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Hållbarhet och 
ansvarsfullt företagande - 
moderna hygienfaktorer
Begreppet hållbarhet har blivit ett modeord som gärna används av både 
företag och organisationer inom den o� entliga sektorn. Man kan fråga sig 
vad ordet egentligen innebär. För mig handlar 
hållbart och ansvarsfullt företagande inte bara 
om miljö, mänskliga rättigheter eller CSR. Det 
handlar om ett helhetstänkande på alla plan.
 
Hållbarhet uppfattas traditionellt som ett ord länkat till miljö, 
förmodligen för att Brundtlandrapporten som släpptes 1987 
fi ck ett så stort genomslag. Rapporten handlar om samban-
det mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring – och visst 
– hållbart företagande handlar mycket om miljö men det fi nns 
många andra faktorer som också måste vägas in. Ett företag 
som transporterar alla sina produkter med tåg istället för fl yg 
men samtidigt verkar i länder med stor korruption och ger 
sina anställda minimilöner, är det ett hållbart företag? Knap-
past. 

För mig handlar hållbarhet om att vara trovärdig och genuin, inte bara idag, utan över tid. Kan 
man visa omvärlden att man står för något större än sig självt genom handling och inte bara 
genom ord, kommer man också att tjäna på det i längden. Meningen är inte att ett hållbart fö-
retagande ska vara krångligt eller dyrt, det kan och bör tvärtom vara en framgångsfaktor som 
skapar kraft, engagemang och stolthet i den egna organisationen. Det fi nns naturligtvis många 
anledningar till att verkligen satsa på hållbarhet, men ett solklart argument är för att det krävs 
om man vill vara en arbetsgivare som kan attrahera nästa generations arbetskraft. Hos de unga 
idag är hållbarhet och ansvarstagande en självklar hygienfaktor, de räknar helt enkelt med att ens 
arbetsgivare tar ett aktivt grepp om dessa frågor.

Ett hållbart företagande handlar också om att skaff a sig en konkurrensfördel på marknaden. Idag 
gör vi aktiva val när vi handlar både varor och tjänster. De organisationer som kan visa att deras 
produkter tillverkats på ett schysst sätt vinner vårt förtroende vilket gynnar både företaget och 
köparen. Detta fi nns det fl era exempel på i detta nummer, såsom reportaget om SOS Barnbyar 
som visar på hur Apoteket fi ck en fantastisk försäljningsökning genom ett smart och hållbart 
tänk. 

I grunden handlar hållbart företagande om en vilja att faktiskt göra skillnad och sammanfatt-
ningsvis kan man konstatera att det inte längre går att säga ja eller nej till detta.

Med önskan om en trevlig läsning!

Angela Rossi, vd, HRM Aff ärsutveckling AB
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Minifakta

› Namn: Catharina Gehrke

› Ålder: 44 år

› Yrke: Generalsekreterare

› Tips till företag som vill engagera sig i 
sociala frågor:
1. Initiativet för socialt engagemang är 
förankrat hos högsta ledningen. 
2. Hitta en partner i civilsamhället som 
verkar i linje med företagets värderingar 
och arbete.

  3. Skapa ett engagemang och involvera 
personalen i samarbetet.

  4. Ta ett första steg, och gör något. Låt 
samarbetet utvecklas gemensamt. 

Alla tjänar på ett 
hållbart företagande

Ska företag ta ett socialt ansvar och blanda sig i civilsamhället? Det är en fråga som 
SOS Barnbyars generalsekreterare ofta får när hon trä� ar företag. Svaret är ja, i alla fall 

om företagen själva vill öka sina intäkter och göra andra typer av vinster.  

– Jag har världens bästa jobb! 
Orden är Catharina Gehrkes och det är faktiskt inte så svårt att 

förstå vad hon menar. Att varje dag kunna gå till sitt jobb och kunna 
känna att ens arbete verkligen bidrar till en bättre värld så direkt är 
få förunnat. SOS Barnbyars historia började i Innsbruck i Österrike 
1949 där Hermann Gmainer såg alla barn som blivit föräldralösa i 
andra världskrigets fasor. Gmainers utgångspunkt var att alla barn 
skulle ha rätt till en familj. Han såg mängder av kvinnor som hade 
mist sina män och barn som övergetts och tog handgripligen tag i 
problemet genom att fördela ansvaret för barnen mellan kvinnorna. 
Den första barnbyn var född, och idag fi nns SOS Barnbyar i 134 län-
der där de ger föräldralösa barn ett hem och familj, men SOS Barn-
byar arbetar även förebyggande med att försöka förhindra att 
familjer splittras.  

