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Den här rapporten tillägnar vi våra 1 100 medlemsföretag 
som varje dag, timme, minut och sekund bidrar till ett 
hållbart samhällsbygge. Tillsammans skapar vi ett sam
hälle som präglas av tillit, utveckling och hållbarhet. 

Samhällsbygge 2030
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Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorga
nisation. Alla som är medlemmar i Sobona brinner 
för att skapa samhällsnytta. I Sobonas arbete för att 
tillvarata och främja våra medlemmars intressen 
hämtar vi kraft och inspiration från deras driv att för
bättra, förvalta, utveckla och framtidssäkra välfärden, 
infrastrukturen och annan samhällsservice. De jobbar 
varje dag för en hög kvalitet, affärsmässig samhälls
nytta och alltid med fokus på långsiktig hållbarhet. 
Det är bra för verksamheterna, medarbetarna, ägarna 
och inte minst, alla som tar del av de nyttor som våra 
medlemmar skapar. 

Men trots att dessa verksamheter ofta spelar en  
avgörande roll för att människors vardag ska fungera 
är det få som känner till de kommunala företagen.  
Det vill vi ändra på. Det första syftet med Sobona
rapporten är att öka kännedomen om de kommunala 
företagen. Tanken är att återkommande samla rele  
vant statistik och information som visar deras betydelse 
och belysa frågor som är viktiga för deras utveckling. 
Det andra syftet med Sobonarapporten är att stärka 
medlemmarnas framtidskapacitet genom att fokusera 
på analys och strategi för att vara en framgångsrik 
organisation även i framtiden.
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Sobona – Sveriges stoltaste  
arbetsgivarorganisation

Per Nordenstam, VD

Temat för den här rapporten tar avstamp i Sobonas 
prioriterade område Hållbar utveckling och belyser 
hur de kommunala företagen bidrar till samhällsbygget. 
De kommunala företagen utgör kärnan i samhälls
bygget och en hållbar utveckling är i sin tur kärnan i 
företagens verksamheter. Det har blivit allt tydligare 
under arbetets gång. Det är också någonting det finns 
en oerhörd stolthet kring; både hos företagen och hos 
Sobona som arbetsgivarorganisation.

Rapporten har därför fått namnet ”Samhällsbygge 
2030” där vi knyter ihop samhällsbygge med Agenda 
2030. Med det som grund är det vår förhoppning att 
den här rapporten ska belysa det samhälle de kom
munala företagen är med och bygger inför framtiden. 
Genom den här rapporten ger vi insikter både om vad 
som ska byggas och om hur detta ska göras, med en 
hel del framgångsfaktorer som resultat. Avstampet är 
Agenda 2030 och hur allmänheten och de kommunala 
företagen ser på målen.

Den här rapporten är också startskottet för en sats ning 
som handlar om att belysa de kommunala företagens 
betydelse för samhället. Även satsningen går under 

namnet Samhällsbygge 2030 och genom den sprider 
vi kunskap om de kommunala företagen och stärker 
deras attraktionskraft och position. Sobonas medlems
företag erbjuder jobb som skapar samhällsnytta varje 
dag och som spelar stor roll för hur samhället ut vecklas 
på sikt. Jobb att trivas med och engageras av. De skapar 
och utvecklar samhällen. De är innovatörer som möjlig 
gör också andra aktörer som samhällsförbättrare. Det 
är vi stolta över. Vi vågar rentav påstå att det gör oss 
till Sveriges stoltaste arbetsgivarorganisation. 

Ett stort tack till alla engagerade medlemmar som 
medverkat i den undersökning som genomförts under 
arbetet med rapporten och som därmed bidragit till 
resultatet. 
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Varför en rapport om 
samhällsbygge 2030?
”Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle våren annars tveka?”  
Karin Boyes ord passar väl in på vår tid, som alltmer påminner om en bryt
ningstid. Vi står inför en fas i historien när vårt samhälle behöver ställas om  
i grunden till mer hållbart. Klimatförändringarna kräver det, ojämlikhet i olika 
nyanser kräver det och dessutom krävs att kalkylerna går ihop för att det ska  
bli ekonomiskt hållbart. 
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På vilket sätt det här ska gå till är mindre givet. Sam
hällets aktörer – företag, offentliga institutioner och 
ideella organisationer – söker sig fram och ingen vill 
hamna fel. Agenda 2030 letar sig in i alltfler strategiska 
dokument och är något de flesta organisationer behöver 
förhålla sig till idag. 

Men när sökandet är över och omställningen börjar 
på allvar, hur kommer samhällsbygget med hållbar 
utveckling egentligen att gå till? Vad är det vi tar med 
oss från nuvarande samhällsbygge och vad lämnar vi 
därhän? Vilka förändringar kommer att samspela med 
utvecklingen mot ökad hållbarhet? Som organisation, 
hur jobbar man för att uppnå en hållbar utveckling? 
Och är vi alla med på tåget? 

De kommunala företagen med sina verksamheter är 
extra intressanta när vi söker svaret på dessa frågor. 
De befinner sig i gränslandet mellan offentlig och privat, 
mellan kund och invånare. De har en fundamental 
roll i att bära och möjliggöra dagens och framtidens 
samhällsbygge – historiskt, nu och framåt. 

Det har blivit alltmer tydligt att arbetet med hållbar 
utveckling i de kommunala företagen inte är någon 
sidoverksamhet, utan själva kärnverksamheten i före 
   tagen. I den omvandling av våra samhällen mot ökad 
hållbarhet som nu sker är det uppenbart att de kommu
nala företagen i allra högsta grad är med och bygger 
samhället, därav rapportens titel. De kommunala före 
tagen med sin bredd är därmed ett fönster mot fram
tiden för att se hur arbetet med hållbar utveckling går 
till i praktiken.  

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med att ta fram den här 
rapporten har varit att belysa hur de kommunala före
tagen arbetar med hållbar utveckling för att bidra med 
samhällsnytta. Några grundfrågor för arbetet har varit: 

• Vad görs i de kommunala företagen med koppling 
till hållbar utveckling?

• Vilka är de stora utmaningarna?

• Vilka är framgångsfaktorerna?

Ambitionen med rapporten har varit att sätta de 
kommunala företagens verksamhet i ett större 
samman hang, visa på deras bidrag och bidra med 
insikter från deras arbete som fler kan ha nytta av. 
Den primära mottagaren för rapporten är de kom
munala företagen, men vi hoppas att fler samhälls 
aktörer kan dra lärdom och ha nytta av resultatet. 

Metod och arbetsgång
Rapporten du har framför dig är ett resultat av 
flera olika moment. Inledningsvis genomfördes en 
trendspaning som Kairos Future och Sobona gjorde 
tillsammans för att få en bild av vilka trender som 
påverkar de kommunala företagens arbete med  
hållbar utveckling mot 2030. 

Med trenderna som underlag genomfördes djup
intervjuer med företrädare för Sobonas 12 branscher: 
Energi, Räddningstjänst, Hälso och sjukvård, Vård 
och omsorg, Personlig assistans, Utbildning, Trafik, 
Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser, Besöks   
äring och kulturarv, samt Region och samhälls 
utveckling. 

Utifrån djupintervjuerna utformades och genomfördes 
enkätundersökningar till kommunala företag och all 
mänheten, med frågor om hur man arbetar med håll
bar utveckling, vilka aspekter av hållbar utveckling 
som bedöms som viktiga och hur detta kopplas till 
arbetsgivarfrågor. Dryga 300 kommunala företag och 
dryga 1 700 respondenter från ett allmänhetsurval 
besvarade enkäten. 

Under en heldag arbetade Kairos Future, Sobona  
och representanter från de kommunala företagen i en 
analys workshop, där insikter från analysarbetet disku
terades, fördjupades och utvecklades. Till sist genom
fördes ett antal kompletterande expertintervjuer, innan 
rapporten färdigställdes.
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Samhällsbygge då, nu  
och förändringar framåt
Den här rapporten handlar om de kommunala företagen och deras verksamheter.  
Men de kommunala företagen existerar inte i ett vakuum. De verkar som alla andra  
efter tidsandans krumbukter. För att förstå dem som samhällsbyggare behöver vi  
förstå det omgivande samhället och hur det förändras. Hur ska vi se på vår tid?  

