
alla vinner på ett bra ledarskap – vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer

Cheferna – nyCkeln till 
hållbar utveCkling

ledarnas hållbarhetsbarometer 2014
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i mitten av augusti inträffade den så kallade earth 
Overshoot day. det är den dag på året då mänskligheten 
förbrukat så mycket naturresurser som jorden själv ska-
par på ett år. därefter är planetens konto övertrasserat 
och människan lever på ekologisk kredit.

att earth Overshoot Day inträffar i augusti innebär att 
det i dagsläget behövs ungefär ett och ett halvt jordklot 
för att människans produktion och konsumtion ska vara 
hållbar. Organisationen Global Footprint network, som 
räknar ut den kalendariska brytpunkten i en årlig rap-
port, uppskattar att det i mitten av 2000-talet kommer 
behövas två jordklot för att få balans i mänsklighetens 
resursförbrukningsbudget.

Om utvecklingen fortsätter i samma takt, vill säga.

att åstadkomma en förändring mot ett miljömässigt 
hållbart samhälle ställer stora krav på inte bara stater 
och politiker. Visst kan de göra mycket för att få till 
stånd globala eller nationsöverskridande överenskom-
melser om exempelvis utsläppsmål och klimatbistånd. 
Men i slutändan är det företag och individer som behö-
ver se till att deras egna hållbarhetskalkyler går ihop.

hållbar utveckling enligt Fn:s formella definition inne-
bär att ”en generation tillgodoser sina behov utan att 
äventyra framtida generationers möjligheter att  
tillgodose sina behov” – då måste även sociala och  
ekonomiska faktorer vägas in i hållbarhetsekvationen. 

    2

hållbarhetsarbete
– Därför är Det viktigt
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På sveriges chefsorganisation Ledarna menar vi att 
chefer har en särskilt central roll i omställningsarbetet. 
Cheferna är bryggan mellan ledning och medarbetare, 
mellan övergripande strategi och konkret praktik, mellan 
prat och verkstad. Utan chefernas engagemang stannar 
hållbarhetsarbetet vid styrelseplaner och ledningspolicys.

Med det sagt är det många svenska företag som har 
arbetat länge och kommit en bra bit i sitt arbete för att 
skapa hållbara verksamheter. det är glädjande – och 
viktigt. Förebilder som kan visa att förändring inte bara 
är nödvändig, utan också möjlig och önskvärd, är av stor 
betydelse för de som ännu inte kommit lika långt i sitt 
omställningsarbete.

en av de viktigaste förklaringarna till att flera svenska 
företag ligger långt framme är att de insett att hållbarhet 
inte handlar om välgörenhet, eller är någonting man kan 
ägna sig ”vid sidan av” sin ordinarie verksamhet. Håll-
barhet är en i högsta grad strategisk fråga för företaget 
självt. av flera skäl.

för det första: att minska sin negativa påverkan på 
miljö och människor handlar ofta om att göra saker 
smartare och skaffa sig bättre rutiner. att till exempel 
förändra en produktionsprocess så att utsläppen av 
koldioxid minskar är naturligtvis bra i sig. Men sannolikt 
speglar utsläppsminskningen en bakomliggande effek-
tivisering, det vill säga lägre kostnader. att minska sitt 
beroende av fossila bränslen är också en försäkring mot 
höjda kostnader i framtiden.

för det andra: allt fler människor väger in hållbarhet i 
sitt konsumtionsbeteende och sina livsstilsval. Vi väljer 
mat, kläder och boende utifrån andra värderingar än 
tidigare. Moderna konsumenter förutsätter att företag 
inte bara eftersträvar att göra mindre skada, utan att de 
faktiskt försöker att göra gott. allt fler förväntar sig total 
öppenhet om alltifrån varornas ursprung till medarbetar-
nas arbetsvillkor. 

för det tredje: Värderingar får allt större betydelse 
för människors karriärval. allt fler människor vill ha ett 
meningsfullt arbete, i meningen att det ska vara tydligt 
på vilket sätt de egna arbetsuppgifterna och företagets 
verksamhet bidrar till att världen bli en bättre plats. För 
att attrahera medarbetare och behålla personal behöver 
företag bidra till samhällsnytta.