SOS Barnbyar samlade förra året in 303 miljoner kronor, varav 
nästan 84 procent gick direkt till verksamheten. En bra siff ra. Både 
privatpersoner och företag är med och bidrar till SOS Barnbyars 
verksamhet och dessa bidrag kan se ut på olika sätt. Catharina 
beskriver olika exempel på när företag är med och skapar en bättre 
värld – och dessutom tjänar på det för egen del. 

– Hållbart företagande och lönsamhet går ihop. Alla de partner-
samarbeten vi jobbar med visar att hållbart, ansvarsfullt företa-
gande och lönsamhet går hand i hand, säger Catharina. 

Apoteket är ett bra exempel på hur ett företags samarbete med 
SOS Barnbyar genererade vinster i form av en ökad försäljning. Apo-
teket sålde en senap i anslutning till julen och skänkte fem kronor av 
varje burk senap till SOS Barnbyar, vilket kommunicerades via bland 
annat skyltar i butiken. Resultatet av kampanjen blev mer än bra, 
Apoteket såg en försäljningsökning med hela 45 procent på senapen.

– Att koppla ihop företagets varumärke med SOS Barnbyars varu-
märke kan ge både ökad försäljning och även skapa ett personalen-
gagemang. 

Det var just det som IT-konsultbolaget Cybercom ville göra när de 

valde att gå in i ett samarbete med SOS Barnbyar 2009, ett samar-
bete som fortfarande pågår. Cybercom driver en skola i Gikongoro, 
Rwanda, och varje år får personalen på Cybercom möjlighet att 
ansöka om att bli ambassadörer som får åka på en studieresa till sko-
lan i Gikongoro. Projektet har visat sig lyckat för Cybercom som 
verkligen förmått att höja personalengagemanget, men Catharina 
pekar på fl er vinster med att visa upp sig som en engagerad arbetsgi-
vare: 

– Den yngre generation, talangerna, ifrågasätter vad företaget har 
för värderingar och vad de har för hållbarhetsarbete.  Vill man vara 
en attraktiv arbetsgivare så måste man också ta tag i dessa bitar.  
Även kunder ställer höga krav, de vill köpa av någon som bedriver ett 
ansvarsfullt företagande. 

Några som identifi erade detta var VVS-installationskedjan Com-
fort, som vände sig till SOS Barnbyar när de stod inför stora varu-
märkesutmaningar. Comfort hade dock inte resurser att bidra med 
rent ekonomiska medel men däremot kunde de bidra med sin spets-
kompetens. Comfort reste ner till Togo i Afrika och installerade vat-
tenreningssystem och utbildade personer på plats. 

– Det här gav Comfort mycket positiv uppmärksamhet och bidrog 
till att förstärka varumärket.  Det gav dem också en konkurrensför-
del eftersom att Comfort enligt dem själva är ensamma i sin bransch 
om att samarbeta med civilsamhället.  

Oavsett om målet är att öka försäljningen, stärka personalengage-
manget eller bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke så fi nns det 
stora möjligheter att göra detta samtidigt som man bidrar till en 
bättre värld men Catharina påpekar att det är viktigt att varje orga-
nisation gör det de är bra på. Att som företag bedriva ett arbete 
kopplat till socialt ansvar helt på egen hand kan vara svårt men 
genom att samarbeta med SOS Barnbyar kan företag göra mycket.  

– Det är när näringslivet, myndigheter och civilsamhället samar-
betar som det blir som bäst. När vi hittar knutpunkter mellan dessa 
tre får vi synergier som alla tjänar på! 
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Shift Beyond Intent har 
verktygen för hållbarhet

I takt med att världen globaliseras söker sig företag till nya marknader med stora 
potentialer. Men riskerna är också större. Det är här hållbarhetsbyrån Shift Beyond Intent 

hittat sin a� ärsidé, de hjälper företag att lyckas på nya marknader i nya länder genom 
att stå för ett ansvarsfullt, riskmedvetet och hållbart företagande.