Vi kan konstatera att de långsiktiga samhällsfrågorna 
intresserar oss. Och vi längtar efter långsiktighet, 
kanske mer än på länge. En överväldigande majoritet 
av svenska folket diskuterar långsiktiga samhälls
frågor med sina vänner enligt Kairos Futures studier. 
Det politiska intresset i allmänhet ökar nu, inte minst 

bland unga1, efter decennier präglade av individua
lisering och avtagande politiskt intresse. Det finns 
också höga krav på att samhällets aktörer tar ansvar 
för de långsiktiga frågorna. Men när allmänheten blir 
tillfrågad om ansvaret axlas, blir svaret nej, oavsett 
om det gäller politikerna, företagen, eller invånarna2. 
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Å ena sidan tycks både efterfrågan och behovet av 
långsiktigt samhällsbygge vara högre än någonsin,   
å andra sidan har vi genom alla tider byggt samhällen 
på olika sätt. För att sätta nuvarande konstruktion i 
kontext ska vi kort blicka bakåt för att se vad vi kan 
lära av historien. 

Från vår till vinter i samhället, och mot  
en ny vår?
Genom alla tider har institutioner rivits, omformats 
och nya har tillkommit. Vår mest kända kung, Gustav 
Vasa, går under namnet ”den store riksbyggaren”. Den 
institutionella grundstrukturen i form av ämbetsverk 
och länsindelning som Axel Oxenstierna byggde lever 
kvar fortfarande. Under den industriella revolutionen 
och när järnvägen byggdes ut formades grunderna 
till det arbetsliv och den infrastruktur vi har ännu. Det 
mer sentida institutionella bygget av internet har lagt 
grunden till alla de hypeade företag som alla snackar 
om och som nu driver världsekonomin. Grön teknologi, 
AIstrukturer och blockkedjelösningar ser tillsammans 
med en mer cirkulär ekonomi ut att kunna bli några 
av framtidens nya grundpelare. Men än är det svårt 
att se hur det kommer att te sig. 

Historiens gång innebär att mycket av det som byggts 
upp rivs ned. Men det finns ännu fler exempel på 
insti tutioner och samhällskonstruktioner som genom 
åren ömsat skinn och omformats. Utbildningsväsendet 
är ett exempel, där kyrka, stat, kommun och företag 
har varit inblandade i drift och utformning och satt sin 
prägel på verksamheten. Familjen som institution är 
fortfarande stark, men har mött värderingsförändringar 
i samhället och ser annorlunda ut än på 50talet. Det 
finansiella systemet har gått igenom både globalisering 
och digitalisering, men vi handlar fortfarande aktier 
och köper saker med pengar. 

Idag menar många att vår tid påminner en hel del om 
1930talet, då det finansiella systemet och samhället i 
stort var i gungning efter börskraschen 1929. Vi lever då 
som nu i kölvattnet av en djup global ekonomisk kris 
(finanskrisen 2008–2009 var i paritet med 30talets 
ekonomiska kris globalt) och omvälvande tekniska 
förändringar. Då var den industriella revolutionen i full 
gång och idag är det den digitala revolutionen alla 
organisationer anpassar sig till. Auktoritära ledare var 
i ropet då, och vi ser auktoritära strömningar i ledar
skapet världen över idag. 

”Idag menar  
många att vår  
tid påminner 
en hel del om  
1930-talet”

I rapporten Allt går igen, men ändå inte3 skisserades 
redan 2002 denna utveckling med illustrationen 
nedan. 50 och 60talets framtidsrosiga ”vår” av 
samhällsbygge efter freden 1945 ersattes av den 
passionerade ”sommaren” i de västerländska sam
hällena. Under ”sommaren” låg fokus på att fullända 
det moderna projektet till förmån för samhällets  
mest förfördelade. 

Samtidigt inleddes ett ifrågasättande av de institutioner 
och strukturer som byggts upp under 1900talets tidiga 
mitt. Den kulturella revolution som tydligast kom till 
uttryck i 1968rörelsen vände sig emot allt vad auk
toritet hette. Till slut kom ”hösten” med Reagan och 
Thatcher i förarsätet. Hösten innebar dekonstruktion 
och decentralisering av makt från politik till företag, 
marknad och individ. 

50talets fasta ideal och starka samhälle löstes 
långsamt upp, och 90talets individualism och post
modernism gjorde sitt segertåg över världen. Den långa 
postmoderna skördetiden fortgick i varje fall fram mot 
början av 00talet då dotcomkris och 9/11 ruskade 
om världsbilden. 
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Liksom under 30talet befinner vi oss nu i en kaotisk 
fas. Det postmoderna ifrågasättandet av normer, 
institu tioner och strukturer börjar nu i sin tur ifråga
sättas. Istället värderas handling och ledarskap, kanske 
t.o.m. ett auktoritärt sådant. Värderingsforskaren 
Ronald Inglehart uttrycker det som att den kulturella  
revolutionen med mer postmoderna värderingar ”blev 
sin egen gravgrävare”4. Resultatet av det är den tids  
anda av polarisering, turbulens och auktoritära ström
ningar som påminner om tiden före andra världskriget. 
Intressant nog sammanfaller denna mindre positiva 
verklighetsbeskrivning, där svenskar är mer pessimis
tiska än på länge5 med en mycket lång period av god 
konjunktur i Sverige. Samtidigt är det ur ett kommu
nal och regionalekonomiskt perspektiv allt annat än 
goda ekonomiska tider framför oss6. Kommuner och 
regioner har varit och kommer att vara under ekonomisk 
press de kommande åren. 

Även om vi enligt modellen ovan är i en pessimistisk 
”vinter” där det finns högst berättigade skäl att vara 
orolig inför framtiden finns det i ett historiskt ljus också 
anledningar att vara optimistisk. Under 1930talet 
grundlades många av våra institutioner som tjänat 
oss väl. Kanske är vi i en motsvarande fas i historien 
idag, där möjligheterna på pappret för ny grön teknik, 
självkörande transporter och artificiell intelligens kan 
ta mänskligheten till nya höjder. 

Det som krävs för att en ny lång vår ska ta fart brukar 
beskrivas som en kombination av faktorer som en ny 
bärande teknologi, nya institutionella lösningar, ny 
infrastruktur (som järnväg, elnät, vägar) som kan driva 
investeringar och utveckling. Folk i allmänhet verkar 
längta efter detta.  

För såväl politiken som företagen och andra aktörer 
har i historiens ljus uppgiften aldrig varit tydligare: att 
svara på den efterfrågan av långsiktigt samhällsbygge 
som uppenbarligen finns bland samhällets invånare 
och se till att vi inleder en ny framtidsrosig vår istället 
för en långvarig vinter.

Ekonomin är död, länge leve ekonomin!
Hur skulle en ny lång vår kunna se ut? När den 
tyska försäkringsjätten Allianz målar med den breda 
penseln och resonerar7 kring hur framtidens långa 
ekonomiska våg av välstånd kan komma att te sig 
landar de i följande: 

“Nyckeln till en stark och hållbar ekonomi  
i nästa långa ekonomiska cykel verkar ligga i  
en produktivitetsökning av resurser och energi. 
Tillväxt kommer förmodligen genereras från 
en ny mix av ekonomi, ekologi och socialt 
engagemang”

Figur 1. Historien och framtiden sett som ett årshjul av ekonomiska och kulturella förändringar. Källa: Kairos Future. 
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Medan vissa vill hävda att ekologisk och socialt 
hållbar utveckling står i motsättning till ekonomisk 
utveckling, är det snarare mer relevant att tala om att 
ekonomin förändras enligt ovan citat. På samma sätt 
som John Maynard Keynes förutspådde ett bättre liv 
till följd av ökad produktivitet för hans generations 
barnbarn år 20308, finns möjlighet till nya framsteg 
i en ny framtid. Keynes skrev då, i ett pessimistiskt 
samhällsklimat: 

”Vi lider, inte av reumatismen från svunna tider, 
utan från smärtor av snabba förändringar, från 
smärtan av anpassning mellan en ekonomisk 
period och en annan”

Ett citat som lika gärna skulle kunna ha skrivits idag, 
med tanke på att ekonomin behöver anpassas efter 
nya utmaningar, inte minst klimatanpassas. Det finns 
i samhällsdebatten domedagsströmningar och t.o.m. 
idéer om ”den sjätte massutrotningen”9 av planetens 
arter till följd av mänsklig påverkan. Kanske får dome
dagsprofeterna rätt, men den här rapporten handlar 
inte om det scenariet, utan om hur ett hållbart sam 
hällsbygge kan komma att te sig, sett utifrån de kom
munala företagens perspektiv. 

