din uppfattning av dessa 
svenska organisationer som ledare inom hållbar utveckling? 



Vilka internationella organisationer är ledare inom hållbar utveckling enligt dig? 

IPCC
Tesla WWF
FN

EUIKEA
Unilever

Neste Patagonia
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Ambitiösa
målsättningar

Prioriterar och
fokuserar på rätt

frågor

Affärsmodeller &
strategier är
anpassad till

hållbarhet

Stark & tydlig
kommunikation
om hållbarhet

Långsiktighet i
verksamheten

Interna
värderingar &

syfte

Hållbara
produkter eller

tjänster

Hållbart
ledarskap

Innovativa
lösningar

Vilka av följande anledningar bidrar mest till din uppfattning av dessa 
internationella organisationer som ledare inom hållbar utveckling?



41%

27%

20%

10%

2%

Alla delar i organisationen ansvarar och
arbetar aktivt med sina delar inom hållbarhet

Det finns vissa individer som är väl insatta
och engagerade som driver på arbetet med

hållbarhet i organisationen

Hållbarhetsavdelningen/hållbarhetsansvarig
ansvarar och arbetar med hållbarhet

Hållbarhetsarbetet sker främst på
ledningsnivå i organisationen

Hållbarhetsarbetet sker främst på styrelsenivå
i organisationen

Hållbarhetsarbetet kan ske på olika nivåer och på olika sätt i en 
organisation. Vad av följande speglar bäst situationen i er 

organisation? 

På ledningsnivå På styrelsenivåEngagerade 

individer

På hållbarhets-

avdelning

Alla delar av 

organisationen



88%

6%
4% 2%

Alla delar i organisationen ansvarar och arbetar
aktivt med sina delar inom hållbarhet

Hållbarhetsarbetet sker främst på ledningsnivå i
organisationen

Hållbarhetsarbetet sker främst på styrelsenivå i
organisationen

Hållbarhetsavdelningen/hållbarhetsansvarig
ansvarar och arbetar med hållbarhet

Hållbarhetsarbetet kan ske på olika nivåer och på olika sätt i en 
organisation. Nu undrar vi hur du önskar att det såg ut hos er?

Alla delar av 

organisationen
På ledningsnivå På styrelsenivå

På hållbarhets-

avdelning
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61%

84%

Jämställdhet & feminism

Motverka korruption & andra oegentligheter

Energieffektivisering

Mänskliga rättigheter

Hållbara transporter

Mångfald, anti-rasism & inkluderande samhällen

Återvinning & återanvändning av material

Biologisk mångfald - djur, växter & ekosystem

Tekniska innovationer och lösningar på
hållbarhetsutmaningarna

Klimatfrågan

Vilka av följande hållbarhetsfrågor ska din organisation prioritera 
de närmaste åren enligt dig?



18%

20%

24%

26%

28%

30%

34%

44%

46%

58%

Motverka korruption & andra oegentligheter

Mångfald, anti-rasism & inkluderande samhällen

Energieffektivisering

Goda arbetsvillkor i fabriker/vid produktion utomlands

Hållbara transporter

Mänskliga rättigheter

Återvinning & återanvändning av material

Klimatfrågan

Biologisk mångfald - djur, växter & ekosystem

Tekniska innovationer och lösningar på
hållbarhetsutmaningarna

Vilka av följande alternativ tror du din organisation kommer att 
prioritera mer än idag om fem år?



51%

31% 31%
27% 25%

22% 22%
18% 16%

10%
8% 8%

4% 2%

Om du tänker dig in i situationen att från och med nu (idag) ska alla nödvändiga 
beslut tas för att lösa klimatkrisen till 2025. Hur tror du att din organisation skulle 

behöva förändras?



43%

14%
12%

10%
8%

Vi kommer bli mer
digitala

Byta till andra typer av
material

Vi behöver ingå i ett
industriell symbios-

nätverk

Vi behöver gå över till att 
sälja produkt som tjänst 
(hyra, leasa, pay-per-use, 

reparation…)

Vi behöver skala upp
verksamheten

Vilka förändringar av dem du valde tror du blir enklast att genomföra?



22%

14%

12%

10% 10%

Byta till andra typer av
material

Vi behöver börja
samarbeta med våra

konkurrenter

Byta till helt andra
produkter

Vi behöver ta tillbaka allt
vårt material för material-
och produkttillverkning

Vi behöver skala ner
verksamheten

Vilka förändringar av dem du valde tror du blir svårast att genomföra?




