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1 INLEDNING 
 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

(Bruntlandrapporten, 1987) 

 

 

 

1.1 Bakgrund projektet Konkurrenskraft 2030 

Utveckling och utvecklingsarbete av hållbara affärsmodeller drivs ofta i projekt. 

Konkurrenskraft 2030 (K2030) är ett sådant utvecklingsprojekt där affärsrådgivare och 

kompetens från Energikontor Norr AB, Almi Företagspartner Nord AB, Företagarna 

Norrbotten och Luleå tekniska universitet tillsammans arbetat med att hjälpa små och 

medelstora företag (SMF) i Norrbotten och Västerbotten att stärka sin konkurrenskraft genom 

att arbeta strategiskt med energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor.  

Konceptuellt är utvecklingsarbete i ett projekt ett målstyrt tillämpat område – som under en 

avgränsad temporär tidsperiod ska möjliggöra berörda parter att reflektera, ifrågasätta, pröva 

och öka medvetenhet över ett givet område, i detta fall hållbarhetsarbete. Att få tid att reflektera, 

ifrågasätta, pröva och öka medvetenhet innebär att givna arbetssätt kan komma att ifrågasättas, 

omprövas, ersättas och på så sätt ta avstamp inför en ny framtid. Det sker en transformation i 

företaget mot något nytt, i detta fall utveckling av hållbara affärsmodeller. Projektet drivs inte 

alltid linjärt genom en förutsägbar modell utan flera olika processer drivs ofta parallellt och 

påverkar även andra processer. I sådana processer sker ett kontinuerligt lärande som successivt 

bidrar i utvecklingsarbetet. Att ta steg framåt betyder ofta att vi även tar steg bakåt och 

smärtsamt lämnar arbetssätt vi investerat både tid och pengar i. Det inarbetade skapar struktur 

och stabilitet i organisationer medan förändringar i stället kan leda till upplevelser av ökad 

osäkerhet. I K2030 har målet för projektet varit att hjälpa företag i det ofta abstrakta och osäkra 

arbetet med att utveckla hållbara eller åtminstone hållbarare affärsmodeller.  Projektet har hjälpt 

företag att ta de första stegen för utvecklad hållbarhet, detta för att därefter kunna fortsätta 

arbetet internt eller ta hjälp av olika typer av rådgivare. Inom ramen för projektet har en metodik 

för affärsstrategisk dialog utvecklats för att konkretisera och guida företag i detta arbete. Arbetet 

har även bestått i att ta fram åtgärdsförslag tillsammans med företag för att bidra till minskad 

energianvändning och klimatpåverkan. 
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1.2 Ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara affärsmodeller 

Hållbara affärsmodeller innehåller begreppen affärsmodell och hållbarhet. En affärsmodell 

handlar förenklat om hur ett företag eller en organisation identifierar, underhåller och 

upprätthåller värden, exempelvis för det egna företaget, för kunderna och för det omgivande 

samhället. ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

(Bruntlandrapporten, 1987). Hållbarhet är förenklat ett begrepp som visar hur en organisation 

skapar långsiktigt hållbara ekologiska, sociala och ekonomiska värden för det omgivande 

samhället (Pucci et al., 2020). Konkret kan hållbarhetsarbete betyda att företag ser över hur 

olika resurser används så att en överanvändning av till exempel vatten, elektricitet inte sker. 

Det kan också handla om att arbeta med utveckling av jämlikhet och jämställdhet exempelvis 

kopplat till sociala relationer på arbetsplatser. Vem / vilka har och vem / vilka har inte makt att 

påverka och få nytta av värdeskapandet.  

All ekonomisk tillväxt leder inte nödvändigtvis till högre välstånd (Middleton et al., 2020). 

Medan ekonomisk tillväxt utgår från företaget och företagets tillväxt är hållbarhet ett begrepp 

som utgår ifrån det gemensamma. Hållbarhet är på sätt ett begrepp som ser till vi, oss och våra 

värden och hur företaget kan växa utan att konkurrera med gemensamma mål.  

Ekonomisk tillväxt ställs därför ofta i kontrast till hållbarhet. Hur mycket kan företag och 

samhällen uppnå tillväxt utan att det står i konflikt med framtida generationers möjligheter? I 

projektet K2030 och utvecklingsarbetet som skett inom ramen för projektet studerades hur små 

och medelstora företag samt energi- och affärsrådgivare reflekterar över styrning, organisering, 

inriktning och allokering av resurser i olika nuvarande och framtida affärsmodeller  

Hållbara affärsmodeller är viktiga i flera avseenden. Samhället står inför en transformation där 

gamla arbetssätt som traditionellt kopplas ihop med strikta ekonomiska modeller behöver prö-

vas, anpassas och också till stor del helt ersättas med hållbara lösningar som integrerar ekono-

miska, sociala och miljömässiga värden. K2030 har i sitt arbete tagit utgångspunkt i FN:s 17 

globala SDG mål för agenda 2030. SDG (eng. Sustainable Development Goals) kan delas in i 

tre olika pelare (eng. Economy, Society and Environment) eller fem olika pelare (People, 

Planet, Prosperity, Peace and Partnership). De deltagande företagen i detta arbete har också 

direkt arbetat med och reflekterat kring den egna affärsmodellen i förhållande till mångfacette-

rade hållbarhetsmål. 
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Källa: FN 

1.3 Trenden att utveckla hållbara affärsmodeller 

Hållbarhetsarbetet inte är något nytt. Miljöarbetet påbörjades för över 70 år sedan. Vi kan även 

sträcka ut arbetet än mer. Själva grunddefinitionen för ekonomi är hushållning med begränsade 

resurser. I bondesamhället utgick sådan hushållning från att jorden var till låns av kommande 

generationer.  

Hållbarhetsarbetet och fokus på miljömässiga konsekvenser har däremot sakta blivit mer 

sofistikerat. Redan under 1970-talet fick det ett bredare fokus bland annat genom boken ”Tyst 

vår” av författaren Rachel Carsons och genom Romklubben. Vid Stockholmskonferensen 1972 

befästes en deklaration baserat på 26 principer där miljö och utveckling sammankopplades 

(Kairos Future m.fl. 2020).  

Ett mer sofistikerat angreppssätt att närma sig hållbarhet betyder att olika aktiviteter gjorts 

mätbara. Mätbara aktiviteter har även brutits ner i mål som organisationer börjar dokumentera 

och följa upp i årliga rapporter. Fokus har under årens lopp varit på miljögifter, försurning av 

vattendrag och marker, Agenda 21 med Riodeklarationen, klimatmål och Co2 samt Agenda 

2030 som sträcker sig förbi de miljömässiga målen och även uppmärksammar ekonomiska och 

sociala mål. Utöver detta finns även trender såsom utveckling av lagar och policy för 

hållbarhetsredovisning och EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Konstateras kan att frågan 

har varit central historiskt trots att den tagit sig olika uttryck.  Bredden i hållbarhetsarbete har 

också varierat och här tar agenda 2030 en bred utgångspunkt genom att inkludera ekonomisk, 

social och miljömässig hållbarhet i begreppet och i mål. 

 

Källa: Kairos Future m.fl. 2020 

 

1.4 Anpassning mot hållbara affärsmodeller – externa krav 

Framför allt bidrar den generella utvecklingen i samhället, med ett allt större fokus på 

hållbarhetsfrågor i form av ökade hållbarhetskrav från konsumenter och striktare 

hållbarhetslagstiftning, till utvecklade och mer hållbarhetsanpassade affärsmodeller. Från 

samhället drivs också utvecklingen på för mer hållbara affärsmodeller via offentliga aktörers 

krav, inte minst vid projektfinansiering som innefattar krav på att både analys och aktiviteter 

inkluderar olika hållbarhetsaspekter. Dessa krav, och uppföljningen av dem, har under de 

senaste tio åren successivt ökats och blivit allt mer påtaglig, vilket också syns hos vana 

projektaktörer som markant har höjt sin kompetens kring hållbarhet.  
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1.5 Utveckling av hållbara affärsmodeller inte helt lätt men möjligt 

Trenden för utveckling av hållbara affärsmodeller har hängt med en längre tid men det har 

också visat sig vara svårt för små och medelstora företag att genomföra sådana förändringar. 

Företag har ofta motiverat distansen till hållbarhetsarbete med att deras fokus snarare ligger på 

lönsamhet och inte samhälleliga värden. Idag förväntar sig i stället kunder att företagen tar 

aktivt samhälleligt ansvar och kan motivera olika val på samhälleliga grunder.  