Miljö. Arbetsrätt. Antikorruption. Mänskliga rättigheter. Det är 
utifrån dessa parametrar man kan mäta hur hållbart ett företag är. 

– Allt handlar om förståelse, du behöver förstå vilka risker som 
fi nns för att kunna hantera dem. Det var så allt började med Shift 
Beyond Intent, säger Johan Genneby, partner på företaget.

Utöver Johan träff ar jag Erica Molin som även hon är partner. De 
är två av fem partners som alla har olika bakgrund, exempelvis 
består Shift Beyond Intent också av en journalist och personer som 
jobbat mycket med resultatmätning. De olika sakkunskaperna for-
mar tillsammans Shift Beyond Intents samlade kompetens. 

–  Det vi är bra på är att se hur företag agerar i riskfyllda, kom-
plexa situationer och genom att kombinera detta med att mäta före-
tagens arbete på hållbarhetsområdet kan vi skapa måldrivna 
strategier, säger Johan och Erica fyller i: 

– Vi ser att företag måste engagera sig i hållbarhetsfrågor. Alla 
ställer krav på det, ägarna, investerarna, konsumenterna och medi-
erna. 

Erica och Johan beskriver två exempel på varför det är viktigt 
med riskmedvetenhet och en hållbar utgångspunkt när man verkar 
på nya, komplexa marknader. BP är ett exempel på företag som inte 
klarat detta. När de drabbades av den stora oljeskandalen för några 
år sedan störtdök aktiekursen och de har inte lyckats hämta sig. 
Anledningen är att de inte klarat av att visa att de hade en beredskap 
för katastrofen och de har inte lyckats övertyga omvärlden om att de 
skulle kunna hantera liknande risker igen. Telia är däremot ett 
lyckat exempel på ett företag som kommit tillbaka från en kris tack 
vare ett bra hållbarhetsarbete. De har ändrat ledningsstruktur, bytt 
samarbetspartners och sett över hur de arbetar sedan Uzbekistan-
aff ären och detta har också gett en stark återhämtning. 

Just riskhantering är ett av Shift Beyond Intents aff ärsområden. 
Ett annat är ”hållbarhet” vilket är ett brett område. Erica förklarar:

– Vi kan hjälpa företag som inte arbetat med detta förut. Företa-

gen ser dels att det är långsiktigt lönsamt och dels att det är något de 
vill göra för att det känns rätt. För att kunna hjälpa företagen har vi 
tagit fram ett speciellt verktyg. 

Verktyget fungerar på ett sådant sätt att olika personer inom 
bolaget får svara på ett antal frågor om verksamheten, exempelvis 
var man är aktiv, hur leverantörssidan ser ut och vilka kunderna är. 
Genom detta kan företaget identifi era och få rödfl agg på de risker 
som fi nns. Johan beskriver ett hypotetiskt exempel om hur ett före-
tag etablerar sig i Marocko. I sådana fall skulle frågorna delvis 
beröra Marockos relation till Västsahara eftersom det fi nns en 
potentiell risk där. Hur kan företaget utifrån risken arbeta medvetet 
för att förbättra situationen? Kan företaget anställa personer från 
Västsahara för att integrera etniciteten i verksamheten för att på så 
sätt också låta de ta del av den ekonomiska utvecklingen?

Frågorna i verktyget behandlar även verksamheten på lägre nivå, 
exempelvis om företaget har ersättningsprogram för arbetsskador. 
Det fi nns också frågor som syftar till att skapa jämställdhet inom 
bolaget, fi nns det register på hur många män och kvinnor de 
anställda består av? Efter att ha svarat på samtliga frågor får företa-
get fram hur hållbara de är på olika områden i form av röd, gul och 
grön fl agg. De får helt enkelt en hållbarhetsredovisning och kan uti-
från den arbeta med områden där de inte uppnår den hållbarhet de 
vill. 

