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STYRNING OCH KOMMUNIKATION för en

HÅLLBAR VERKSAMHETSUTVECKLING



BEHOV AV STRATEGI 

OCH  

KOMMUNIKATION 

Stora miljömässiga och 

sociala utmaningar

Föränderlig värld Komplexa värdekedjor

Snabbt ökande 

förväntningar

Styrning och kommunikation – varför? 



MILJÖ- och ARBETSMILJÖARBETE

HÅLLBARHETSSTRATEGI

HÅLLBAR AFFÄRSSTRATEGI 

för att vara ansvarstagande och 

långsiktigt framgångsrika

Från separat till integrerad



Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2020-2021



Vårt hållbarhetsarbete bidrar positivt till det 

ekonomiska resultatet

74% på kort sikt

82% på lång sikt

Svensk Handels hållbarhetsundersökning 2020-2021



Mentifråga



– Om du inte ställer om kommer ingen vilja köpa dina produkter, 

ingen kommer att vilja arbeta hos dig och ingen kommer att vilja 

investera i ditt företag. Det handlar om överlevnad. 

Henrik Henriksson, VD, Scania



Hållbar affärsutveckling för oss?

Väsentlighetsanalys: 

Identifiera de viktigaste frågorna för att vara en långsiktigt ansvarstagande och hållbar 

verksamhet.

Allt är viktigt – men 

vad är viktigast? 



Strategisk positionering

Vision och Mission

VÄSENTLIGHETSANALYS

Risker och möjligheter

Strategi, långsiktig affärsplan

Top-down 

approach

Medel- till 

långsiktig

1. Ta fram förslag med interna experter 

2. Diskutera/förankra med ägarna, styrelsen, ledningen

3. Fastställande

Övergripande mål

4. Ansvarsfördelning

5. Lansering och implementering – Strategi och styrning



Ambitiösa övergripande mål



Integrera i ordinarie verksamhetsstyrning. Framtidssäkra er affärsplan! Underlag för 
alla enheters 

handlings-
planer



Element STRATEGI och STYRNING

STRATEGI

• Prioriterade frågor och delområden

• Ambition – beskrivning vad vill vi uppnå inom området

• Koppling till Globala målen

• Nuläget

• Övergripande aktiviteter för att uppnå ambitionen

Ansvar och utbildning

Policy

Mål

Nyckeltal

Handlingsplan

Uppföljning

STYRNING



Spendrups 
hållbarhetsredovisningar 
2019/2020



Fråga för break-out rooms:

Hur integrerade är hållbarhetsperspektiven i er affärsstrategi och 

verksamhetsstyrning?



Kommunikation



Vilka hållbarhetsrisker
kan påverka företagets 
ekonomiska resultat? 

Har företaget en tydlig strategi för att 
vara en långsiktigt ansvarstagande och 

hållbar verksamhet?

Hur hanterar bolaget 
hållbarhetsriskerna?

Hur väl ligger företaget till i 
förhållande till samhällets mål och

internationella överenskommelser?

Vad har företaget för mål 
och hur presterar företaget?

Hur hållbar är den här 
produkten/tjänsten?

Vill jag köpa?
Vill jag jobba?
Vill jag gilla?

Vill jag investera?
Vill jag finansiera?



Vikten av bra hållbarhetskommunikation

Källa: Svanen, 2021, https://www.svanen.se/siteassets/the-report-sidan/the-report-3/the-report-2021.pdf

https://www.svanen.se/siteassets/the-report-sidan/the-report-3/the-report-2021.pdf


Inte börjat

Ingen kommunikation

Stark kommunikation

T 

A 

L 

K

W A L K
Systematiskt och integrerat

arbetssätt

Green wash

Green hush = 
missed

opportunity





Framgångsfaktorer kommunikation

Hållbarhetskommunikation… 

…fokuserar på det väsentliga – risker och möjligheter

…ger en tydlig bild av vad hållbarhet är och var man står – faktabaserad information om framgångar, 
utmaningar, bakslag

…är stringent – att det inte finns motstridigheter i kommunikationen som helhet

…använder sig av olika kanaler och målgruppsanpassat språk – lätt tillgänglig och begriplig

…utvärderas i dialog med intressenterna för förbättring

…engagerar!



Mentifråga: 

Vad har ni för förbättringsmöjligheter i er kommunikation om hållbarhet av 

organisationen/produkter/tjänster?



Tack för idag!