Innebörden av hållbarhetsbegreppet och av vad som förväntas av företag utvecklas således 

ständigt. Det finns också ett flertal olika ramverk och modeller att tillgå men dessa är inte alltid 

lätta att ta till sig. Små och medelstora företag med små resurser har generellt mer begränsade 

möjligheter att anpassa sina affärsmodeller till hållbarhet än vad stora företag har. Stora företag 

som lagstadgat tvingas att rapportera hållbarhet har ofta egna hållbarhetsavdelningar som 

arbetar med frågan. I små företag ska ett fåtal personer hantera alla frågor. Det finns även 

forskning som visar på att etablerade företag, som är i framkanten av hållbarhetsarbete, förvisso 

har förankrat arbetssätt enligt hållbara arbetsprocesser men att målen för arbetet skiljer sig med 

hur man verkligen gör. Skillnaden mellan mål och vad vi gör kallas vanligen för särkoppling.  

Det råder ofta en särkoppling med hur arbetet beskrivs och vad som faktiskt sker i företaget. 

Viljan kan finnas men att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Trots behovet av hållbara 

affärsmodeller så är det inte alltid lätt för företag att förstå innebörden av den egna 

affärsmodellen och hur de kan arbeta för att konkret utveckla affärsmodellen. Mycket finns i 

huvudet på företagets ägare och ledning men konkretiseras inte. Möjligheten att kunna förstå 

och navigera i sin affärsmodell är något som skiljer framgångsrika företag från mindre 

framgångsrika företag. Vidare finns ett behov av att förstå heterogenitet i affärsmodeller och 

hur olika typer av affärsmodeller kan utvecklas och anpassas kopplat till det specifika företagets 

behov. 

I K2030 har vi följt små- och mikroföretag som har begränsade såväl ekonomiska som 

personella resurser för att dokumentera, mäta och följa upp hållbarhetsarbetet i företaget. 

Mindre företag saknar hållbarhetsavdelningar och anställda som specialiserat sig på 

hållbarhetsarbete (t ex hållbarhetschefer). Fokus i projektet K2030 har vidare varit på affärs- 

och energirådgivares guidning av arbete med utveckling av hållbara affärsmodeller. Lärande i 

detta utvecklingsarbete är centralt både utifrån företagens perspektiv och rådgivares perspektiv. 

Rapporten ska bidra med lärdomar och råd kring utveckling av hållbara affärsmodeller. Det 

handlar bland annat om att identifiera de första ”låga stegen” i utveckling av hållbara 

affärsmodeller och anpassning av affärsplaner men också möjligheter för fortsatt utveckling.  

Frågeställningar: 

Rapporten utgår från två centrala frågeställningar för att bidra med kunskap om möjligheter och 

utmaningar i små och medelstora företag (SMFs) och deras arbete med utveckling av hållbara 

affärsmodeller. 

- Hur kan företag arbeta med att utveckla hållbara affärsmodeller? 

- Hur kan affärsutvecklare och andra hjälpa till i utveckling av hållbara affärsmodeller? 
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2 HÅLLBARA AFFÄRSMODELLER – VAD INNEBÄR DET? 
 

2.1 Företags affärsmodeller som en del av samhället 

En hållbar affärsmodell kan definieras utifrån en organisationsförmåga att uppfylla de 

förväntningar som finns på hållbarhet i företagets omgivande samhälle. En sådan modell 

betyder att företaget positionerar sig som en aktiv del av samhället snarare än att de agera 

självständigt utan att ifrågasätta vad och hur de levererar produkter och tjänster till intressenter 

i samhället. För den anställda i företaget betyder det att individen tidigare såg sig som jag i 

företaget medan ett hållbarhetsperspektiv utvidgar individen till jag och företaget i samhället. 

Företaget agerar således i samhället och antar därmed de hållbara värderingar som samhället 

förväntar sig. Hållbara affärsmodeller bäddar in värden, aktiviteter och arbetssätt som på lika 

sätt driver organisationen att strategiskt organiseras, anpassas, förnyas och styras för att 

tillmötesgå de krav som finns på att leverera ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. 

Företagens omgivning och intressenter har en stor påverkan på företagens möjlighet och vilja 

att utveckla mer hållbara affärsmodeller. En stor del av sådana processer för utveckling av 

hållbarhet drivs av förväntningar från exempelvis företagens kunder, nuvarande och potentiella 

anställda på arbetsmarknaden och samhället i stort. Kunder vill associeras med produkter och 

tjänster som lever upp till hållbara värden. En trend är att unga konkurrenskraftiga människor 

vill investera sin yrkesverksamma tid i organisationer som tar tillvara resurser i enlighet med 

hållbarhetens principer. Dessa förändringar i normer betyder att hållbara värderingar blir 

alltmer centrala och påverkar därmed företagens arbete med utveckling av hållbara 

affärsmodeller. Ett sätt för företag att hantera detta har varit att märka produkter med symboler 

och färger för hållbarhet. Ett annat sätt har varit att knyta till sig människor som symboliserar 

hållbarhet och därmed legitimerar företagets hållbara varumärke. Även lagstiftning och olika 

standards växer fram för att guida och ackreditera företag och dess affärsmodell med hållbara 

förtecken.  
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2.2 Hållbara affärsmodeller som organisationskultur 

Hållbara affärsmodeller betyder även att företaget identifierar sig och förankrar arbetssätt i 

rutiner som exempelvis står upp mot ett cirkulärt tänkande. Det senare kan byggas upp med 

manualer och ett effektivt arbetssätt. Däremot har det blivit alltmer vanligt att organisationer i 

stället bygger upp en organisationskultur som erkänner och identifierar sig med hållbara värden. 

Hållbarhet inbäddat i en företagskultur får mer bestående rutiner än regelstyrda organisationer. 

I engelskan pratas det om organizational trait för att poängtera att arbetssättet är grundmurat i 

ett sätta att göra saker såsom en kultur. Kulturen betyder således att det finns ett sätt att överleva 

som betyder att företagets sätt göra saker är förankrade i den inneboende kulturen.  

Det kan låta som en klyscha och att organisationen blir en sekt som ritualist anammar hållbarhet. 

Men ett mer pragmatiskt synsätt är att organisationskulturen byggs upp av individer som delar 

och identifierar sig med hållbart arbetssätt. Det senare handlar således om att en organisation 

tränas, informeras och rekryteras för att jobba mot givna mål. Den interna kulturen i företaget 

styr företagets och de anställdas attityd, exempelvis hur centralt det är att arbeta eller inte arbeta 

med hållbarhet. En organisation där kulturen främst värdesätter ekonomisk framgång styr de 

anställa mot ekonomiskt värdeskapande och en attityd att vinst är det mest centrala. En 

organisation med en kultur som värdesätter olika typer av värdeskapande styr också de anställda 

mot ett sådant arbete. En kultur där jämställdhet och jämlikhet är central styr mot människors 

lika värde och att tillvarata potential och resurser hos de anställda. 
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2.3 Hållbara affärsmodeller som mål och beteenden 

Hållbara affärsmodeller kan även kännas igen av beteenden i organisationen. Beteenden är i 

grunden ett begrepp som visar hur individer inte bara sätter upp mål och förväntningar utan 

även handlar. I K2030 har mycket handlat om att studera vad individer i organisationer 

uttrycker som mål men även vad individer faktiskt ”gör” och att förstå de incitament som 

företag har att genomföra förändringar. Typiska beteenden i hållbarhet är att individer väljer att 

agera och göra mindre förändringar såsom att använda sig av mindre resurskrävande aktiviteter, 

källsorterar, använder energisnåla alternativ, väljer leverantörer som följer ett hållbart tänkande, 

ingår aktivt socialt i det lokala näringslivet, sprider kunskap och interagerar med andra i 

kunskapsutveckling genom konferenser om sådant som driver hållbarhet. Det finns således 

många olika vägar för företag att utvecklas mot ett hållbart företag genom olika mix av att 1) i 

olika grad bibehålla den traditionella affärsmodellen eller utveckla helt nya affärsmodeller eller 

2) att fokusera på att minska risker och kostnader eller att öka intäkter. I denna rapport har olika 

variationer av utvecklingsarbete identifierats. 