Vad är då hållbart och vad är hållbarhet? Begreppet 
är brett. När vi tillfrågar de kommunala företagen och 
allmänheten om vad hållbar utveckling egentligen är 

handlar det till största del om en klok användning av 
resurser, själva grunddefinitionen av ekonomi, men nu 
i en ny tappning.  

Det offentliga som samhällsinnovatör 
Det Laissezfaireförhållningssätt som dominerat 
decennierna från och med 1980talet, där företag
samhet ensidigt handlat om att maximera vinst, har 
blivit allt mer passé. Kanske är det den nya mixen 
av ekonomisk utveckling som ligger bakom denna 
utveckling. Istället är det idag en stark strömning i 
samtiden att företag vill visa att de verkar för bredare 
nytta än för de egna ägarna. Inte minst med koppling 
till hållbarhet. 

Motsvarande skulle man kunna säga att vår tid med 
lärdom av den samhällsbyggarepok som under Ernst 
Wigforss10 resulterade i folkhemmet, skulle behöva se 
mer av innovation i stor skala från offentliga aktörer. 
Det finns övertygande argument för att det snarare är 
det offentliga som historiskt har stått för att möjliggöra 
den riktigt radikala innovationen11 i och med att de har 
stått för långsiktiga investeringar, som i sin tur har 
gjort att privata företag vågat satsa. För att uppnå en 
hållbar utveckling kommer det behövas nyskapande 
från offentliga organisationer, och de kommunala före
tagen som ligger i gränslandet mellan det offentliga 
och det privata är extra intressanta här. 

Figur 2. De kommunala företagens (till vänster) och allmänhetens (till höger) svar på frågan: Om du själv skulle ge dig på att 
beskriva vad hållbar utveckling innebär, hur skulle du kortfattat beskriva det?
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Trender som präglar skiftet mellan 
vinter och vår
Vägen mot våren enligt ovan beskrivning – om den 
kommer – kommer inte att vara spikrak. Synliga för 
ändringar och underliggande strömningar kommer 
att förändra förutsättningarna. Den trendanalys Kairos 
Future och Sobona genomförde kokade ned till många 
och avgörande förändringar mot 2030. De trender12 
som bedömts som mest avgörande för de kommunala 
företagen att följa och ta hänsyn till sammanfattas i 
bilden, och beskrivs kortfattat nedan:

Digi, auto, AI
Den disruptiva teknikutvecklingen som bygger på att 
analogt blir digitalt, allt kopplas upp med allt och att 
algoritmerna blir smartare och smartare förändrar allt, 
på gott och ont. Digitaliseringen innebär att enorma 
mängder data skapas. Statista15 beräknar att den år liga 
produktionen av data 13dubbleras år 2030 jämfört 
med idag. 

Att människor, saker och hela samhällen ger ifrån   
sig mer data, parat med allt smartare datorer och 
algoritmer är förutsättningen för att allt mer kan auto
matiseras. Det är också grunden till den omvälvande 
utvecklingen av artificiell intelligens (AI) vi har fram
för oss. AIutvecklingen sker i hög grad i Kina som är  
i framkant på området. På AIområdet finns potential 
till många lösningar på svåra samhällsproblem, men 
att just Kina planerar att bli världsledande, en ”AIfirst” 
ekonomi” 203016, väcker också frågor kring hur de 
tekniska lösningarna harmonierar med demokratiska 
principer. Det kan också uppstå än djupare klyftor i 
förmåga att hantera ny teknik bland morgondagens 
äldre än de vi ser idag. 

Demografiska förskjutningar
Två viktiga aspekter av demografisk förändring kommer  
ha avgörande påverkan på våra ekonomier, det faktum 
är att andelen äldre ökar och att befolkningen koncen
treras till urbana regioner. Såväl globalt som i Sverige 
kommer andelen av befolkningen som bor i urbana 
områden att öka mot 2050, enligt FN:s prognoser17. 
Mot 2030 ökar befolkningen i Sverige enligt SCB18 
med 9 %, medan andelen i åldersgruppen 80+ ökar 
med 54 %. Korsningen av dessa förändringar ser vi 
redan idag, där vissa kommuner med hög försörjnings
kvot har ett enormt svårt läge. Bristande resurser i 
form av både pengar och personal är ett faktum. 

Turbulens ute och inne
Kairos Futures långtidsmätningar visar att svenskar 
uppfattar omvärlden som mer turbulent än på mycket 
länge19. Samtidigt visar både Folkhälsomyndighetens 
och Kairos Futures mätningar att problem med ångest 
och psykisk ohälsa är på rekordnivåer. Bakom ökningen 
ligger till del att det har blivit mer accepterat att tala 
om psykisk ohälsa, men å andra sidan har det redan 
idag stor påverkan på t ex sjukskrivningar20.  

Förändrad organisering
När arbetsgivare och allmänhet ombeds beskriva de 
kommande 10 årens förändringar av arbetslivet är 
det ett ord som står ut markant: flexibilitet21. Värde
skapande, engagemang, kommunikation och hela 

Samhällsbygge

2030

Klimat-
förändringar

Digi, auto, AI

Demografiska 
skiften

Turbulens ute 
och inne

Ökad
 medvetenhet

Förändrad 
organisation

Massans 
återkomst

Klimatförändringar
Den trend som förr eller senare tvingar fram föränd
ringarna är det faktum att världen blir allt varmare  
till följd av mänsklig påverkan. Den globala medel 
temperaturen för 2013–2017 var nära 1,0 grader varm 
are jämfört med perioden 1850–190013. I ett längre 
historiskt perspektiv är det en kraftig avvikelse och 
målsättningarna handlar nu om att klimatet inte ska bli 
ännu varmare. Utöver ökad genomsnittlig temperatur 
kommer extrema väderhändelser bli allt vanligare.  

Detta är en förändring som inte kan sägas vara någon 
större nyhet, men frågan kommer högre och högre på 
organisationers dagordning av skälet att det blir allt 
mer akut att börja agera. Inte minst i landets kommuner 
och regioner kommer det innebära ett omfattande 
arbete med klimatanpassning för att hantera allt från 
stigande havsnivåer och ökade vattenflöden till odling 
av nya grödor14.

Figur 3. Sju avgörande trender som präglar tiden mot 2030 
och skiftet från vinter till vår. 
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arbetslivet rör sig längre och längre ifrån trygga  
men stelbenta stuprör. Förändringsriktningen är mot 
mer samarbete och partnerskap och till priset av färre 
löpande band. Ökad komplexitet och mindre förut
sägbarhet blir effekten. I grund och botten kan detta 
härledas från den långa övergången från industri till 
ett digitaliserat tjänstesamhälle. 

En central aspekt av detta är de digitala plattformar22 
som förändrar det ekonomiska landskapet. Företag 
som Blocket, Spotify, Netflix, Apple och Google har 
transformerat en mängd branscher genom sina digitala 
plattformar – virtuella miljöer där utbud (leverantörer) 
och efterfrågan (kunder) kan möta varandra och göra 
affärer utan andra mellanhänder än plattformens ägare. 

Gigekonomin som ofta knyts till dessa plattformar, 
är en annan viktig aspekt som innebär att utförare 
gör kortare insatser, ”gigs” och blir betygssatta via 
plattformen. Det kan handla om allt från research, 
programmering till att klippa gräs. En studie från 
McKinsey Global Institute23 visade att ca 162 miljoner 
människor i USA och EU gigar i någon form (20–30 % 
av den arbetsföra befolkningen). 7 av 10 för att de  
vill, övriga för att de måste.

Forskaren Mats Tyrstrup menar24 att industrisam
hällets organisatoriska logik, det han kallar ”en his
torisk parentes”, inte är lämpat för värdeskapande av 
komplexa välfärdstjänster. Istället ser han att, i linje 
med hur näringslivets organisering förändras, gräns
överskridande samverkan och nätverkslogik är bättre 
lämpat att organisera arbetet inom välfärden. Huruvida 
förändringarna går i den riktningen mot 2030 är oklart, 
men trenden inom arbetslivet i stort är tydlig.