 

Men även om åtskilliga svenska företag och verksam-
heter har förstått varför och att de bör ägna sig åt håll-
barhetsarbete, och även formulerat vad de vill uppnå, 
är det många av dem som brottas med hur-frågan. Hur 
går man till väga rent praktiskt? Vad utmärker dem som 
lyckats bäst? 

svaren är flera. Men ett av de viktigaste är att involvera 
och mobilisera cheferna på alla nivåer, och att ge dem 
rätt förutsättningar.

så är dock ofta långt ifrån fallet. det visar den under-
sökning bland svenska chefer som Ledarna genomförde 
under sommaren 2014, med hjälp av undersökningsföre-
taget novus.

ekologisk hållbarhet

social
hållbarhet

ekonomisk 
hållbarhet

tre skäl att vara hållbar 

1. effektiviserar och sänker kostnader

2. förväntas av allt fler kunder

3. för att attrahera medarbetare och 
    behålla personal
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totalt deltog nästan 1 500 svens-
ka chefer i Ledarnas undersökning. 
Men bara ungefär en tredjedel av 
dem uppgav att det ingick i deras 
chefsuppdrag att arbeta med håll-
barhetsfrågor. det är framför allt 
chefer på ledningsnivå som uppger 
att de arbetar med hållbarhetsfrå-
gor, medan andelen är mindre på 
lägre chefsnivåer.

att det är så påtagliga skillnader 
mellan olika chefsnivåer tyder på 
att det fortfarande är långt kvar tills 
hållbarhetsperspektivet är en inte-
grerad del av alla chefers arbete, på 
alla nivåer. att det just är de högsta 
cheferna som i störst utsträckning 
uppger att de arbetar med hållbar-
het signalerar att det fortfarande är 
en stor utmaning att implementera 
strategier och policys ute i verksam-
heten.

Cheferna: ge Oss tyDligare 
Mål OCh bättre uPPföljning

hållbarast i toppskiktet

ANDEL CHEFER SOM ARBETAR 
MED HÅLLBARHETSFRÅGOR
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Det råder dock inget tvivel om 
att det finns ett stort engage-
mang för hållbarhetsarbete, 
oavsett om man uppfattar det 
som en del av ens eget chefs-
uppdrag eller inte. Inte en enda 
av de knappt 1 500 svarande 
cheferna uppger att verksamhe-
ten de befinner sig i inte borde 
arbeta med hållbarhetsfrågor. 
Tvärtom ser de stora möjlighe-
ter med hållbarhetsarbete – och 
att betydelsen av det kommer 
bli allt viktigare.

åtta av tio chefer – nästan nio 
av tio inom industri och tillverk-
ning – tror att hållbarhetsfrågor-
nas påverkan på deras organisa-
tion kommer att öka under de 
närmaste fem åren. det är för 
övrigt en lika stor andel som när 
Ledarna genomförde en liknande 
undersökning under 2012. 

öka   

Oförändrad 2%

Minska 13%

vet ej 4%

81%

4 av 5 chefer tror att hållbarhetsfrågornas 
betYdelse ökar på 5 års sikt

därför vill cheferna arbeta med hållbarhet
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chefer med tYdligt uppdrag: 

”Målen finns med i budgeten, specifika och mätbara.”

”Klara mål som följs upp varje månad.”

”det finns en målbild och lönen grundas på en del av kraven.”

”Finns konkreta utvecklingsmål på alla nivåer.”

chefer med otYdligt uppdrag

”Mycket lämnas åt eget tyckande.”

”Finns inte med som ett naturligt inslag i verksamheten.”

”Hållbarhetsmålen går ibland stick i stäv med andra mål.”

”det finns en vision från ledningen – men det är vi chefer 

  som ska lösa alla hur.”

Många chefer uppger också att de behöver 
mer kunskaper i hållbarhetsfrågor för att 
utföra sitt arbete framgångsrikt. av de chefer 
som formellt har hållbarhetsfrågor som en 
del av sitt chefsuppdrag uppger drygt en 
tredjedel att de har begränsad eller 
obefintlig kunskap i frågor som rör 
hållbar utveckling.

ganska goda
kunskaper

  

begränsade kunskaper 

Mycket goda kunskaper 7%
58%

33%

många chefer behöver mer hållbarhetskunskap

Men har då cheferna rätt förut-
sättningar att ta tillvara på möjlig-
heterna och den ökande betydel-
sen av hållbarhetsarbete? 

tyvärr är det allt för vanligt att 
de inte har det. Till och med bland 
de drygt 600 chefer i vår undersök-
ning som uppger att de har ansvar 
för hållbarhetsfrågor är det bara 
drygt hälften som tycker det är 
tydligt vad de förväntas göra och 
vilka resultat de förväntas nå. 