 

 

 

Även om forskningsresultat visar att hållbarhetsarbete kan leda till både positiva och negativa 

konsekvenser finns en relativt entydig litteratur om att hållbara värderingar förväntas hos 

framtida organisationer. Samtidigt visar forskning att många områden fortfarande är relativt 

outforskade. 
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3 GENOMFÖRANDE OCH PROJEKTETS ORGANISATION 
 

3.1 Projektets organisation 

Projektet K2030 har genomförts i samverkan mellan Energikontor Norr AB, Almi 

Företagspartner AB Nord, Företagarna Norrbotten, Luleå tekniska universitet – 

Entreprenörskap och innovation, Redovisning och styrning samt projektutvärderare från Klyo 

AB. Projektet K2030 har organiserats, styrts och följts upp av Energikontor Norr AB. Närmast 

företagen och i en direkt rådgivande roll har Energikontor Norr AB och Almi Företagspartner 

AB stått. I projektet har Företagarna i Norrbotten arbetat med att identifiera och rekrytera 

deltagande företag och tillsammans med ovanstående aktörer varit en del i en 

projektarbetsgrupp. Rådgivningen i projektet, vidare benämnt hållbar affärsutveckling, har 

fokuserat på att genom en nära dialog med målgruppen små och medelstora företag hjälpa 

företag ta ett eller några steg framåt i hållbarhetsarbetet och därmed agera mot målet med 

utveckling av hållbara affärsmodeller. Forskare från Luleå tekniska universitet, 

Entreprenörskap och innovation samt Redovisning och styrning har tillsammans med 

projektutvärderare från Klyo AB agerat följeforskare till projektet. Alla samverkanspartners har 

tillsammans agerat ambassadörer för projektet. 

Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, 

Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Almi och Energikontor Norr. 

 

3.2 Forskning och följeforskning  

Författarna av föreliggande rapport har i egenskap av följeforskare följt upp affärs- och 

energirådgivares arbete, kompletterat med frågor till ett antal små och medelstora företag. 

Uppföljningsarbetet har gjorts genom dokumentstudier, intervjuer, enkäter och workshops. 

Intervjuer har genomförts av rapportens författare d.v.s. forskare vid Luleå tekniska universitet 

samt projektutvärderaren. Utöver detta har även studenter vid Civilekonomprogrammet, Luleå 

tekniska universitet genomfört datainsamling inom ramen för sina examensarbeten. De har 

bland annat ställt frågor om lärande och lärandeprocesser som kan bidra till förändringsarbete 

till hållbara affärsmodeller. Fokus i denna studie har främst varit på att följa lärandeprocesser. 

Följeforskarnas roll har varit att reflektera kring processer, att normkritiskt och normkreativt 

analysera arbetet och att genom kunskapsutbyte bistå med kompetensutveckling till företag, 

rådgivare och andra centrala nyckelaktörer. Tillsammans har dessa metoder bidragit till 

kunskap om företagens möjligheter och utmaningar vid utveckling av hållbara affärsmodeller i 

mindre SMF. Det har även hjälpt till att svara på frågorna och bidra med förslag kring; 1) Hur 

kan företag arbeta med att utveckla hållbara affärsmodeller samt; 2) hur affärsutvecklare och 

andra kan hjälpa till i utveckling av hållbara affärsmodeller. 

Följeforskares roll i K2030 har även varit att identifiera referenspunkter i främst enkäten från 

liknande små och medelstora företag och deras förändringsarbete kopplat till utveckling av 

hållbara affärsmodeller. Följeforskare har även kommit med kritiska reflektioner och sökt 

lärande under projektarbetsgruppsmöten. På det sättet har följeforskarna haft en uppföljande 

funktion och även fungerat som en intern kontroll.  
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3.3 Datainsamling som fångar lärande 

Nedan presenteras de olika delarna av datainsamling bestående av 1) Enkät till företag 2) 

intervjustudie med företag, 3) intervjustudie med affärs- och energirådgivare, 4) uppföljande 

intervjustudie med företag samt 5) workshops tillsammans med projektdeltagare från de 

samverkande organisationerna. 

3.3.1 Enkätstudier med företag 

Två enkätstudier har använts vid datainsamling. I den första enkätstudie som besvarade av 227 

företag studerades en strukturell modell. Tanken var att pröva samband mellan mål (ekologiska, 

sociala och ekonomiska), hållbarhetsprestation och beteenden. I enkäten tog vi fram ett antal 

olika begrepp som operationaliserades så att dessa kunde observeras genom självskattningar. 

3.3.2 Intervjustudie företag 

I en intervjustudie följde vi upp 16 av projektets 35 företag, där fyra företag intervjuades varje 

halvår under projekttiden. Vid intervjutillfället hade företagen genomfört eller var i slutskedet 

av sin utvecklingsinsats i projektet. I intervjuerna ställdes relativt pragmatiska frågor som 

syftade till att öka kunskapen om varför företagen deltog, om företagen kunde se några resultat 

av insatsen och i så fall på vilket sätt de ställt om, om de fått eventuella lärdomar samt om de 

även uppnått insikter som bidragit till att ställa om. Dessa intervjuer har bidragit med kunskap 

om företagens upplevelse av arbetet med utveckling av hållbara affärsmodeller i sina företag, 

behovet av kunskap för att förstå vad som ska göras, genomföra prioriteringar och faktiskt agera 

och åstadkomma förändringar samt behov av hjälp från affärs- och energirådgivare i detta 

arbete. Fokus för intervjuerna var således på lärandeprocesser i förändringsarbete vid 

utveckling avhållbara affärsmodeller. 

 

3.3.3 Intervjustudie rådgivare 

Företagets perspektiv har kompletterats med upprepade intervjuer (3-5 st.) med fem affärs- och 

energirådgivare från Energikontor Norr AB Almi Företagspartner Nord AB samt Företagarna 

Norrbotten. Fokus i dessa intervjuer har varit att fånga upp lärdomar om hur det är att 

transformera lärande i en iterativ process mellan rådgivare och företagare i projektet.  

 

3.3.4 Uppföljande enkätstudie med företag  

I en enkätstudie som besvarades av företag som besökt en rådgivande organisation studerade vi 

om antal mål kunde kopplas till hur väl ett företag rankades enligt rådgivarnas modell. 

Utgångspunkten i studien var att dokumentera om företag uppnådde en högre kategorisering 

enligt Agenda 2030:s 17 delmål och om kategorisering blev högre om företag valde fler mål 

eller om det bara blev mer ”spretigt”.   

 

3.3.5 Workshop med samverkande organisationer 

Förutom individuella intervjuer genomfördes även workshops och involverande 

fokusgruppsintervjuer med möjlighet till reflektion i projektgruppen. Meningen med 

intervjuerna var att fånga arbetet utifrån olika intressenters perspektiv. I workshop deltog 

projektledare, affärsutvecklare från Energikontoret och Almi, kommunikatör, energisakkunnig 

rådgivare samt representant från Företagarna. 
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4 HÅLLBARHET: MÅL, PRESTATION & BETEENDE  
Inom ramen för projektet genomfördes en enkätundersökning av hållbarhetsmål, hållbarhetsprestation 

och hållbarhetsbeteenden i svenska småföretag. Målen är centrala för att studera hur dessa påverkar 

hållbarhetsprestationen och i slutändan det företaget ”gör” i företaget.  

Med hållbarhetsmål menar vi målen som företagen antagit. Hur dessa mål operationaliserats visas i 

kommande tabeller. Med hållbarhetsprestation använde vi oss av ett självskattat mått om hur företaget 

ser på sig själv i förhållande till sina konkurrenter. Även operationalisering med tillhörande frågor 

specificeras i detalj i kommande tabeller. Med beteende menar vi vad företaget faktiskt gör eller har 

gjort. Här har vi frågat om företaget gör eller gör inte olika aktiviteter. Dessa aktiviteter är specificerade 

längre ner i rapporten.  

Generellt refereras vanligen kedjan från hållbarhetsmål till att ”göra hållbarhet” som en beteendemodell. 