Ökad medvetenhet
I takt med att information i och med internet har 
tillgängliggjorts för alla har möjligheten att informera 
sig om sakernas tillstånd ökat. En av de mest påtag
liga förändringarna är att patienter idag är betydligt 
mer pålästa om olika hälsotillstånd än tidigare. Det 
påverkar i sin tur relationen till läkaren, som inte är en 
lika självklar auktoritet som tidigare. I och med fram
växten av sociala medier har också möjligheten att 
påverka andra ökat, för den som hanterar den digitala 
logiken på ett smart sätt. Instagramkontot Aningslösa 
influencers, som vänligt men bestämt upplyser kända 
personer om deras klimatpåverkan inför allmänheten 
illustrerar den nya logiken. Den ökade medvetenheten 
kring framförallt hållbarhetsfrågor påverkar enligt 
samma logik inte bara individer, utan alla organisa
tioner. Alla vill göra ”rätt” och ingen vill hamna vid 
skampålen. Men influencers inspirerar naturligtvis 
också till handling. Den mest omtalade influeraren 
på hållbarhetstemat i skrivande stund är naturligtvis 
Greta Thunberg, med miljontals följare på Instagram.  
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Massans återkomst – ett nyvunnet engagemang
Från 80 och fram till mitten av 00talet var en 
betydande trend ett allt svalare politiskt engagemang, 
som visade sig i bl a ett minskat valdeltagande25 och 
medlemstapp för stora organisationer. Tidsandan som 
dominerades av ”den ironiska generationen” präglades 
av en kultur där inget riktigt togs på allvar och tog sig 
uttryck som tvserien Seinfeld (en serie om ingenting) 
och Killinggängets storhetstid i Sverige. 

Men tiderna förändras. Valdeltagandet är tillbaka 
på mycket höga nivåer. När vi tittar på ungas upp
fattningar idag är de betydligt mer bestämda i sina 
uppfattningar (se figuren ovan). De vill också vara 
med på tåget. Därmed inte sagt att de traditionella 
politiska institutionerna är optimala för att fånga upp 
det nyvunna engagemanget. Det nya engagemanget26 
som kanaliseras via digitala plattformar, allt från 
Instagram, Twitter och Facebook, till crowdfinans i
eringslösningar för specifikt behjärtansvärda projekt 
är betydligt mer temporärt och flyktigt. Snarare än 
genom det traditionella föreningsengagemanget tar 
sig dagens och morgondagens engagemang sig 
uttryck liknande en svärm. Väldigt starkt och lockar 
många när det är ”på”, men förvånande frånvarande 
när det är ”av”.   

För de samhällsbärande organisationer som idag 
utgör den svenska modellen är trenden om förändrat 
engagemang den kanske mest avgörande förändringen 
att anpassa sig till. 

Den övergripande utmaningen för  
organisationer: att navigera mellan  
det stora och det lilla
I den samhällskontext som präglas av så stora och 
omvälvande förändringar är det helt nödvändigt att se 
skogen mellan träden och fokusera på det viktigaste. 
Vad kokar det ned till att vara en arbetsgivare och 
organisation i det hållbara samhällsbygget? 

Här tar vi stöd av de enkätundersökningar som har 
riktats till de kommunala företagen och allmänheten, 
som har fått ta ställning till en rad utmaningar med 
koppling till en hållbar utveckling. Intressant nog 
pekar de ut samma två saker som de viktigaste håll
barhetsutmaningarna för arbetsgivare: att tänka mer 
långsiktigt i strategi och planering, samt att använda 
mer miljövänliga material och utrustning. 

Att allmänheten ser det konkreta i vardagen är inte 
särskilt förvånande. Att människor brinner för det 
långsiktiga när det gäller organisationers utmaningar 
är kanske mer förvånande. Men det ligger helt i linje 
med det tidigare nämnda intresset för långsiktiga 
samhällsfrågor, och att de inte ser att ansvaret axlas. 
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Det är viktigt att medborgare 
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Jag vet vad jag tycker i 
viktiga samhällsfrågor 

Figur 4. Andel 18–29 år som instämmer i påståendena. Källa: MUCF.
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Svaren ovan är illustrativa och speglar även det som 
kommit fram i djupintervjuerna med företrädarna för 
de kommunala företagen och andra experter. 

”Mitt bolag är fossilfritt efter 12 år för  
2 månader sen, det kräver långsiktig  
och målmedveten ägare” 
– Christian Schwartz, VD Mölndal Energi.

Ovan citat visar att när allt kommer till kritan handlar 
det om att både vara uthållig i det långa perspektivet 
och samtidigt att få till det i det korta. Resultaten 
ligger i linje med studier27 kring framgångsrika orga
nisationer i turbulenta tider och kan beskrivas med 
figuren nedan. Det gäller att ha ett starkt fokus och 
lägga energi på den långsiktiga inriktningen, t ex 
”Mitt bolag ska bli fossilfritt”, och hantera de lång
siktiga trenderna. Men på vägen dit gäller det att 
lägga mycket energi och fokus på att kunna leverera  
i vardagen när förutsättningarna förändras snabbt.

Fokus för 
planering

Stabil omvärld

Turbulent omvärld

Tid

Figur 5. De två högst rankade utmaningarna för organisationer, med koppling till hållbar utveckling, enligt både allmänheten och 
de kommunala företagen.  

Utmaningar: Att tänka mer långsiktigt i strategi  
och planering, samt att använda mer miljövänliga 
material och utrustning.

Figur 6. Att planera för det långa och få till det i det korta 
perspektivet är extra relevant i en turbulent omvärld.  
Källa: Kairos Future. 

I allt väsentligt är det detta hållbart samhällsbygge 
handlar om från de kommunala företagens perspektiv. 
Hur man sedan agerar för att lyckas så bra som möjligt 
ska vi belysa i kommande avsnitt i rapporten. Men först 
en djupdykning i vad det egentligen är för något som 
ska byggas, vad tar vi med oss från nuvarande sam
hälle och vad lämnar vi därhän?
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Vad ska byggas?
För att bygga något krävs en ritning, och i en demokrati är det till syvende och 
sist folket som bestämmer hur den ritningen ska se ut. Att det nuvarande sam
hällsbygget är i behov av minst en helrenovering står klart, men mer än så, vad 
ska byggas upp och vad behöver rivas ned? Vad tar vi med oss i omställningen 
mot ett hållbart samhälle och vad lämnar vi därhän?
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Det korta svaret på vad svenska folket fortsatt vill ha, 
enligt Kairos Futures långtidsmätningar över samhälls
krav28, är en fungerande vardag och välfärd. Vård, skola 
och omsorg, samt ett ansvar för både äldre och kom
mande generationers väl, är vad som fortsatt behöver 
levereras. Dessutom kräver vi att saker och ting går i 
tid, och löper friktionsfritt så att vardagen blir hanter
bar. Här torde det vara lätt för kommunala företag oav
sett bransch att se hur de fortsatt kommer göra nytta.

Vi stöper om mot ekologisk hållbarhet 
och lämnar ojämställdhet, om unga får 
bestämma
I och med att grundkraven på samhället ser ut att 
vara rätt konstanta är det lätt att tro att inget för
ändrings tryck finns. Tittar man på vad som har hänt  
de senaste åren, är det dock tydligt hur dels miljö  
frågan är rekordhögt rankad bland samhälls kraven, 
samt att ”undanröja klimathotet”29 tagit sig in på 
topplistan bland svenskarna. 

När vi frågar nästa generation, de som kallas Gene
ration Z (födda 1995 och senare) ser deras främsta 
samhällskrav ut som följer:

• Att minska miljöförstöringen

• Undanröja klimathotet

• Värna om kommande generationers framtid

• Öka jämställdheten mellan könen

Listan ovan illustrerar att samhällsbygget ser ut att 
behöva omformas mot i första hand miljömässig håll
barhet. Den ekologiska hållbarheten har blivit mest 

akut, sett i ljuset av nästa generations prioriteringar. 
Den gröna dimensionen är även helt klart mest asso
cierad till hållbar utveckling, både bland allmänheten 
och bland de kommunala företagen.

Att den ekologiska dimensionen är den aspekt som 
tydligast definierar hållbar utveckling är uppenbart. 
Men även strukturer som bygger på könsidentitet och 
könsroller kommer innebära en kulturell förändring. 
Förändringen med ökad makt för kvinnor revolutio
nerar sakta men säkert många strukturer och institu
tioner, där familjen är ett talande exempel på hur en 
institution ”ömsar skinn” snarare än dör helt.  