Och det är bristen på konkre-
tion och mätbarhet som cheferna 
lyfter fram som brister i hållbar-
hetsarbetet – hälften av cheferna 
instämmer i påståendet att det är 
”mycket ord och mindre resultat.”

”när det varken finns hand-
lingsplaner eller deadlines är det 
lätt att skjuta upp arbetet när 
annat kommer emellan”, vittnar 
en av cheferna i undersökningen. 
”Målen är visserligen tydliga, men 
ansvarsområdena är hur stora som 
helst”, berättar en annan. det är 
två av många snarlika svar.

2%
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i undersökningsresultatet syns två tydliga mönster. 
det första är att förväntningar och mål upplevs som 
mer otydliga ju längre ner i chefshierarkin de sva-
rande befinner sig. det andra att chefer i offentlig och 
privat sektor skiljer sig tydligt åt i hur de upplever 
tydligheten och meningsfullheten i hållbarhetsarbetet.

 

Det sistnämnda är särskilt påtagligt. Bara ungefär 
hälften av cheferna i offentlig sektor med ansvar för 
hållbarhetsfrågor tycker det är tydligt vad som förvän-
tas av dem och vilka resultat de ska nå. Motsvarande 
andel bland chefer i privat sektor är betydligt högre 
– två av tre. det är också fler offentliganställda chefer 
som uppger att de upplever hållbarhetsarbetet som en 
stressfaktor, att det inte är en integrerad del av verk-
samheten och som ifrågasätter att hållbarhetsarbetet 
gör verksamheten mer framgångsrik.

hållbarhetsarbetet fungerar bäst i företageniNSTäMMER
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hållbarhetsforskaren Wayne Visser vid Cambridge-
universitetet har beskrivit vägen till hållbarhet som en 
utveckling i fem faser.1 

Den första fasen är defensivt hållbarhetsarbete. defen-
sivt hållbarhetsarbete består i regel av punktvisa insat-
ser inriktade på att undvika att göra (onödigt stor) skada 
och att själv bli skadad. det kan till exempel handla om 
att minska utsläpp för att leva upp till nya lagkrav.

Den andra fasen är välgörande hållbarhetsarbete. 
Företaget eller verksamheten stödjer sociala insatser 
och miljöprojekt utanför den egna verksamheten, till ex-
empel genom att skänka pengar till välgörande ändamål 
eller sponsra föreningar och organisationer som arbetar 
med hållbarhetsfrågor.

Den tredje fasen är marknadsförande hållbarhetsar-
bete. Hållbarhetsfrågor betraktas som en möjlighet att 
stärka företagets rykte eller varumärke. det hållbarhets-
arbete som bedrivs lyfts fram – och ibland förstoras upp 
– i reklam och Pr-arbete.

Den fjärde fasen är strategiskt hållbarhetsarbete. Håll-
barhetsarbetet knyts ihop med den egna kärnverksam-
heten, till exempel att en dryckestillverkare fokuserar på 
att minimera onödig vattenförbrukning. det strategiska 
hållbarhetsarbetet bedrivs ofta genom att införa olika 
former av koder och styrsystem, med tydliga målsätt-
ningar och regelbunden uppföljning.

Den femte och sista fasen är systematiskt hållbarhets-
arbete. Istället för att göra affärsmodellen eller kärnverk-
samheten så hållbar som möjligt, handlar systematiskt 
hållbarhetsarbete om nya affärsmodeller och innovativa 
produkter och tjänster där hållbarhet utgör själva verk-
samheten. ett konkret exempel är fredspristagaren Mu-
hammad Yunus mikrokreditverksamhet Grameen Bank, 
som ger lån till fattiga i syfte att de ska kunna skaffa ett 
arbete eller starta ett företag.

hållbarhetsarbete – så 
blir Det fraMgångsrikt

1. defensiv 

2. välgörande 

3. marknadsförande

4. strategisk 

5. sYstematisk 

strategi metod 
AD HOC-LöSNiNGAR iNvESTERiNGAR

strategi  metod 
väLGöRENHET  PROjEkT

strategi  metod 
PR   MEDiA

strategi metod 
LEDNiNGSSySTEM kODER & POLiCyS

strategi    metod 
AFFäRSMODELLER     PRODukTER & TjäNSTER
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4. strategisk 