En stark integrerad beteendemodell driver hållbarhet som en helhet av olika dimensioner som snarare 

driver processer parallellt med olika beröringspunkter (se Figur 1 nedan). En svag beteendemodell för 

hållbarhet driver i stället mål seriellt och/eller sekventiellt där varje dimension av hållbarhet är en skild 

process från andra dimensioner av hållbarhet (se Figur 1 nedan). Dessa utgångspunkter är viktiga 

eftersom en svag form av mål i hållbarhet också värderas utifrån de samband de har var för sig medan 

en stark integrerad ansats antar att hållbarhet är integrerad och medskapande med andra dimensioner.  
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Figur 1:  

Stark integrerad respektive svag seriell modell av hållbarhet 

 

I resultat till enkätstudien erhöll vi 227 enkätsvar. Enkäten byggdes upp genom att hitta begrepp 

med underliggande frågor som kunde skattas av de som tog del av enkäten.  Enkäten visar att 

det finns en korrespondens mellan mål, hållbarhetsprestation och beteende och att resultaten 

var starkare för företagen som ingick i K2030.  

 

4.1.1 Hållbarhet som målorienterat begrepp 

Begreppet hållbarhet som är ett målorienterat begrepp delades in i tre olika underliggande 

mål; ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsmål. Var och en av målen är så kallade 

flervariabelsbegrepp och mäts av tre olika frågor (se Figur 2 nedan).  

 

Figur 2: 

Mål, hållbarhetsprestationer och beteenden 
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Operationalisering av målen genomfördes genom att vi tog med tre olika aspekter som mäter 

ekologisk-, social-, respektive ekonomisk hållbarhet. I Tabell 1–3 nedan specificeras varje mål 

enskilt och även vad frågan mäter.  
 

Tabell 1: Ekologiska hållbarhetsmål (skala -2 till +2) 

Fråga Medel 

Stan-

dardav-

vikelse 

HBM1: Företaget söker ständigt alternativa vägar för att uppnå ef-

fektivare energi för både värme, vatten och elektricitet. 
1,32 1,32 

HBM2: Företaget väljer leverantörer med hänsyn till miljö. 1,00 1,27 

HBM3: Företaget väljer produkter och tjänster som minskar företa-

gets påverkan på miljö. 
1,21 1,22 

Medelvärde av samtliga tre aspekter av hållbarhetsprestation 1,18 1,11 

 

 

 

Tabell 2: Sociala hållbarhetsmål (skala -2 till +2) 

Fråga Medel 

Stadard- 

avvi-

kelse 

HBS1: Företaget anpassar annonser med hänsyn till vår omgivning (avse-

ende normer om kön, kultur, mångfald, geografisk tillhörighet) 
1,19 1,28 

HBS2: Företaget sprider ett budskap inom den egna organisationen med 

hänsyn till vår omgivning (avseende normer om kön, kultur, mångfald, 

geografisk tillhörighet). 

1,19 1,26 

HBS3: Företaget anpassar samtliga aktiviteter så att dessa genomsyras av 

jämlikhet och jämställdhet. 
1,67 1,17 

Medelvärde av samtliga tre aspekter av hållbarhetsprestation 1,35 1,07 

 

Tabell 3: Ekonomiska hållbarhetsmål (skala -2 till +2) 

Fråga Medel 

Stan-

dard 

avvi-

kelse 

HBE1: Företagets mål speglar att vi står tillbaka med kortsiktiga vinster 

till förmån för ett hållbart, samhälleligt åtagande. 
1,30 1,34 

HBE2: Företagets mål speglar långsiktiga hållbara avsättningar i pens-

ioner och annat för att gynna anställda. 
1,27 1,32 

HBE3: Företagets mål innebär att vi gynnar en långsiktig hållbar löneut-

veckling för företagets anställda genom en långsiktig plan. 
1,28 1,29 

Medelvärde av samtliga tre aspekter av hållbarhetsprestation 1,29 1,20 
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4.1.2 Hållbarhet som prestation 

Nästa steg av enkäten utgjordes av en mätning för att komma åt hur småföretag skattar sin 

hållbarhetsprestation i förhållande till konkurrenter. Hållbarhetsprestationen är indelad i tre 

olika frågor som mäter hållbarhetsprestation. I Tabell 4 nedan specificeras varje självskattad 

hållbarhetsprestation enskilt. Tabell 4 visar vad frågan mäter. 

Tabell 4: Hållbarhetsprestation i relation till ledande konkurrenter (skala -2 till +2) 

Fråga Medel 

Sta-

nard- 

avvi-

kelse 

HPE1: Företagets produkter och tjänster präglas av hållbarhet 1,00 1,17 

HPE2: Företaget utvecklar långsiktiga relationer med leverantörer. 1,06 1,20 

HPE3: Företaget tar alltid hänsyn till kundens önskemål om hållbarhet. 1,22 1,10 

Medelvärde av samtliga tre aspekter av hållbarhetsprestation 1,09 1,03 

 

4.1.3 Hållbarhetsbeteenden 

Nästa steg av enkäten utgjordes av tre olika beteenden som kunde relateras till styrning av 

verksamhet, utveckling & lärande samt kommunikation. Beteenden (Tabell 5-7) visar vad 

företagen gör och inte gör med hänsyn till hållbarhet.  

Tabell 5: Beteenden av vad företaget ”gör” i kategorin ”styrning av verksamhet” 

Fråga Ja Nej 

VS1: Företaget motiverar anställda att engagera sig i hållbarhet. 77% 23% 

VS2: Företaget motiverar anställda att väva in hållbarhet i arbetsrutiner och 

aktiviteter. 
71% 29% 

VS8: Klimatet är en central strategisk fråga i företaget. 39% 61% 

VS7: Företaget motiverar medarbetare att minska koldioxidutsläppen i sitt 

dagliga arbete. 
38% 62% 

VS10: Företagets samtliga praktiska arbetsuppgifter relateras till hållbarhet. 37% 63% 

Medelvärde för index där varje "ja" genererar 1 poäng 2,62 

 

Tabell 6: Beteenden av vad företaget ”gör” i kategorin ”utveckling & lärande” 

Fråga Ja Nej 

U&L3: Företaget relaterar allt utvecklingsarbete till hållbarhetsfrågor. 48% 52% 

U&L12: Företaget uppdaterar ständigt sin kunskap om hållbarhet genom t ex 

besök på hållbarhetskonferenser eller workshops. 
38% 62 

U&L18: Jag skulle säga att de flesta förknippar företagets varumärke med 

hållbarhet. 
36% 64 

U&L19: Jag skulle även säga att företaget förknippas även med internation-

ellt ansvarstagande och fattigdomsbekämpning. 
20% 80 

Medelvärde för index där varje "ja" genererar 1 poäng 1,43 

 

 

 



16 
 

 

Tabell 7: Beteenden av vad företaget ”gör” i kategorin ”kommunikation” 

Fråga Ja Nej 

Kom13: Företaget för aktiva dialoger om hållbarhet med andra företag. 56% 44% 

Kom14: Företaget har en aktiv dialog om hållbarhet i sociala medier. 34% 66% 

Kom16: Företaget sprider sin idé om hållbarhet internt genom nyhetsbrev 

och annat. 
27% 73% 

Kom17: Företaget sprider sin idé om hållbarhet externt genom nyhetsbrev 

och annat. 
26% 74% 

Kom4: Företaget har regelbundna möten för att diskutera hållbarhet. 25% 75% 

Medelvärde för index där varje "ja" genererar 1 poäng 1,67 

 

Figur 3 nedan visar en förenklad bild av totala samband för hela enkätstudien och bekräftar att 

samtliga processer är starkt integrerade. För de 22 företag som ingick i projektet K2030 och 

genomgick ett projekt i hållbarhetsarbete var samtliga samband starkare än hos företag som inte 

ingick i projektet K2030.  

 

 

 

Figur 3: 

Resultat av mål, hållbarhetsprestationer och beteenden 
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I Figur 3 vi har genom arbetet i delstudien “mål, prestation och beteende” visat att hållbarhet är 

ett integrerat begrepp både teoretiskt och statistiskt. Dimensionerna ekologiska hållbarhetsmål, 

sociala och ekonomiska är integrerade. Det betyder att respondenter som uttrycker höga 

ekologiska mål även har samma typ av variation i hur de uttrycker sociala- och ekonomiska 

hållbarhetsmål. Figur 3 visar att dessa hållbarhetsmål påverkar självskattad 

hållbarhetsprestation (hur de uppfattar sig själva gentemot konkurrenter). Figur 3 visar slutligen 

att prestationer som påverkats av hållbarhetsmål har påverkan på olika hållbarhetsbeteenden 

inom organisationen.  
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5 UTVECKLING AV HÅLLBARA AFFÄRSMODELLER 
 

I detta kapitel behandlas utveckling av hållbara affärsmodeller baserat på intervjuer med 

deltagande företag, affärsutvecklare, energisakkunniga och övrig projektpersonal.  