Tvärtom vad man förväntade sig för ett par decennier 
sedan visar en studie från Danmark30 att familjen är 
på väg att få en renässans i Skandinavien, inte trots, 
utan tack vare ökad jämlikhet mellan könen. Medan 
den starka familjen på 50talet var djupt ojämlik könen 
emellan och det senare 1900talets kvinnokamp i hög 
utsträckning gick ut på att montera ner en patriarkal 
kärnfamiljsstruktur, tyder mycket på att familjen nu 
gör comeback när ”kontraktet” mellan föräldrarna blir 
mer jämlikt och rättvist. Vi ser även i Kairos Futures 
långtidsmätningar att betydligt färre unga har en 
kritisk inställning till att leva som gift 2017 än 1970.

Genomgående31 ser vi att den ungdomsgeneration 
som växt upp med #Metooupprop och en ny våg av 
feminism i samhället ställer högre krav på jämställdhet. 
Det gäller i synnerhet på arbetsplatserna. Den arbets
givare som inte tar jämställdhet på allvar kommer att 
få svårt att attrahera unga.

Att långsiktigt behålla jordens ekosystem 
och dess önskade funktioner 

Allmänheten

87%

65%

60%

96%

87%

86%

Kommunala företag

Invånares livsbetingelser i samhället, till 
exempel hälsa, trygghet, rättvisa, samt 
möjligheterna att förbättra dem

Ekonomisk utveckling som medel för 
att uppnå det tidigare nämnda

Figur 7. Svar på frågan: När du tänker på hållbar utveckling, i vilken utsträckning anser du att det innebär… (andel som svarat 4–5 
på en skala där 1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer helt). 
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De kommunala företagen och allmän- 
heten prioriterar lika beträffande agenda  
2030-målen
I nuläget pågår ett intensivt arbete inom alla typer av 
organisationer för att förhålla sig till och implementera 
Agenda 2030. I det här projektet har vi dels frågat de 
kommunala företagen vilka Agenda 2030mål de jobbar 
mest med, dels frågat allmänheten vilka mål de anser 
är viktigast att svenska arbetsgivare arbetar med.  

Det man först och främst kan konstatera av bilden 
ovan är att i huvudsak ”taktar” de kommunala företagen 
och allmänheten. De mål som allmänheten anser är 
viktigast för svenska arbetsgivare att arbeta med är 
också de mål kommunala företagen arbetar mest med. 
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Figur 8. Andel bland de kommunala företagen som arbetar med respektive Agenda 2030-mål, och vilka mål allmänheten tycker 
är viktigast. 
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Bostads och infrastrukturfrågorna helt avgörande 
men inte helt enkla 
Något förvånande i frågan om samhällskrav ovan  
är frånvaron av bostads och infrastrukturfrågorna.  
I Agenda 2030perspektivet ser vi däremot att ”Håll
bar industri, innovationer och infrastruktur” är ett 
mycket högt prioriterat mål bland allmänheten, men 
inte en fråga som alla kommunala företag arbetar 
med. I andra änden finns ”hållbara städer och sam
hällen”, som är ett mål de kommunala företagen jobbar 
mycket med, men som allmänheten inte relaterar till  
i samma utsträckning. 

I ett regionalt och kommunalt perspektiv är omvand
lingen till hållbara städer och samhällen i mycket hög 
grad knutna till bostads och infrastrukturfrågorna, 
som kommer att vara helt avgörande, liksom de har 
varit i alla samhällsbyggarepoker genom historien. 
Här ser det ut att finnas en pedagogisk uppgift för de 
kommunala företagen i dessa branscher att visa på 
deras viktiga roll som samhällsaktörer. Att i omställning 
bidra till en friktionsfri vardag blir en stor uppgift för 
många av de kommunala företagen. 

De kommunala företagen hör till grunden och  
stommen i ett hållbart samhällsbygge mot 2030
Mot bakgrund av det som går att säga kring vilje
inriktningen hos folket och vad som redan påverkar 
alla organisationers agendor, framgår det med all 
önskvärd tydlighet att de kommunala företagens 
arbete hör till själva grunden och stommen i det håll
bara samhällsbygget. I stort sett alla kommunala före
tagens branscher kan sättas i centrum för det som 
lär utgöra det hållbara samhällsbygget mot 2030. För 
de kommunala företagen finns anledning att sträcka 
på sig en aning med tanke på uppdraget, men det 
finns också anledning att känna ansvarets tyngd och 
reflektera kring hur slipstenen ska dras. 

I nästa avsnitt tittar vi närmare på ett antal framgångs
nycklar för att arbeta med hållbar samhällsutveckling 
på ett klokt sätt som organisation, baserat på den enkät
undersökning som riktats till de kommunala företagen.    
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Hur bygger man hållbart?
Det bygge människor ser är helt klart ett hållbart sådant, något som framgår 
av resultaten ovan. Naturligtvis ligger en betydande del på politisk nivå, men 
arbetsgivare i allmänhet och kommunala företag i synnerhet behöver stöpa  
om verksamheterna mot ökad hållbarhet. Dessutom är hållbar utveckling 
själva kärnan i vad de gör. När vi i enkätundersökningen inom ramen för den 
här rapporten frågar vad man jobbar med i relation till hållbar utveckling ser 
svaren ut som i figuren på nästa sida.
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Några vanligt återkommande teman som förekommer 
bland svaren belyses av citaten nedan:

”Hela vår strategi bygger kring produkter  
och investeringar kring hållbar utveckling”

”Vi arbetar kontinuerligt för en god hälsa  
och arbetsmiljö hos medarbetarna och en  
bra balans mellan arbete och fritid. Vi tar  
vårt ansvar som beställare och ställer håll- 
barhetskrav i våra upphandlingar”

”Miljöpåverkan, mål att minska fossilbränsle-
användningen. Arbetsmiljö, förbättra den 
fysiska och psykiska arbetsmiljön”

För att gå mer på djupet har vi också tagit tempen 
på de kommunala företagen, och frågat dem hur väl 
de lyckas med hållbarhetsarbete på olika sätt. Vi har 
också ställt ett antal frågor om hur företagen faktiskt 
jobbar med hållbar utveckling. På så vis kan vi genom 
statistisk analys (för mer utförlig beskrivning, se 
Appendix B) se vilka faktorer som verkar vara avgö
rande för att göra ett bra jobb i slutändan. 

De områden med potentiella framgångsfaktorer vi har 
fokuserat på bygger på en allmän kunskapsöversikt 
och inte minst de djupintervjuer som genomförts med 
företrädare för de kommunala företagen. De potenti ella 
framgångsfaktorerna har rymts inom kategorierna i 
figur 10.

 

Figur 9. De kommunala företagens svar frågan om vad man jobbar med i relation till hållbar utveckling.
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Vad som är ett ”framgångsrikt” arbete med hållbar 
utveckling kan naturligtvis diskuteras mycket och 
länge. Här har vi försökt att göra det så konkret och 
relevant som möjligt för de kommunala företagen 
och deras verklighet, vilket innebär både att uppnå en 
hållbar utveckling, såväl som goda ekonomiska resultat 
som företag. När vi tittar på de företag som lyckas 
med detta32, vad är det som karaktäriserar dem? Det 
kokar ned till tre övergripande framgångsfaktorer. 

Lång sikt och ledning, medarbetar- 
engagemang och att göra det konkret  
– viktiga framgångsnycklar
De tre framgångsfaktorer som framträder av analysen 
är lång sikt och ledning, medvetna och medskapande 
medarbetare samt att göra det konkret. 

Lång sikt och ledning

”Det handlar om att möjliggöra investeringar”
– Andreas Olofsson, VD Skellefteåbuss.

Starkast samband med att lyckas med hållbar ut
veckling som kommunalt företag har – med facit  
i hand kanske föga förvånande – förmågan eller för
månen att kunna jobba långsiktigt, samt att det finns 
ett starkt ledningsengagemang för frågan. Faktorer 
som är viktiga inom ramen för detta är:

• Företaget investerar idag för att vara hållbara på 
längre sikt 

• Det finns kraft i företaget att orka vara långsiktiga 

• Det finns ett starkt engagemang i ledningen kring 
hållbarhetsfrågor 

• Företagsledningen har en stark vilja att vara  
bäst i branschen beträffande arbete med hållbar 
utveckling

Först och främst gäller det att kunna investera och 
orka vara långsiktig. Här är det värt att lyfta ägarnas 
roll. Utan stabila och långsiktiga ägare är det väldigt 
svårt att finna kraft i företaget att vara långsiktig och 
investera. 