– Vi vill att företagen ska bidra till utveckling. Bistånd är i grun-
den inte utveckling, det är humanitärt bistånd som såklart också 
behövs men företagen har jättestora möjligheter att förhindra att 
humanitära katastrofsituationer uppstår genom att bidra till exem-
pelvis ekonomisk utveckling och hållbart boende, säger Johan och 
Erica instämmer:

– Det är precis vad vi gör. Vi hjälper företag att gå ”beyond intent”. 
Från en god intention till fantastiskt resultat!

Minifakta

› Namn: Johan Genneby

› Ålder: 38 år

› Yrke: Managing Partner 

› Företag: Shift Beyond Intent

› Bäst med mitt jobb: Omväxlande inom 
ett område under snabb utveckling. 
Det är nya uppgifter, utmaningar,

samarbeten och människor hela tiden.

Minifakta

› Namn: Erica Molin

› Ålder: 35 år

› Yrke: Managing Partner 

› Företag: Shift Beyond Intent

› Bäst med mitt jobb: Människorna 
jag arbetar med och att arbetet är 
meningsfullt varje dag.
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Elektronikjätten hjälper 
barn i Ghana

Det började med att LG Electronics hade ett överfullt förråd med kontorsmaterial och 
det resulterade i ett långvarigt samarbete med ett barnhem i Ghana där 26 barn fått 
tillgång till trygghet, bostad, faciliteter, läkarvård, mat, kläder, vitaminer och mycket 

annat. LG Electronics har donerat nästan 100 000 kronor på två år genom att 
återanvända produkter som annars skulle ha slängts på tippen.

LG Electronics är ett av världens största hemelektronikföretag 
och har en längre och mer gedigen historia än många säkert känner 
till i Norden. 

– Vår resa började redan 1958 med starten av Goldstar som pion-
järer med Koreas första radiomottagare till dagens LG Electronics – 
världsledande innovatör inom hemelektronik. Vår verksamhet i 
Norden började för 15 år sedan, förklarar Susanne Edenström, 
General Aff airs Manager Nordic. 

 I lobbyn där jag sitter och väntar står en TV påslagen och jag blir 
fängslad av bildkvaliteten. 

 – Man kan nästan se nyansen i hästens hår, hörs en röst bakom 
mig som tillhör en kvinna vid namn Patricia. 

  Det kommer visa sig att hon är en nyckelperson för det uppdrag 
jag har i dag på LG Electronics. Jag är där för att träff a Susanne och 
av henne få höra historien om deras välgörenhetsarbete i Ghana. De 
har redan samlat ihop nästan 100 000 kronor som oavkortat gått till 
en 26-årig kvinna som vigt sitt liv åt att hjälpa föräldralösa barn på 
ett barnhem i Ghana. 

Under 2012, när Susanne var relativt nyanställd, hade LG Electro-
nics ett stort förråd i källaren där man kunde öppna dörren, men 
längre än så kom man inte på grund av alla glassegment, dörrar, 
kontorsmaterial och använda utställningsprodukter som stod i 
vägen. 

– Alternativet att slänga sakerna hade bara det inneburit en kost-
nad i sig, säger Susanne. 

Genom att istället sälja sakerna på Blocket och auktionera ut de 
produkter och möblemang som de inte behövde bidrog de både till 
att skona miljön samt tjänade 35 000 kronor, pengar som LG Elec-
tronics ville ge bort till välgörenhet. Det är här Patricia kommer in i 
bilden, hennes väninnas dotter heter Susanna Benckert och hon har 
tagit sig som en livsuppgift att med all sin tid, energi och pengar 
ägna sig åt att bygga upp ett barnhem och göra livet bättre för de 26 
behövande barnen som för tillfället bor på barnhemmet. Byggnaden 
är målad i färgerna gul och blå vilket var det enda kravet Susanna 
fi ck från hövdingen för att få köpa den bit mark barnhemmet är 
byggt på.

Projektet växte på LG Electronics och personalen fi ck ett person-
ligt engagemang för Susanna som kontinuerligt skickade bilder och 

berättade vilka projekt pengarna gick till. Så när LG Electronics fi ck 
tillbaka produkter där kartongerna var tillbucklade men produkten 
ny eller när de skulle byta ut sina arbetstelefoner så samlade LG 
Electronics ihop elektronikprodukterna och sålde allt på en intern 
auktion för medarbetarna. Förutom detta ordnade LG Electronics en 
välgörenhetskampanj där varje belopp som någon anställd bidrog 
med ur egen fi cka besvarades med att samma summa betaldes ut av 
LG Electronics. 