 

5.1 Reflektioner från företag som medverkat i projektet 

I projektet har vi genom intervjuer följt närmare hälften av de 35 deltagande företagen för att 

ur målgruppens perspektiv få kunskap om hållbar affärsutveckling och på vilket sätt de 

möjligen förändrat medvetenhet, arbetssätt och rutiner. Företagen visar att medvetenheten 

gällande hållbarhet har stärkts av projektet och att det redan nu finns tankar om att ompröva 

och förändra tidigare arbetssätt. Vissa av dessa processer är långsiktiga och ingår i ett 

långsiktigt arbete och därför har inte heller arbetssätt fullt ut implementeras efter medverkan i 

projektet.   

 

5.1.1 Hållbarhet hos företagen 

De flesta företag beskriver att hållbarhet, direkt eller indirekt, är viktigt för dem och deras 

företag. Samtidigt upplevs hållbarhetsområdet som ett omfångsrikt och ofta komplext område. 

När företagen ger exempel på varför de arbetar med hållbarhet, beskrivs allt från att minska 

företagets klimat- och miljöpåverkan, kostnadsbesparingar och återbruk till livskvalitet och 

attraktionskraft samt “för den kommande generationen”. Motiven kan således sorteras in under 

både strikta affärsmässiga betingelser och ett demokratiperspektiv med ansvar för kommande 

generationer.  

En försiktig tendens är att företagen i högre utsträckning idag ser hållbarhet som ett 

förhållningssätt och en självklarhet i sitt företagande. De pratar mindre om begreppet hållbarhet 

och mer om hur de arbetar med olika delar inom hållbarhet, t.ex. energi, värdegrund, 

rekrytering och personalansvar, ekonomi samt klimat. Ett väl beskrivande citat från en 

företagare är:  

”Vi kan inte överleva som företag om vi inte är hållbara”. 

Detta är något som kan tyda på att hållbarhetsbegreppet börjar mogna hos näringslivet, där fler 

företag utgår från sin verksamhet och beskriver hur den bidar till hållbarhet, snarare än tvärt om 

där många företag tidigare adderade (olika former av) begreppet hållbarhet till sin verksamhet.   

 

5.1.2 Efterfrågan affärsutveckling hållbarhet 

Företagen i studien visar alla ett intresse av hållbarhet, och även om området under de senaste 

åren har mognat är det fortfarande ett relativt ”omoget” område, där många företag efterfrågar 

kunskap och support. Framför allt upplevdes området social hållbarhet som otydligt. De allra 

flesta företagen deltog i projektet för att öka sin generella kompetens och medvetenhet, inte för 

att utveckla ett specifikt område.  
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5.1.3 Resultat av affärsutveckling hållbarhet 

Företag som har tagit del av affärsutveckling hållbarhet har framför allt genomfört fler åtgärder 

och att åtgärderna ofta har skett tidigare jämfört med om de inte hade varit med i projektet 

K2030 och tagit del av affärsutveckling hållbarhet. Vissa företag har även gjort åtgärderna mer 

omfattande då projektet har synliggjort värdeskapande eller besparingar som företaget inte 

själva hade sett. Enklare åtgärder sker ofta relativt snabbt medan större investeringar planeras 

att ske framöver. Exempel på enklare åtgärder är förändrad kommunikation, resande eller 

tjänstebeskrivningar och där byte av belysning eller energisystem är exempel på större 

investeringar.  

Samtliga företag upplever ökad kunskap och medvetenhet som ett resultat, vilket bidrar till ökad 

trygghet som i sin tur påskyndar beslutsfattande av hållbarhetsåtgärder samt till att företaget 

ofta i ökad omfattning kommunicerar sitt arbetar med hållbarhet. Att arbeta med 

affärsutveckling hållbarhet kan också bidra utanför företaget, t.ex. när personalen tar med sig 

och sprider sin ökade kunskap och insikt och gör mer medvetna val utanför arbetsplatsen.   

De flesta företag i studien har, även om de redan innan insatsen hade ett stort 

hållbarhetsintresse, ökat sitt fokus på hållbarhet tack vare affärsutveckling hållbarhet. Många 

företag har också fått en ökad insikt som lett till att de omprövar befintliga rutiner.   

 

5.1.4 För vika företag passar affärsutveckling hållbarhet? 

Affärsutveckling hållbarhet passar inte alla företag. Tidsbrist är det vanligaste skälet till att 

insatserna inte fungerar eller ger resultat. Målgruppen mikroföretag och små företag innebär 

särskilda förutsättningar för stödet, vilket också framkommer i många liknande projekt och 

insatser. Dessa företag kan t.ex. ha svårt att kontinuerligt avsätta tid hos nyckelpersoner över 

en längre period. Rådgivningsmodellen affärsutveckling hållbarhet verkar ge bäst effekt och 

vara mest resurseffektiv hos de företag som har ett visst hållbarhetsintresse och en viss kunskap 

samt gärna potential att öka sin energieffektivisering. Rådgivningen verkare vara mindre 

effektiv hos de företag som antingen är väldigt kunniga och intresserade av hållbarhet eller hos 

de som är ointresserade och har en mycket låg kunskap om hållbarhet. 

 

5.2 Reflektioner från affärsutvecklare, energisakkunniga och projektmedarbetare 

En central del i projektet K2030 var att affärsutvecklare och energisakkunniga följde och 

stöttade deltagande företag – affärsutveckling hållbarhet. Rådgivarens roll var att i interaktion 

med företagen uppnå insikter om hållbarhetsvärden och hur dessa kan dokumenteras, prövas 

och förbättras. Ett sådant interaktivt meningsskapande modell för lärande är traditionellt 

starkare än en modell där rådgivare enbart informerar mottagare, vilket vanligtvis endast har ett 

litet inflytande på lärandeprocessen. 

När vi summerar reflektioner från ett tjänstepersonsperspektiv, d.v.s. från affärsutvecklare, 

energisakkunniga och övriga projektmedarbetare, ser vi många likheter från den bild företagen 

beskriver. Projektet K2030 har med sitt arbetssätt fångat upp många lärdomar som både 

utvecklat metoden för affärsutveckling hållbarhet men som också bidragit till 

projektmedarbetarnas utveckling och kompetens samt ökat erfarenhetsutbyte och lärande hos 

samverkansparterna.  
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5.2.1 Hur affärsutveckling hållbarhet kan skapa värde 

Många av företagen kan få ett värde av att bättre kunna synliggöra företagets verksamhet ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Affärsutveckling hållbarhet ger insikt om företagets hållbarhetsstyrkor 

och vad de redan i befintlig verksamhet gör bra ur ett hållbarhetsperspektiv samt hur detta kan 

beskrivas som en del i företagets hållbarhetsarbete. Affärsutveckling hållbarhet bidrar till att 

synliggöra hållbarhet som en del i verksamheten och inte som något som läggs till ”ovanpå” 

verksamheten. Företagen får också ökad kompetens inom fler olika hållbarhetsområden. Små 

företag har inga hållbarhetsavdelningar eller heltidstjänster med ansvar för hållbarhet, att då få 

tillgängliggjort specifik kunskap inom hållbarhetsområdet, skräddarsytt för det egna företaget, 

sparar mycket tid, ansträngning och bibehåller engagemanget.   

 

5.3 Att motivera till utveckling av hållbara affärsmodeller 

Kraven som ställs på affärsutveckling hållbarhet är att rådgivaren har en generell kompetens 

inom hållbarhet, en bank av relevanta erfarenheter samt ett lyhört arbetssätt som matchar stödet 

till företagets behov och förutsättningar. Som rådgivare inom affärsutveckling hållbarhet är 

fokus på att leda en process snarare än att vara en hållbarhetsexpert. Själva metoden och 

verktygen behöver sällan anpassas till det enskilda företaget men angreppssättet behöver 

utformas mer specifikt. Det krävs balans mellan å ena sidan krav på delaktighet från företaget, 

och å andra sidan förutsättningar i form av stöd och insatser, vilket med fördel görs genom att 

involvera företagets representanter i hela processen. Hållbarhet bidrar till att fokusera, och inte 

minst prioritera bort, för att snabbare komma framåt inom de hållbarhetsområden som är 

relevanta för företaget.  

‘‘..sen kan jag tycka att på det sättet vi jobbar idag det förutsätter lite mer kunskap hos dig 

som rådgivare om hållbarhetsmål och vad man kan prata om med företagen.’’ 