5. sYstematisk 

strategi metod 
LEDNiNGSSySTEM kODER & POLiCyS

strategi    metod 
AFFäRSMODELLER     PRODukTER & TjäNSTER

Wayne visser menar att de inledande faserna möjligen 
är nödvändiga att gå igenom för det företag eller de 
verksamheter som vill bli hållbara, men att ingen av dem 
är hållbara i sig. det är bara systematiskt hållbarhetsar-
bete – att göra hållbarhet till en integrerad del av själva 
verksamhetsidén – som på allvar identifierar och hanterar 
de utmaningar människan står inför.

utan att gå lika långt som Wayne Visser kan vi kon-
statera att de företag och verksamheter som bedriver ett 
framgångsrikt hållbarhetsarbete utmärks av att hållbar-
hetsfrågorna är integrerade i hela organisationen och i 
alla arbetsprocesser. de som är mindre framgångsrika 
tenderar att ha hållbarhet som en delverksamhet, till 
exempel en särskild hållbarhetsavdelning som förväntas 
utföra arbetet, eller att de inte lyckats bryta ner strate-
gier och policydokument till konkreta mål i alla delar av 
organisationen.

Det konstaterade konsultföretaget McKinsey när de 
genomförde en global undersökning av hållbarhetsarbetet 
i olika företag.2 deras slutsats var att de mest framgångs-
rika företagen hade fem gemensamma karaktärsdrag:

1.  de hade offensiva och konkreta mål för sitt externa 
       arbete, till exempel att minska koldioxidutsläpp eller 
       vattenförbrukning med en viss procent.

2.  de hade offensiva och konkreta mål för sitt interna 
        arbete, till exempel att öka mångfalden i organisa- 
        tionen eller att minska sjukskrivningarna.

3.  de gjorde tydliga prioriteringar i sin hållbarhetsstrategi,       
        det vill säga hade inte mer än fem fokusområden.

4.  de ekonomiska fördelarna med hållbarhet var väl 
       kända i hela organisationen, från ledning till medarbetare.

5.  Inte bara ledningen, utan chefer på alla nivåer, var  
        involverade i att utforma strategier, sätta mål och följa upp.

Det sistnämnda – aktivt deltagande från chefer på alla 
nivåer – var enligt McKinseys undersökning just det som 
allra tydligast utmärkte de framgångsrika hållbarhetsfö-
retagen, tillsammans med att ha en hållbarhetsstrategi 
fokuserad till max fem områden.

Cheferna är med andra ord nyckeln till ett fungerande 
hållbarhetsarbete. därför är det så viktigt att cheferna får 
rätt förutsättningar och har rätt kunskaper för att ta sitt 
hållbarhetsansvar och kunna leverera resultat.

Men som vår chefsundersökning visar är så allt för 
ofta inte fallet. Så vad kan den hållbarhetsengagerade 
chefen själv göra för att förändra situationen och ta 
bättre tillvara på möjligheterna? en hel del.

1 visser, Wayne (2013), CSR 2.0: Transforming Corporate 
Sustainability and Responsibility, Springer.
2 Mckinsey & Partners (2014), Sustainability’s strategic worth: 
Mckinsey Global Survey Results, http://t.co/1L98dp7eyn
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1. gör rätt saker 

Hållbarhet inrymmer många olika frågor. 
Beroende på vilken typ av verksamhet du 
är chef i så är olika frågor relevanta att ar-
beta med. För att göra arbetet konkret och 
åstadkomma resultat är ett av de viktigaste 
stegen i hållbarhetsarbetet att förstå din 
egen organisations påverkan. 

Gör en nulägesanalys tillsammans med 
några kolleger och medarbetare. Utgå från 
er största påverkan och de risker som för-
knippas med detta. Vad kommer in i verk-
samheten i form av resurser och råvaror, 
hur är arbetsvillkoren för de människor som 
producerar dessa och vad levererar ni i form 
av produkter och tjänster? Vad blir kvar i 
form av avfall? Och hur ser den egna orga-
nisationens strukturer och processer ut? 