”Hur säkerställer vi att systemen är hållbara 
över tid? Vi planerar mer långsiktigt, över 
mandatperiodscyklerna” 
– Sigrid De Geyter, VD, Uppsala Vatten som svar på frågan 
om vilka som är de stora hållbarhetsfrågorna framåt. 

Den andra aspekten rör ledningens engagemang, och 
här sitter man definitivt på mandat att påverka. Även 
om toppchefers roll ibland övervärderas, har ledningen 
och ledningens engagemang stora möjligheter att 
hjälpa eller stjälpa33. Dit pekar även den här analysen. 

Medvetna och medskapande medarbetare
Om den första framgångsfaktorn handlade om led
ningens engagemang handlar den andra om medar
betarnas dito. I djupintervjuerna med de kommunala 
företagarna var detta den mest nämnda framgångs
faktorn: finns inte engagemang och inkluderande av 
medarbetarna går det inte att uppnå någon förändring. 
Faktorer som är viktiga inom ramen för detta är:

• Det finns en hög medvetenhet kring hållbarhets
frågor i företaget 

• Medarbetarna är starkt inkluderade i arbetet med 
hållbar utveckling 

• Vi arbetar aktivt med kompetenshöjande insatser 
kring hållbar utveckling 

Branschförutsättningar 

Mål och formalisering 

Kunskap och medvetenhet 

Långsiktighet 

Involvering och samarbeten 

(Frånvaro av) målkonflikter  

Innovation 

Ledning och ägares engagemang 

Figur 10. Kategorisering av möjliga framgångsfaktorer för 
arbete med hållbar utveckling i kommunala företag. 
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Bortsett från ren vilja och motivation krävs också kun
skap och det kräver i sin tur att man faktiskt lägger 
resurser på kompetenshöjande insatser kring hållbar 
utveckling.  

“Inkludera alla medarbetare. Om inte de är 
med faller det platt. Helst inkluderade i att  
ta fram mål” 
– Stefan Elgh, Stiftelsen kulturmiljövård, om framgångs-
faktorer för arbete med hållbar utveckling. 

Göra det konkret
Till sist, en ytterligare framgångsfaktor som knyter 
an till den huvudsakliga hållbarhetsutmaningen att 
navigera mellan det stora och det lilla: långsiktiga 
ambitioner måste också göras konkreta. Här finns 
det lite olika bilder bland de intervjuade kommunala 
företagarnas representanter. Vissa framhåller att håll
barhet ska vara så naturligt att de inte ens märks eller 
talas om som något särskilt. Andra pekar på att det 

Figur 11. Tre övergripande framgångsfaktorer för arbete med hållbar utveckling, baserad på undersökningen  
riktad till de kommunala företagen.

bör vara en ”punkt på agendan i alla sammanhang”. 
Att det måste integreras i vardagen råder det emeller
tid enighet kring. Faktorer som är viktiga inom ramen 
för detta är:

• Hållbarhetsfrågor finns väl integrerade i styrande 
och strategiska dokument 

• Vi har brutit ned målsättningar kring hållbar  
utveckling i något handfast 

• Vi arbetar med hållbarhetsrapportering i företaget

“Som med det mesta, ska man få det här att 
bli en del i vardagen. Lika naturligt som att 
skriva en tidsrapport. Läggs ofta separat idag. 
När man får in det i ordinarie verksamhet. 
Hur integrera i vardaglig verksamhet” 
– Juan Copovi-Mena, VD Telge AB. 

Gör
a d

et
 ko

nk
re

t

Medvetna  medskapande  medarbetare

Lång sikt och ledning



– Det andra är ”hybridformen” där det kommunala
företaget ofta blir en arena där olika logiker möts.
Dels den kommunala förvaltningslogiken – att vara
del av, ägas, finansieras av, eller ha som huvudman,
en eller flera förvaltningar – och dels företagslogiken,
där verksamheten bedrivs i aktiebolag eller före
tagsliknande former, ibland i konkurrensutsatta
situationer.

– Hybriditeten ställer krav på att kunna balansera,
exempelvis mellan olika intressen och logiker. Ofta
innebär det i praktiken att ha breda strategier, snarare
än smala och spetsiga. Det ställer också krav på
ledande personer att vara ”flerspråkiga” – att både
tala ”förvaltningsspråk” och ”företagsspråk”.

I den transformation det svenska samhället genom-
går just nu är långsiktighet och ledning några av 
nycklarna för ett framgångsrikt arbete. Vilka medskick 
vill du göra till styrelserna och ledningsgrupperna för 
de kommunala företagen i detta arbete? Vilken bety-
delse har god ägarstyrning och hur får man till det?
– En ägarstyrning som präglas av tydlighet, delaktighet
och kunskap kräver att såväl ägare, styrelse som led
ning investerar tid och energi. Utmaningen är, som i
många andra sammanhang, att både tid och energi
är resurser som det ofta råder brist på. En avgörande
faktor för god ägarstyrning är därför att skapa förut
sättningar för ägare och ledning att investera den tid
och energi som krävs.

– Gör en nulägesanalys. En viktig utgångspunkt för
att kunna arbeta aktivt med att utveckla ägarstyr
ningen är att kartlägga hur den fungerar i nuläget:
Vad fokuserar styrningen på? Vad tar mest tid? Vilka
delar är viktigast för ägare respektive ledning? Finns
det några kunskapsluckor?

– Med avstamp i svaren på den här typen av frågor är
sedan nästa steg att bestämma var fokus bör ligga,
om det krävs några särskilda insatser och att ta fram
en tydlig struktur och planering för ägarstyrningen.

– En nyckel till att ägare och ledning ska kunna lägga
den tid och energi som krävs för en god ägarstyrning
är en tydlig planering och struktur. Det kan konkret
handla om att ta fram ett årshjul som preciserar när,
och på vilket sätt, olika frågor ska behandlas mellan
ägare och ledning. Årshjulet för varje företag eller
kommunalförbund bör samordnas med planeringen
för hela den övriga verksamheten i kommunen eller
regionen.

Intervju med Gunnar Westling, Ekonomie 
doktor på Handelshögskolan  i Stockholm, 
programledare för Kommunala företagens 
ledarskapsakademi vid SSE Executive 
Education.

Framgångsfaktorerna i praktiken,  
medskick till de kommunala företagen 
från Gunnar Westling

I samband med den här rapporten intervjuades Gunnar 
Westling för att utveckla vad han ser som framgångs
faktorer i ljuset av analysen. Gunnar är Ekonomie doktor 
(företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm 
2002) och verksam som programledare för program
men inom Kommunala företagens ledarskaps-
akademi. Gunnar har kommit särskilt att fokusera på 
”hybridledarskap”,  ledarskap i offentlig förvaltning, 
ägarstyrning och sam spel mellan styrelse och ledning, 
ledningsgruppsutveckling samt lärande och strategisk 
utveckling i stora system såsom branscher och sektorer.

Han är också verksam som strategisk rådgivare till 
bland andra styrelseordförande, VD:ar, statssekreterare, 
generaldirektörer och generalsekreterare, med fokus 
inom offentlig, privat, idéburen sektor, och särskilt i 
skärningspunkterna dem emellan. 

Vilka unika förutsättningar har de kommunala 
företagen som är viktiga att känna till för att kunna 
skapa framgångsrika organisationer?
– Jag tänker att det finns ett par särdrag. Dels har de 
kommunala företagen en roll att bidra till något som 
ofta kommer många andra till del. De kommunala 
bolagens verksamhet utgör en viktig infrastruktur och 
förutsättning för mycket som pågår i samhället och 
som vi ofta kanske tar för givet, såsom el, vatten, 
avlopp, fastigheter med mera. Med detta uppdrag 
kommer ett särskilt ansvar och förmåga till helhets
syn. Företagen har därför också många intressenter 
som är beroende av kvalitén i deras uppdrag. 
Alternativt det arbete som utförs.
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– Med ett samlat grepp kring planeringen och struk
turen för ägarstyrningen kan ägare och ledning lägga
mer tid och energi på innehållet i samspelet. Att koppla
företagen och kommunalförbunden till ett större kon
cern sammanhang kan också bidra till att tydlig göra
”den stora uppgiften” och företagets del i den såväl
ägare som ledning.