En lärdom från projektet K2030 är vikten av delaktighet från företagen i rådgivningsprocessen. 

När företagen själva kopplar ihop olika hållbarhetsaspekter och globala hållbarhetsmål med sin 

egen verksamhet ger det en väldigt konkret process samt en tydlig röd tråd till vilka åtgärder 

som företagen borde göra och faktiskt genomför.  

‘‘Så fort du lägger det på en för hög nivå – att frågeställningen inte blir konkret – då kan en 

stressad mindre företagare tappa intresset.’’ 

I K2030 kunde ett mer delaktigt arbetssätt införas med hjälp av ett strategispel som bygger på 

forskning och tidigare erfarenheter. Mervärden var att rådgivarna kunde minska sitt 

förberedelsearbete och mer fokusera på att lyssna in företagens behov och förutsättningar samt 

agera processledare. Kvaliteten på processen blev bättre och även resultaten på företagsnivå. 

 

5.4 Att guida mot hållbara affärsmodeller 

Att synliggöra samspelet och beroendet mellan hållbarhet och affärsnytta hos företagen är 

viktigt. Hållbarhetsarbetet synliggörs inom företagens olika arbetsområden, t.ex. rekrytering, 

produktion och försäljning och hur det påverkar den affärsmässig outputen. Processen med 

affärsutveckling hållbarhet kräver ett strategiskt tänk och förberedelser inför det praktiska 

arbetet med företagen. Goda exempel från företag i samma bransch är nyttiga, både i den 

inledande fasen och under själva rådgivningsarbetet.  
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‘‘...jag skulle inte säga att vi egentligen mäter hållbarhet utan kanske mer identifierar vad 

som är hållbarhet.’’ 

Avgörande delar i affärsutveckling hållbarhet är att rådgivaren håller i gång och använder sitt 

nätverk samt tänker kreativt med utgångspunkt i företagets behov och förutsättningar. Även 

förmågan att möta olika människor och i dessa möten arbeta lyhört, pedagogiskt och 

strukturerat är en framgångsfaktor.  

‘‘Företag som har någon eller några som snappar upp och vill det här eller vill ta vid och 

göra åtgärder eller jobbar med frågan, det är där det händer saker också och därför blir 

svaret lite både och också, vissa utvecklas mycket andra kanske ingenting alls.’’ 

 

5.4.1 Att guida i olika faser av hållbar affärsmodellsutveckling och att utmana företag  

En rådgivare för affärsutveckling hållbarhet behöver inte vara expert inom hållbarhet men det 

är en klar fördel om rådgivaren har en god generell kunskap om hållbarhet, även om rollen 

främst är som processledare. Efterhand kommer också rådgivaren att samla på sig erfarenheter 

och en stor mängd goda exempel, vilket är till stor nytta.  

Det är också en fördel om kontaktpersonen/ansvarig person på företaget har ett 

hållbarhetsintresse. Dels för att det ska bli en bra rådgivningsprocess (engagemang), dels för 

att företagen ska genomföra hållbarhetsåtgärder (effekt). Kontakterna med företagen och tiden 

att påverka är begränsad för en rådgivare. Det är en stor utmaning att ”omvända” företag om de 

inte är positivt inställda från början. 

‘‘Men jag tror att det är jätteviktigt att den person som håller i det här arbetet på företaget 

vill göra en förändring och förstår varför det är viktigt och att vara öppen för att lära sig 

mer, det tror jag är nyckeln till mycket.’’ ”Om företagen är öppna för arbetet är det enklare 

att få dem att förstå hur de ska arbeta med hållbarhet.” 

För att nå en större effekt av arbetet med affärsutveckling hållbarhet är företag i en tillväxtfas 

en relevant målgrupp. Företag i denna fas kan ta med sig ett utvecklat hållbarhetsarbete när 

verksamheten växer men också dra lärdomar som kan påverka affärsmodellen att i högre 

omfattning bygga på hållbarhetsaspekter. Det kan däremot vara svårt att arbeta med bolag som 

kämpar för sin överlevnad. Dessa har ofta svårt att engagera sig i långsiktiga frågor och 

affärsutvecklarens insats riskerar att fokusera på andra delar än långsiktig hållbarhet.  
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6 Lärande: Möjligheter och utmaningar – hållbara affärsmodeller  
 

6.1 Hållbarhet är ofta abstrakt för företag 
Generellt vet vi att hållbarhet är svårt att dokumentera. För många företag är det lättare att skilja ut vilka 

insatser som leder till lönsamhet än hållbarhet. Förenklat kan vi säga att det är lättare att förstå 

vad som genererar finansiella resurser än vad som genererar värden för ett hållbart samhälle. 

På det sättet är lönsamhet mer konkret och hållbarhet ett mer abstrakt begrepp. Vi ser även i 

K2030 att företag har svårt att medvetandegöra, prioritera och se värden av hållbarhet.  

 

6.1.1 Kostnader och energibesparing 

Det traditionella sättet att se på affärsmodellsutveckling i företag och därmed också det mer 

medvetna sättet är att fokusera på det finansiella värdeskapandet och finansiella värden. Det är 

konkret att arbeta med mål såsom att minska kostnader, öka intäkter och att öka ägarnas 

avkastning på satsat kapital. Att effektivisera den rådande affärsmodellen genom att fokusera 

på kostnadsbesparingar upplevs meningsfullt och relativt lätt att ta till sig och genomföra. I 

många fall är det också en norm som förväntas av ägare och aktieägare. I detta har 

energirådgivningen varit en central del där företagen direkt fått hjälp att minska sina kostnader 

genom förslag på energibesparande åtgärder. Det är också konkret att fokusera på att minska 

potentiella risker och kostnader förenade med risker genom att utveckla affärsmodellen. I denna 

tid med höga energipriser och ett stort beroende av energi utgör energifrågan en central risk. 

Åtgärder för att minska energiberoende och energikostnader är därmed centrala för företagen 

och hjälper dem också att bli mer hållbara. 

 

6.1.2 Hållbarhet, sälj och konkurrenskraft 

Företagen ser möjligheter i att utveckla affärsmodellen och sälja mer till kunder genom att 

etablera ett varumärke som ett hållbart företag och att öka sin attraktivitet i värdekedjan. Kunder 

kan också ställa krav på företag att vara hållbara och för att vinna en upphandling behöver 

företagen därmed aktivt visa att de är hållbara. Företag kan på detta konkreta sätt med relativt 

enkla åtgärder utveckla sin affärsmodell och samtidigt öka sina intäkter. Inom ramen för 

projektet K2030 har arbetet främst fokuserat på lägre grad av affärsmodellsinnovation, 

inkrementella förändringar med konkreta effektiviseringar för att minska kostnader och, eller 

relativt enkla åtgärder för att öka intäkterna. Utveckling av en hållbar affärsmodell kan således 

innebära att företaget genom ett begränsat hållbarhetsfokus bibehåller en relativt traditionell 

affärsmodell samtidigt som de med hjälp av symboler, färger eller beteenden visar att 

organisationen står upp för hållbara värden. I linje med detta kan arbete med att utveckla en 

hållbar affärsmodell innebära att ett företag går igenom en standard och utvecklar rutiner och 

arbetssätt för att bli ackrediterad som en hållbar organisation och däremot säkerställa sin 

legitimitet. Studier visar till exempel skillnader i fastighetsföretag som kunde knyta 

hållbarhetsarbete till lönsamhet. Vissa företag lyckades endast erhålla symboliska värden 

medan andra företag med hjälp av ackreditering lyckas erhålla förmånligare lån, bidrag och helt 

andra kunder. En liknande utveckling ser vi bland energiföretag som i större utsträckning har 

kunder som efterfrågar grön certifierad el.  
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6.1.3 Hållbarhet och ökade intäkter 

Att öka intäkter på andra sätt än att höja priset eller att sälja mer av befintliga produkter / service 

kräver ofta mer av företaget än att minska kostnaderna. Fokusering på intäkter kan ofta kopplas 

till mer innovativ utveckling av affärsmodellen, att inom den rådande affärsmodellen hitta nya 

sätt att tjäna pengar och, eller att hitta helt nya sätt att tjäna pengar. Inom projektet har vissa 

företag pekat på en vilja och ett behov av att fortsätta sin resa mot en mer omfattande 

omställning av affärsmodellen. De upplever det dock svårt att veta hur en sådan förändring ska 

gå till. Ett sådant angreppssätt innebär att arbetet med att utveckla hållbara affärsmodeller 

handlar om att åstadkomma en större förändring och att genomgå någon form av transformation. 