– All tid vi lägger är på vår fritid och det är ett frivilligt engage-
mang. Hela företaget vinner på detta för alla vill ju göra en god aff är, 
känna delaktighet. Och att slänga nya elektronikprodukter eller 
fräscht möblemang, det mår ingen bra av. 

Det Susanne själv har lärt sig av detta är hur lätt det är och vad lite 
det var som faktiskt krävdes. På två år har 100 000 kronor donerats 
och mer blir det. Om man själv jobbar i ett företag som vill börja med 
detta är ett tips från Susanne att få med så många anställda som 
möjligt då det fi nns lika många idéer som det fi nns anställda. Minst 
en person måste också vara drivande, annars är det lätt att idéerna 
rinner ut i sanden. Håll det snabbt och enkelt, betonar Susanne. 

– Det här är ett smart, kreativt och lönsamt sätt för ett företag att 
driva CSR-arbete. Andra företag eller privatpersoner brukar reagera 
mycket positivt på välgörenhetsarbetet och istället för att pruta på 
en vara som ligger på Blocket så lägger köparna till en summa. Vi 
kallar det för ”smart sharing”. Företaget vinner också goodwill givet-
vis, avslutar Susanne. 

 Att få medial uppmärksamhet runt projektet är inte lika viktigt 
men Susanne tillägger att de självklart vill berätta vad de gör, att det 
fi nns en känsla av stolthet inblandad. Ett kommande projekt är att 
transportera ner en hel container till Ghana som LG Electronics har 
bekostat transporten av. 

Susanna får fylla den med vad hon vill och LG Electronics kommer 
att hjälpa till med att samla in det de kan men Susanna har även 
andra kanaler som hjälper till med allt som fi nns på önskelistan, 
exempelvis badshorts, sockor, fotbollar, febertermometrar, värkta-
bletter och plåster.

Läs mer på:
www.susannaighana.se eller  www.facebook.com/projektghana
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Minifakta

› Namn: Susanne Edenström

› Ålder: 47 år

› Yrke: General Aff airs Manager 

› Företag: LG Electronics

› Bästa med insamlingsprojektet:
Förutom att kunna bidra till en framtid 
för barnen, insikten om hur enkelt det 
varit eftersom så många kollegor vill vara 
med att hjälpa och att det är i princip 
gratis att hitta pengar, skapa engage-
mang och goodwill.
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Tieto ger ungdomar 
framtidsdrömmar

Att i ett och samma projekt jobba med långsiktig kompetensförsörjning, skapa mervärde 
för de anställda och samtidigt ge ungdomar framtidsdrömmar låter kanske ogörligt. Men 

det är faktiskt precis vad Tieto åstadkommer i sitt samarbete med MyDreamNow. 

MyDreamNow arbetar med att minska ungdomsarbetslösheten 
och utanförskapet genom att låta yrkesverksamma vuxna fungera 
som klasscoacher i skolor, främst i områden där arbetslösheten är 
stor. Tieto har samarbetat med MyDreamNow i fyra år och anled-
ningarna är fl era. Candice Morris, Head of Employer Branding & 
Resourcing Sweden, pekar på tre olika spår:

– Tieto jobbar med IT-lösningar vilket många gånger handlar om 
samhällsnytta, vi är lungorna i samhället som får saker att fungera 
och gå runt. Till exempel att du ska kunna hämta ut ditt e-recept på 
ett apotek eller en kallelse till bilregistreringen. Därför känns det 
naturligt för oss att vara engagerade i samhället även utifrån andra 
perspektiv. Det andra spåret är kompetensförsörjning, vi ser en brist 
på viss kunskap inom vår bransch och därför är det viktigt för oss 
att ta en aktiv roll i att belysa olika typer av karriärvägar och yrken. 
Slutligen handlar det om att vi vill ge våra anställda en möjlighet att 
engagera sig och hjälpa andra, genom att bidra till att ungdomar för-
står vikten av att ha mål och drömmar.