Hur ser en bra rollfördelning ut mellan vd och 
ordförande som gynnar en positiv utveckling för 
företaget?
– Ordförande och VD behöver lära känna varandra väl,
och hitta ett samspel som gör att de, i sina olika roller,
bidrar till företagets utveckling. Samtidigt får de inte
bli för tighta, så att övriga i styrelsen känner att de
inte får ta del av relevant information. Rollerna får inte
smälta ihop för mycket. Det skall finnas en dynamik,
där man i positiv mening kan utmana varandra.

– För att uppnå detta behöver ordförande å ena sidan
lita på sin VD. Å andra sidan behöver varje ordförande,
liksom styrelsen i övrigt, se till att VD och ledningen
inte är den enda källan till input kring viktiga frågor.
En bra ordförande ser till att skaffa sig relevant input
i viktiga frågor också från andra källor, från forskning
eller om hur andra företag inom samma eller andra
branscher agerar i specifika frågor.

Hur får man till ett långsiktigt hållbart strategiarbete?
– Ett bra samspel mellan styrelse och ledning kring
strategier präglas av att dessa grupper samspelar med
varandra i form av ”inspel” (exempelvis från styrelsen)
om ett relevant område som sedan efterföljs av ett
relevant ”återspel” (från ledningen) exempelvis i form
av ett utvecklat och mer konkretiserat förslag eller
områden där fördjupad diskussion behöver ske. Det
kan vara ett beslut, att frågan delegeras till en grupp,
eller något helt annat. Konsekvenser blir att verklig
framdrift har skapats, istället för utdragna långbänkar.

– Min erfarenhet är att när man jobbar på detta sättet
skapas verklig framdrift kring viktiga frågor och att
implementeringen blir bättre, eftersom många har
varit med och bidragit till lösningen och att kunskapen
om frågan är hög i såväl styrelse som i ledningen.
Det blir då möjligt att göra kloka och välgrundade
överväg anden följda av beslut som det finns ett starkt
åtagande kring. Metaforisk kan detta arbetssätt liknas
vid att spela ”strategisk pingpong” med varandra.

Ledningens engagemang är avgörande för att på 
sikt klara av att implementera strategier och genom  - 
föra förändringar. Hur arbetar man för att skapa en 
ledningsgrupp som kan leverera och kommunicera 
detta?
– Avgörande är förmågan att orka jobba med helhets
frågor, och att kunna driva strategiutveckling från ax
till limpa. Ofta är det dessa förmågor som behöver
stärkas i ledningsteamet. Det räcker inte att jobba
inom sin del eller inom sitt stuprör, då många viktiga
frågor ligger mellan organisatoriska rutor och sträck.
Vidare räcker det inte med att identifiera en strategiskt
viktigt fråga, flera i ledningsteamet behöver vara
beredda att kavla upp armarna och göra ett rejält
strategiutvecklingsarbete, exempelvis genom att
ta in input från kunder, eller att leda arbetet med
implementering.

Att navigera mellan det stora och det lilla är en fram-
gångsfaktor men kan också vara en stor utmaning. 
Vilka tips har du för att ledningsgrupperna ska kunna 
lyckas med detta?
– Det finns flera saker som man ganska enkelt kan
påverka. Samspelet mellan ledningsgruppens med
lemmar är avgörande. Att ha ett ledningsmöte måndag
kl 9 till 11 varje eller varannan vecka räcker inte. Ofta
behöver ledningsgruppen tas ur mötesrummet, och att
ledningsgruppsmedlemmar börjar jobba med bered
ning av frågor i mindre grupper, exempelvis två eller tre
personer, utanför mötestillfällena. Då blir inspelen till
ledningsmötena direkt mycket mer relevanta.
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Framtiden handlar i hög grad om  
samarbete och partnerskap, att lyckas 
tillsammans med andra
Bland de framgångsfaktorer som har kommit fram 
bland intervjuerna handlar en god portion om att jobba 
tillsammans med olika aktörer, alltifrån politiska, ideella 
krafter såväl som medarbetare, kunder och brukare. 

Nedan citerade Christian Schwartz, VD Mölndal Energi, 
säger också: 

”Man gör det inte själv. Man ska inte ha vall-
gravar och taggtråd runt sig. Vi är beroende 
av samarbetspartners och lägger tid och 
pengar på att hitta samarbetspartners.  
Systematiskt framåtriktat strategiskt arbete 
handlar om nätverkande”

En ny tid kräver ny organisering i samarbeten och part
nerskap. Det hållbara samhällsbygget ägs inte till fullo 
av någon, det förutsätter organisering i nya former, 
över organisatoriska gränser och samhällssektorer. 

Är alla med på tåget? 
På en aggregerad nivå, hur ser de kommunala före
tagen och allmänheten på vilka aktörer som driver 
utvecklingen mot hållbar utveckling och vilka som är 
viktigast att få med? Vilka organisationer och aktörer är 
helt avgörande? I enkätundersökningen har vi frågat 
allmänheten och de kommunala företagen två frågor: 

• I vilken utsträckning anser du att följande grupper
driver frågan om hållbar utveckling så att den
hamnar på företagens agendor?
– Andelen kommunala företagare som anser att
grupperna i hög utsträckning driver frågan syns hori
sontellt i figuren nedan. Andelen bland allmänheten
som anser att grupperna i hög utsträckning driver
frågan syns vertikalt i figuren nedan.
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• Vilka tre grupper anser du är viktigast för att ett 
arbete med hållbar utveckling ska lyckas?  
– De tre viktigaste aktörerna enligt allmänheten är 
markerade med grön färg i figuren. De tre viktigaste 
aktörerna enligt de kommunala företagen är marke
rade med mörkgrön ram.  

När det gäller drivande aktörer råder samsyn mellan 
de kommunala företagen och allmänheten: det är 
framförallt FN som driver utvecklingen. När det gäller 
de viktigaste aktörerna råder enighet kring svensk 
politik på nationell nivå, och människor i sin roll som 
konsumenter. Lite ironiskt nog kan konstateras att 
de kommunala företagen anser att invånarna är en 
av topp 3 viktigaste aktörer, medan invånarna själva 
anser att det är EU som platsar på topp 3listan. 

Det som framgår med all önskvärd tydlighet är dock 
att kommunala företag ser det som nödvändigt att 
folket, om de nu är i form av invånare eller konsumenter, 
är med på hållbarhetståget. Men folket är delat. För 
samhället och organisationer är det rimligen avgörande 
hur man förhåller sig till graden av folklig involvering i 
omställningen mot hållbarhet. 

Å ena sidan får man inte vara out of touch med de 
som berörs av omställningen. Å andra sidan ska man 
inte vänta in någon som förväntar sig att man går före. 
Omställningens natur, kommer den bli rent revolutio
när, eller genom gradvis reform, är också helt avgö
rande att förhålla sig till. Med det som utgångspunkt 
avslutar vi den här rapporten där vi började, i det 
större perspektivet och nu med fokus på invånarna 
och samhällskontraktet.

Viktigast enligt allmänhet Viktigast enligt 
kommunala företag

Fackförbund

Arbetsgivarorganisationer

Invånare

Anställda i företag 
och organisationer

Svensk politik på 
regional nivå

Svensk politik på 
kommunal nivå

Svensk politik på 
nationell nivå

Chefer i företag och 
organisationer

Driver enligt kommunala företag

Branschorganisationer

FN och andra internationella organ

Konsumenter

Medier
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Figur 12. Aktörer som allmänheten och de kommunala företagen anser driver utvecklingen mot hållbar utveckling, och vilka som 
är viktigast för att lyckas med hållbar utveckling. 
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De kommunala företagens 
samhällsuppdrag
Efter att ha zoomat in på de kommunala företagen ska vi via de kommunala  
företagens prioriteringar om att ha invånare och konsumenter i fokus för håll
bar utveckling nu gå tillbaka till där vi började. I det större perspektivet och 
det omgivande samhället. Vi frågade oss i förra avsnittet hur man ska se på 
invånarnas involvering, hur ska man som organisation förhålla sig? Och vilken 
förändring är det vi har framför oss, gradvis reform eller radikal omställning?
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I Appendix C finns en lite längre dragen tanke om vad 
det kan finnas för scenarier kring olika samhällsbyggen, 
men låt oss här kortfattat konstatera: Människor är 
olika, och förändringen kan bli olika. Därför vet vi inte 
exakt vart utvecklingen tar vägen. 