I linje med detta kan arbetet med att utveckla en hållbar affärsmodell yttra sig genom att 

företaget i alla lägen, eller i alla fall till övervägande del ifrågasätter den rådande affärsmodellen 

och rådande arbetssätt. Transformativ utveckling innebär att de lär sig om konkret 

hållbarhetsarbete som hjälper dem att åstadkomma förändring, att de anpassar sig och 

genomgående bygger in ett hållbart arbetssätt i hur resurser nyttjas, används och återanvänds. 

Det senare är även en stark drivande del i ett cirkulärt arbetssätt. I enlighet med detta 

angreppssätt ligger fokus ofta på att öka företagets intäkter genom att tänka om och tänka nytt 

och därmed utveckla nya typer av värdeerbjudande till kunder och andra intressenter. 

En medvetenhet kring företagets fokus och mål med utveckling av hållbara affärsmodeller 

hjälper företag att sätta upp mål, navigera i hur de faktiskt kan utveckla sin affärsmodell och att 

följa upp sitt utvecklingsarbete 

 

 

 

 

.  
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6.2 Att MÖTA hållbarhet i affärsmodellsutveckling 
 

”– Många företag tror att det här är svårare än vad det i verkligheten är. När vi pratar med 

dem upptäcker de ofta att de redan gör saker kopplade till hållbarhet utan att de visste om 

det”, säger Monica Kutics Normark, Hållbarhetsrådgivare på Energikontor Norr. 

Lärande och ökad kunskap är en central del i att skapa förutsättningar och incitament för 

utveckling av hållbara affärsmodeller. Projektet visar att det är komplext och abstrakt att 

förmedla vad hållbarhet och hållbara affärsmodeller innebär. Det är också utmanande att 

utveckla en metodik som passar alla och samtidigt passar det specifika unika företagets 

önskningar och behov. I arbetet med att utveckla en affärsmodell finner denna studie det centralt 

att MÖTA företagets upplevda behov och syn på att utveckla sin affärsmodell. Att MÖTA 

handlar om att göra affärsmodellsarbetet 1) Meningsfullt, 2) Överkomligt, 3) Tillgängligt och 

4) Accepterat av de nyckelpersoner som deltar i företagets utveckling av en mer hållbar 

affärsmodell1. Detta utmynnar i någon slags förändringsbenägenhet, förmåga och vilja att 

förändras och transformera affärsmodellen. Projektet K2030 har arbetat med att utveckla alla 

dessa delar.  

 

6.2.1 Meningsfullt 

De flesta företag beskriver att hållbarhet, direkt eller indirekt, är viktigt för dem och deras 

företag samtidigt som det upplevs som ett omfångsrikt och ofta komplext område. Kunskap är 

en central byggsten i affärsmodellsutveckling och specifikt för att göra utvecklingsarbetet 

meningsfullt för de involverade. De som arbetar i företaget behöver se och förstå vilket värde 

som utvecklingsarbetet bidrar till: ”Det här är någonting för oss”, ”Det här hjälper oss att…”, 

”Det här skapar värde för oss, kunder, samhället”. Meningsskapande processer kan göra lite 

extra; när något görs medvetet finns möjligheter att ställa om och se vad som kan göras. 

 

Meningsskapande kan konkret bidra till att förstå; 

- Vad hållbarhet och hållbara affärsmodeller kan innebära.  

- Innebörden av hållbarhet och hållbara affärsmodeller kopplat till det egna företaget och 

den egna affärsmodellen. 

- Vad företaget faktiskt har möjlighet att göra, vad de kan påverka, vad de kan göra 

själva, vad de behöver hjälp med och vilken möjlig hjälp som finns tillgänglig. 

- Hur en plan kan sättas upp och utvecklas. 

- Hur faktiska aktiviteter kan genomföras. 

- Vilka konsekvenser olika alternativa val kan komma att få för företaget, dess kunder 

och samhället i stort på olika sätt. 

- Hur faktisk förändring skulle kunna genomföras och att se att förändringar hjälper till 

att ställa om. 

- Hur kommunikation om hållbarhetsarbetet till olika typer av intressenter kan se ut och 

ske. 

 
1 Sheth & Sisodias, 2012, ”The 4 A’s of marketing” 
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- Hur uppföljning kan planeras och genomföras. 

 

 

6.2.2 Överkomligt 

Överkomligt handlar om att det ska vara möjligt resursmässigt för företagen att ta till sig 

förändringar. Resurskrävande processer kan utgöra en barriär att sätta i gång hållbarhetsarbetet. 

Avsaknad av kunskap och finansiella resurser kan exempelvis hindra en förändring. Företags 

tillgång till kompetens och behov av kompetens är därmed central för att genomföra 

förändringar. Frågan många företag ställer sig är vilken kompetens behövs mer konkret och hur 

kan vi få tillgång till kompetens för att exempelvis gå från tanke till handling samt att följa upp 

förändringsarbete? Resursanskaffning kan också handla om vilka finansiella resurser som finns, 

behövs och hur samt var tillgång till sådana kan erhållas.  

 

För vissa företag upplevs det överkomligt att endast genomföra mindre omställningsarbeten 

medan andra företag har exempelvis finansiella resurser och kompetens att genomföra större 

förändringar. Här finns möjligheter att planera på såväl lång som kort sikt. Det finns exempelvis 

möjlighet att börja arbetet med mindre resurskrävande arbete och ”lågt hängande frukt” för att 

senare kunna utmana och genomföra större förändringar. 

 

 

6.2.3 Tillgängligt  

Arbetet med utveckling av hållbara affärsmodeller baseras även på tillgänglighet, vilket handlar 

om att affärsutvecklingsarbetet anpassas efter företagens behov av hur och när arbetet ska ske. 

Genom att konkretisera enkla och mer radikala förändringar samt förändringar som ska 

genomföras på kort och lång sikt kan det långsiktiga förändringsarbetet också konkretiseras. 

Företagens styrning och uppsatta mål kan forma och göra arbetet med utveckling av hållbara 

affärsmodeller tillgängligt i företaget. Hållbarhetsarbete sker ofta i silos genom särkoppling av 

finansiella mål och hållbarhetsmål och en anpassning av styrsystemen kan därmed göra 

hållbarhetsarbetet mer tillgängligt. Hållbarhetsarbetet behöver också göras tillgängligt och 

öppna upp för att alla i företaget har möjlighet att bidra till en omställning. Tillgängligheten kan 

också kopplat till investeringar, exempelvis bidra till att företagen: 

- Tänker på hållbarhet när de väl genomför investeringar, att hållbarhetsperspektivet är en 

naturlig del i beslutsprocesser och därmed också utgör ett självklart kriterium som alltid 

finns med vid investeringsbeslut. 

- Kan genomföra hållbara investeringar snabbare än om hållbarhetsperspektivet inte 

funnits tillgängligt. 

 

 

6.2.4 Accepterat                                                                                                    

Acceptans i arbetet med utveckling av hållbara affärsmodeller är också centralt. Olika företag 

kan ha olika normer och attityd, exempelvis kopplat till hur viktigt hållbarhetsarbetet är för dem 

och vad som ska prioriteras. I vissa organisationer är det accepterat och förväntat att företaget 

ska blir mer hållbara i sin affärsmodell medan andra företag prioriterar det finansiella 

perspektivet och förväntas att även fortsättningsvis leverera hög avkastning till ägarna. I detta 

kan kunskapsutveckling och lärande bidra till en förskjutning i acceptans och därmed att uppnå 

en ökad acceptans för hållbarhetsarbete.  
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Acceptans eller brist på acceptans relateras också till motstånd till förändring. Det kan b.la. 

kopplas till brist på incitament för att förändra. Vanliga argument som indikerar brist på 

acceptans och resulterar i att resurser inte allokeras och att aktiviteter inte prioriteras kan vara 

att:  

- Iden inte räcker till. 

- Covid-19 pandemin eller annat har stoppat oss i att göra detta men vi vill.  

- Vi gör redan det här och klarar oss själva.  

- Jag vill men mina kollegor vill inte / förstår inte. 

- Stannar vid det lilla och enkla - gör något och legitimerar. 