För att åstadkomma resultat är det avgö-
rande att koppla hållbarhetsfrågorna till 
verksamhetsnyttan. Våga prioritera någon 
eller några frågor. 

feM verktyg för att bli 
en hållbarhetsleDare

2. led uppåt

Hållbarhet är en strategisk fråga och måste 
förr eller senare prioriteras på ledningsnivå. 
Involvera ledningen om du har tillgång till 
den. annars involvera din egen chef. Pre-
sentera en idé om vad ni kan göra, varför ni 
ska göra det, vilka värden det skapar och 
hur ni kan gå till väga. Var tydlig med vilka 
förutsättningar som behövs för att kunna 
utföra arbetet. det kan vara resurser i form 
av tid, kompetens, verktyg eller processer 
som underlättar arbetet. det måste finnas 
riktlinjer, system och processer som gör det 
möjligt att genomföra hållbarhetsarbetet, 
och det är högre chefers ansvar. 

Kanske finns redan uttalade strategier 
och mål från ledningen som ändå upplevs 
som otydliga? Be om förtydligande om hur 
målen ska nås, om möjligt genom att målen 
bryts ner per enhet. 
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3. gräv där du står

4. samarbeta för 
bättre resultat 

feM verktyg för att bli 
en hållbarhetsleDare

Genom att se på dina ansvarsområden för 
personal, ekonomi och verksamhet genom 
en ”hållbarhetslins” upptäcker du att håll-
barhet redan ingår i din chefsroll. Hållbar-
hetsarbete bidrar ofta till bättre ekonomiskt 
resultat och till ökad affärsnytta eftersom 
det ofta innebär kostnadsbesparingar. 
Satsningar på medarbetare och leverantörer 
leder till förbättrade arbetsvillkor som i sin 
tur ger ökad motivation, minskade risker 
och högre kvalitet. 

att effektivisera produktionsprocesser, 
minska resursåtgången, minska klimatpå-
verkan, öka återvinningen, uppnå mångfald 
och jämställdhet och optimera hälsotalen 
kan du med största sannolikhet påverka i 
rollen som chef. Hållbarhet kan också ses 
som ett ramverk för verksamhetsutveckling. 
det ger er möjlighet att utveckla nya håll-
bara produkter, tjänster och processer. 

Om hållbarhet är ett ramverk så underlät-
tar det beslut och utveckling. det kan till 
och med spara er tid. ni ska inte ägna er åt 
annan verksamhetsutveckling än den som 
bidrar till förbättringar för människa och 
miljö inom ramen för er verksamhetsidé.  
det är viktigt att arbeta med innovation och 
affärsnytta kopplat till hållbarhetsarbete. 
Men ibland är det heller inte så grandiost 
och transformativt, utan de små förbättring-
arna är viktiga i sig. Var uthållig!

Ju fler som är med i hållbarhetsarbetet, de-
sto större effekt får det. Från medarbetare 
och leverantörer, till kunder, samarbetspart-
ners och andra intressenter. att arbeta med 
hållbarhet innebär både att ta ett utökat 
ansvar utanför sin verksamhet och ett för-
ändringsarbete. Samarbete och förändring 
ställer krav på kommunikativa färdigheter. 

Genom att motivera, förklara och lyssna på 
medarbetarna så kan de lättare ta till sig 
varför förändringen är viktig och vad den 
innebär. Lyssna på dina medarbetare och 
andra intressenter för att ta tillvara goda 
idéer. Med tydliga mål för ert hållbarhets-
arbete kan ni lätt följa upp och utvärdera 
målen. det skapar utrymme för lärande och 
möjlighet till förändring och förbättring. 

5. du – en förebild

Som chef är du normgivande – det du säger 
och gör betraktas som normalt. Fundera på 
vad du står för och hur det tar sig uttryck i 
ditt ledarskap. Vilka värden leder du efter? 
Ledarskapet är en relation, där medarbe-
tarnas förtroende ständigt måste erövras. 
Förtroendet växer om du står för schyssta 
värderingar. Chefer som upplevs som äkta, 
hederliga och pålitliga har största chans att 
skapa goda resultat.

Mening och motivation blir också allt 
viktigare för yngre generationer på dagens 
arbetsmarknad. allt fler förväntar sig att 
företagen tar ansvar och bidrar till att lösa 
samhällets utmaningar. Men ett företag kan 
inte ta ansvar – det är människorna i före-
taget som uppträder ansvarsfullt. Och som 
arbetsgivarens företrädare har cheferna en 
särskilt viktig uppgift.
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hos oss blir chefer bättre.
Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 90 000 

medlemmar. Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och 
som anställd – ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder. 
Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella 
behov och önskemål. Alla vinner på ett bra ledarskap – vi jobbar 

för att Sverige ska ha världens bästa chefer.