Att låta anställda engagera sig i frågor som de brinner för är ett 
viktigt verktyg för Tieto vad gäller att vara en bra arbetsgivare och 
därmed kunna attrahera den bästa kompetensen till företaget. Tieto 
kan i och med samarbetet med MyDreamNow erbjuda sina medarbe-
tare fl era olika saker. Exempelvis kan de anställda bli klasscoacher. 
Som klasscoach lär man sig MyDreamNows metodik vilken går ut på 
att hjälpa ungdomarna att kartlägga vägen till sina framtidsdröm-
mar. En del i detta handlar om att klasscoachen hjälper ungdomen 
att bryta ner sin dröm i hanterbara steg som handlar om vad ungdo-
men i fråga behöver göra konkret för att nå sin dröm. 

– Det kan exempelvis handla om en dröm att starta eget inom 
apputveckling. Men vad behöver göras för att nå dit? Man kanske 
måste komma in på en utbildning som kräver goda betyg i matema-
tik och kanske måste börja med att plugga till matteprovet nästa 
vecka. 

Klasscoacherna är ute i skolorna och hjälper ungdomarna att 
skapa dessa ”dream maps” och håller även inspirationsföreläsningar 
där Tieto-medarbetare berättar om sina erfarenheter och beskriver 
hur arbetslivet kan se ut. Candice beskriver att det även är viktigt 
att visa upp arbetslivet för eleverna och ibland kommer ungdomarna 
på studiebesök till Tietos kontor. Vid studiebesöken får eleverna lära 
sig mer om vad Tieto gör och de får träff a medarbetare som berättar 
om vad som varit inspirerande för dem och format deras drömmar – 
till exempel extrajobb som unga, eller kanske en språkresa. Allting 
handlar om att belysa möjligheter för eleverna. 

– Att bara få tas emot av en arbetsgivare, att känna sig välkom-
men och bli behandlad som vuxen gör att ungdomarna känner värde 
och att det fi nns en plats för dem i näringslivet. 

Responsen hos Tietos anställda att medverka i samarbetet med 
MyDreamNow har varit väldigt positiv. Candice beskriver att de som 
är engagerade från Tietos sida uppfattar det som väldigt givande att 
känna att de faktisk kan göra skillnad. 

– Våra anställda jobbar i en komplex bransch. Det är ofta långa, 
tekniska lösningar hos stora kunder vilket kan göra att ens dagliga 
arbete kan uppfattas som svårgripbart. Genom MyDreamNow får 
man däremot en direkt impact, man träff ar en ungdom och kan ge 
konkreta tips och råd. 

Tietos arbete med MyDreamNow har varit så pass lyckat att de nu 
valt att utvidga samarbetet. Nu har även anställda vid kontoren i 
Göteborg och Malmö (och även kanske Linköping inom kort) möjlig-
heten att ansöka om att bli klasscoacher. Detta innebär självklart att 
Tieto kan ge ännu fl er ungdomar framtidsdrömmar och Candice har 
det långsiktiga målet och förhoppningen klar för sig:

– Det vore fantastiskt att någon gång i framtiden få anställa 
någon som kommit i kontakt med Tieto genom MyDreamNow eller 
en person vi inspirerade att studera vidare!  

Minifakta

› Namn: Candice Morris

› Ålder: 32 år

› Yrke: Head of Employer Branding & 
Resourcing Sweden

› Företag: Tieto

› Bäst med mitt jobb: Att få skapa stolthet 
och engagemang hos andra! För mig är 
det en livsstil och oavsett om det handlar 
om att berätta om Tieto för 100 personer 
på ett seminarium eller att hälsa på en 
nyanställd kollega i hissen, så handlar det 
om att representera och leva Tietoandan 
ut i fi ngerspetsarna.
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De nya 
hjälteföretagen

Krönikan – av Jan de Man Lapidoth, strategisk rådgivare

Näringslivet har steg för steg vaknat när det gäller hållbarhetsfrå-
gorna. Det är en glädjande utveckling som är väl förankrad i väx-
ande behov hos såväl kunder som medarbetare. Trendmässigt går 
utvecklingen åt enbart ett håll, mot ökad medvetenhet om vår tids 
stora utmaningar och ökat ansvarstagande gällande lösningar för 
ökad hållbarhet. Det är i det sammanhanget extra glädjande att 
näringslivet vaknat eftersom de genom sina aktiviteter direkt och 
indirekt också står för lejonparten av belastningen på våra ekolo-
giska och sociala system. 