 

Att hålla sig till trygghets- och komfortzonen och göra det lilla för att göra något är vanligt hos 

företag. Acceptansen kan i sådana fall bottna i behovet av trygghet i företaget, att klara av 

omställningen och att det kommer att gå bra d.v.s. trygghet i att: 

- Vi kan göra detta. 

- Vi kan hantera risker med att starta ett förändringsarbete och att gå in i det osäkra och 

okända där vi fortfarande inte vet vilka konsekvenser det kommer att få - vi kan 

exempelvis se att energianvändning minskar, kostnaderna minskar samtidigt som nya 

risker att hantera kan uppstå. Det är då centralt för företag att förstå och veta att de kan 

hantera konsekvenser av investeringar utifrån de olika hållbarhetsdimensionernas dvs 

finansiellt, socialt och ekonomiskt. 

- Vi vet att detta skapar ett värde för oss och för våra intressenter exempelvis kunder, 

finansiärer osv. 

 

Acceptans är också kopplat till tillgång av förändringsagenter i företag. Företag behöver 

förändringsagenter som legitimerar och ser till att arbetet kommer igång och faktiskt 

åstadkommer förändring av affärsmodellen och arbetsprocesser i företaget.  

‘Företag som har någon eller några som snappar upp och vill det här eller vill ta vid och 

göra åtgärder eller jobbar med frågan det är där det händer saker också och därför blir 

svaret lite både och också, vissa utvecklas mycket andra kanske ingenting alls.’’ – 

Energisakkunnig rådgivare. 

 

6.2.5 Avslutningsvis 

Utveckling av hållbara affärsmodeller handlar om att bredda förståelsen av värdeskapande 

bortom endast det traditionella finansiella värdeskapande, dvs vad som skapar nuvarande värde 

i företaget och också förstå vad som i framtiden kan generera nya hållbara värden. Det handlar 

också om att se bortom det invanda och att ifrågasätta rådande normer, arbetssätt och 

affärsmodeller för att konkret och konstruktivt kunna förändra. Det handlar om att agera 

medvetet, att se befintliga och potentiella möjligheter, att hantera utmaningar samt att kunna 

prioritera bland tillgängliga alternativ och möjligheter.  
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6.3 Där rådgivning gör skillnad 
 

6.3.1 Klimat- och miljö – ett omoget område för SMF 

Klimat- och miljöområdet är fortfarande till stora delar ett ”omoget” område för många små 

och medelstora företag. Det vill säga att företagen ofta har begränsade kunskaper inom området, 

de upplever sig sakna resurser i form av den kompetens och finansiering som krävs och de är 

försiktiga gällande beslut. Bilden som ges från projektet K2030 går i linje med erfarenheter från 

andra projekt. Rådgivning och information verkar inom detta mer omogna område spela en 

något större roll, jämfört med samma typ av insatser inom mer mogna områden. Att dessutom 

kombinera ekonomiskt stöd med rådgivning verkar göra att många företag både gör fler och 

större insatser men framför allt att de görs snabbare i tid. 

 

6.3.2 Vad gör den stora skillnaden? 

När vi använder gemensamma resurser i offentligfinansierade projekt är det relevant att ställa 

frågor som: Vilken skillnad gör projekt såsom K2030 och hos vilka? Är det den perfekt 

utformade insatsen eller att det i praktiken sker en insats inom området hos företaget som gör 

den stora skillnaden?  

I K2030 och för affärsutveckling hållbarhet verkar den stora effekten komma från att ”en insats 

görs”, där de sista finjusteringarna i modellen framför allt har gjort insatsen effektivare för både 

företagen och rådgivarna men i mindre utsträckning ökat omfattningen av effekterna. Vidare är 

det svårare att övertyga aktörer i utkanten av skalan, d.v.s. de ”ofrälsta” samt att insatsen inte 

heller verkar göra så stor skillnad hos de redan frälsta. Affärsutveckling hållbarhet bedöms att 

fungera bäst hos företagen i mitten av skalan, vilka kan vara ganska många. Om denna insats 

ska fortsätta bör målgruppen väljas utifrån denna insikt. Denna typ av reflektioner och 

frågeställning är därmed även centrala i relation till policyskapare som utvecklar riktlinjer och 

insatser för projektarbete samt för små och medelstora företags transformation till mer hållbara 

affärsmodeller. 
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6.4 Projektfinansieringens för- och nackdelar 

Avslutningsvis är det också motiverat att reflektera över för- och nackdelar när dessa typer av 

insatser sker med offentlig projektfinansiering. Fördelar som framkommer är ofta att kunna 

tillskapa resurser för insatserna, dels så att de blir av över huvud taget, dels att de kan genomförs 

i en större omfattning och med ett lärandeperspektiv. Andra fördelar kan vara ökad samverkan 

mellan aktörer, kunskap och kompetens samt en ökad synlighet för insatser inom området. 

Nackdelar kan vara insatsernas långsiktighet - Vad händer när projektpengarna försvinner? 

Vem har ägarskapet och driver arbetet vidare? Andra utmaningar handlar om effektivitet då det 

ofta är tidspressade ansökningsprocesser som medför svårigheter att ta del av tidigare kunskap 

och engagera relevanta partners samt att många liknande projekt drivs med överlapplappande 

verksamhet och ett bristfälligt erfarenhetsutbyte. Denna typ av reflektioner och frågeställning 

är även centrala i relation till policyskapare som utvecklar riktlinjer och insatser för 

projektarbete samt för små och medelstora företags transformation till mer hållbara 

affärsmodeller i linje med exempelvis agenda 2030. 

 

6.5 Lärande för transformation till hållbara affärsmodeller 

Samhället har de senaste årtiondena förändrats i grunden. Vi brukar konceptuellt referera till 

transformation för att beskriva hur samhället genomgår en grundläggande förändring. 

Internationalisering, digitalisering, hållbarhet, förtätning av samhällen till centralorter är några 

exempel. Transformation av dessa samhällsförändringar drivs ofta på av olika projekt. Det kan 

vara infrastrukturprojekt, nya energisystem eller helt ny typ av tillverkning. Mycket av 

transformation sker även i små utvecklingsprojekt. Det kan vara förnyelse eller anpassning av 

affärsmodeller till nya förutsättningar.  

Projekt används ofta som en förändringsstrategi för att åstadkomma transformation under en 

given tidsperiod, som i detta fall utveckling av hållbara affärsmodeller. Författarnas 

erfarenheter likväl som litteratur inom området visar på möjligheter med detta men också 

utmaningar att faktiskt få till en förändring och transformation. En sammanfattande lärdom är 

att hållbarhet förvisso är en målorienterad process med flera olika mål och samtidigt även ett 

lärande. Däremot är det svårt att med en linjär modell direkt anpassa målen till företagens 

verksamhet utan det kräver i stället att det finns anpassningar som kan göras konkreta och att 

begreppen kan förstås utifrån den verksamhet företagen bedriver.  

Projektet har i första hand synliggjort värdet av ett hållbarhetsarbete för små företag i Norr- och 

Västerbotten samt visat på ett möjligt tillvägagångssätt och tillgängliga stödresurser. Resultaten 

kan dock ses bortom de geografiska gränserna och appliceras på andra geografiska områden 

och andra typer av stödinsatser för att främja små och medelstora företags transformation till 

mer hållbara affärsmodeller. 
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professor i Företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad. Hennes forskning fokuserar bland annat på 

utveckling av hållbara affärsmodeller och finansiell bedömning kopplat till ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt värdeskapande och effektiv resursanvändning i små och medelstora företag. Att 

möjliggöra entreprenörskap och innovationer att ta nästa steg till transformation är en central del i 

hennes forskning. 

Per-Anders Nybond arbetar med projekt- och verksamhetsutvärdering på Klyo AB. Under de senaste 

åren har han på nära håll följt och utvärderat över hundra olika projektsatsningar. Fokusområdet för Per-

Anders är regional utveckling med en särskild inriktning på stöd till små och medelstora företag samt 

besöksnäring. Per-Anders utbildar också framtida projektledare inom turismprogrammet på 

Mittuniversitetet samt bistår olika organisationer med processtöd i deras lärande, strategi- och 

utvecklingsarbete.  

Ossi Pesämaa är biträdande professor i företagsekonomi i ämnet Redovisning och styrning vid Luleå 

tekniska universitet. Hans forskning fokuserar främst på att förstå drivkrafter, styrning och konsekvenser 

av prestationer i företag och projekt. Prestationer kan vara finansiella men även icke finansiella 

prestationer som till exempel prestationer i hållbarhet.  
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