Näringslivet har under lång tid förtjänstfullt bidragit till en fan-
tastisk välståndsutveckling. Vi har många hjälteföretag som varit 
extra betydelsefulla. Under min livstid har jordens befolkning ökat 
från knappt 3,5 miljarder människor till nu över 7 miljarder. En för-
dubbling. Den senaste prognosen säger 11 miljarder människor på 
jorden år 2100. Det är inget annat än en remarkabel utveckling som 
hade varit omöjlig utan näringslivets innovations- och produktions-
förmåga. 

Den här utvecklingen manifesteras i en drygt 200-årig tillväxt i 
ekonomin. Samtidigt blir det allt mer tydligt att denna tillväxt har 
avigsidor. Välståndet är ojämnt fördelat i världen. Cirka en miljard 
människor är rika. Cirka en miljard är mycket fattiga. Fem miljarder 
människor finns någonstans mittemellan. Fler människor på plane-
ten innebär visserligen fler kunder till våra produkter och tjänster, 
men också ett accelererande tryck på våra livsuppehållande system. 
Uttagen av naturresurser är inte hållbara. Klimatfrågan hemsöker 
oss. Hälften av planetens djur har försvunnit på 40 år. Läget ser allt 
mer allvarligt ut.

Samtidigt tuffar tillväxtmaskinen obevekligt på. Kan den växlas 
in på nya spår? Kan de skadliga elementen elimineras? Behöver vi en 
helt ny ekonomisk modell framöver? Frågorna är många och svåra. 
Det är lätt att misströsta. Det är lätt att se utmaningarna som oöver-
stigliga. Och visst ser det oerhört kärvt ut. Samtidigt finns det en hel 
del hopp. All mer kraft mobiliseras för lösningar. 

Att vänta in lagstiftning är inte en bra strategi för hållbarhet. 

Varken för näringslivet eller mänskligheten. Det tenderar att bli 
för lite alldeles för sent. På marknader brukar dock förändringar att 
gå snabbare. Ett av våra viktigaste hopp handlar om att näringslivet 
självmant och bestämt tar initiativ och arbetar för ett mer hållbart 
samhälle. Då kommer det bli en helt annan fart. För att det skall ske 
behöver företag och organisationer upptäcka att hållbarhetsarbete 
ligger i deras eget intresse. Där är vi inte än men det går att se tecken 
på att de nya hjälteföretagen håller på att ta plats – både genom att 
nya företag uppstår och genom att befintliga företag omvandlar sig.

Visst bekymrar jag mig över att inte tillräckligt många företag 
verkar inse allvaret i situationen. Och att det finns de som gör det 
och ändå struntar i att vidta nödvändiga åtgärder. Men så här ser 
ändå spelplanen ut och den behöver vi tillsammans förändra genom 
att fokusera på möjligheterna. Samtidigt föreställer jag mig att kon-
sekvenserna för oetiskt och miljöskadligt beteende kommer bli allt 
mer kännbara framöver. Kanske inte från lagstiftarna, utan snarare 
från kunderna. Det är en utveckling vi redan ser i världen och som 
kommer förstärkas ganska snabbt. 

Utifrån denna utveckling är det lätt att se att vi verkligen behöver 
en ny generation av hjälteföretag som går i bräschen för hållbar 
utveckling! Vissa äldre företag kommer inse sitt bästa och ta nya rol-
ler. Andra kommer att avvakta och riskera att bli obsoleta. Och 
många nya företag kommer uppstå! Precis som det skall vara i en 
dynamisk ekonomi som tillvaratar människor behov.

Mänsklighetens – och näringslivets – nästa stora äventyr är här. 
Spelplanen för de nya hjältarna är öppen. Antingen kommer mänsk-
ligheten under de närmaste 30-40 åren finna ett sätt att leva håll-
bart på jorden. Eller inte. Oavsett kommer resultatet bli 
häpnadsväckande.

 
Jan de Man Lapidoth

Strategisk rådgivare