Det kan mycket väl komma att bli radikala förändringar 
av våra samhällssystem, både i termer av en teknisk 
revolution och kanske även en politisk revolution. Vi ser 
tecken på båda dessa förändringar när vi tittar på hur 
AIutvecklingen i Kina omstöper samhället. Vi ser det 
när vi tittar på politiska reaktioner på frågan om vem 
som ska betala det initiala priset för klimatomställning. 

Å andra sidan kan man tänka sig en betydligt mer 
gradvis förändring, som redan är inledd. Vi ser den 
inte minst här och nu i implementeringen av Agenda 
2030 – i nationer, regioner, kommuner och företag. 
Agenda 2030 är i nuläget något som tjänstepersoner 
och beslutsfattare arbetar med. Hos många finns 
dock en ambition att skapa ett ökat engagemang hos 
allmänheten kring dessa frågor. I betänkandet Agenda 
2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möj
lighet34 utpekas tydligt behovet av engagemang bland 
individer för att omställningen ska lyckas.  

Samhällsbygge kräver tillit, som skapas  
i det lokala
Oavsett vilken riktning som kommer vara domine
rande för samhällsbygget vill vi särskilt lyfta behovet 
av tillit för att vilket scenario vi än hamnar i ska ta 
en trevlig snarare än en otrevlig vändning. Samhälls
bygge behöver inte nödvändigtvis innebära att alla 
är med och bygger, men det måste finnas tillit de 
som företräder centrala institutioner. Flera forskare 
inklusive Bo Rothstein och Lars Trägårdh menar att 
tilliten är helt avgörande för ett fungerande samhälle. 
Sverige är i jämförelse med de flesta andra länder ett 
högtillitssamhälle. Detta gäller både den generella, 
eller med ett annat ord horisontella tilliten människor 
emellan, som den vertikala tilliten, det vill säga 
förtroendet för gemensamma institutioner, inklusive 
företag, föreningar, organisationer, myndigheter och 
andra offentliga organ35.

Enligt Rothstein36 skapas tilliten i kontakten med 
lokala personer i ”myndighetsställning”. Här spelar de 
kommunala företagen som är samhällets företrädare 
en avgörande roll från ledning till medarbetare. Det 
om något är att tänka på i det vardagliga arbetet, mellan 
radikala förändringar och även i stunder där det är 

mer långtråkigt. Kanske är det den mest centrala 
uppgiften för såväl kommunala företag som sociala 
företag att värna ”det nordiska guldet37”. 

Brytningstider kräver att vara i rörelse 
och göra nytt
Till sist, för att återvända till där vi började, vi befinner 
oss i en brytningstid. I den här rapporten har vi givit 
ett par ledstänger att hålla fast vid i ett turbulent 
samhällsklimat, som i grund och botten handlar om 
ett ledarskap som förmår att hålla långsiktig kurs 
och samtidigt få till det i den konkreta vardagen. När 
vi tittar på de dramatiska förändringar som kommer 
löpa parallellt med strävan efter ett mer hållbart sam
hälle är det dock uppenbart att mycket kan komma 
att ställas på ända. 

Privata konkurrensutsatta företag lever dagligdags 
med verkligheten att behöva innovera och födas på 
nytt, men i tider av samhällsomställning blir detta 
kanske än mer relevant för offentliga organisationer. 
De kommunala företagen befinner sig någonstans 
däremellan. Det är en i högsta grad intressant form 
för att prova och sjösätta nya koncept och arbetssätt. 

Som Karin Boye påpekade i I rörelse: ”Bryt upp, bryt 
upp! Den nya dagen gryr, oändligt är vårt stora äventyr”.

”Bryt upp, bryt 
upp! Den nya 
dagen gryr, 
oändligt är vårt 
stora äventyr”
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Sammanfattande  
slutsatser
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1. Vi befinner oss mellan vinter och vår
Tiden vi lever i påminner om tidigare turbulenta 
epoker, som präglades av snabba förändringar. De var 
även tider där institutioner grundlades och samhället 
byggdes upp. För såväl politiken som företagen och 
andra aktörer har i historiens ljus uppgiften aldrig varit 
tydligare; att svara på den efterfrågan av långsiktigt 
samhällsbygge som uppenbarligen finns bland sam
hällets invånare och se till att vi inleder en ny fram
tidsrosig vår i samhället. Den våren handlar om att 
ställa om till ett mer hållbart samhälle. 

2. Sju trender präglar skiftet
Vägen mot våren kommer inte att vara spikrak. 
Synliga förändringar och underliggande strömningar 
kommer att förändra förutsättningarna. De trender 
som bedömts som mest avgörande för de kommunala 
företagen att följa och ta hänsyn till är klimatför
ändringar, de digitaliseringsdrivna trenderna, auto
matisering och AIutveckling, demografiska skiften, 
turbulent omvärld och inre värld, ökad medvetenhet 
kring hållbarhet, förändrad organisering, och inte 
minst massans återkomst.  

3. Utmaningen för organisationer är att 
balansera mellan det stora och det lilla
I den samhällskontext som präglas av så stora och 
omvälvande förändringar kokar de viktigaste utma
ningarna för arbetsgivare som deltar i det hållbara 
samhällsbygget ned till två saker. Att hålla kursen i de 
långsiktiga ambitionerna och strategierna, samt att få 
till det till något konkret i det korta perspektivet. Detta 
tar sig i uttryck att de två saker som både allmän
heten och de kommunala företagen pekar ut som de 
viktigaste hållbarhetsutmaningarna är att tänka mer 
långsiktigt i strategi och planering, samt att använda 
mer miljövänliga material och utrustning. 

4. De kommunala företagens  
verksamheter är grund och stomme  
i ett hållbart samhällsbygge
Bygga vadå? Det bestämmer vi tillsammans i en demo  
krati. Och vad allmänheten pekar ut som de viktigaste 
kraven på vad samhället ska leverera är i allt väsentligt 
kärnan i de kommunala företagens verksamhet. Det 
handlar om fungerande välfärd och en friktionsfri 
vardag. 

5. Ungas krav på samhället tar sikte på 
enhållbar utveckling”

När vi frågar nästa generation, de som kallas Gene
ration Z (födda 1995 och senare) ser deras främsta 
samhällskrav ut som följer: Att minska miljöförstö
ringen, undanröja klimathotet, värna om kommande 
generationers framtid och öka jämställdheten mellan 
könen. Ökad jämställdhet kommer att innebära en 
kulturell förändring, inte minst på arbetsplatserna. 
Den arbetsgivare som inte tar jämställdhet på allvar 
kommer att få svårt att attrahera unga.

6. Framgångsnycklarna för att lyckas  
är tre

När vi djupdyker i de kommunala företagens håll
barhetsarbete framträder framförallt tre olika fram
gångsnycklar: Lång sikt och ledningsengagemang, 
medvetna och medskapande medarbetare, samt 
att göra det konkret. Företag som jobbar efter den  
treenigheten har betydligt högre sannolikhet att  
framgångsrikt arbeta med hållbar utveckling från  
ett företagsperspektiv. 

7. Man lyckas tillsammans med andra, 
inte som solitär
I en tid av allt färre stuprör blir samarbeten och 
partnerskap mycket viktigare. Ingen samhällsaktör 
har förmåga att åstadkomma förändring ensamt 
och man behöver lägga tid och energi på samarbete 
med andra, alltifrån politiska, ideella krafter såväl 
som medarbetare, kunder och brukare. De kommu
nala företagen pekar särskilt ut invånare och konsu
menter som viktiga aktörer för att lyckas med hållbar 
utveckling. 

8. Viktigt för kommunala företag att  
värna tilliten 
De kommunala företagen har oavsett vilken väg 
samhällsbygget mot 2030 tar en nyckelroll i att de 
kan påverka tilliten i samhället, som kontaktpunkt 
för alla typer av invånare. Tilliten skapas i det lokala. 
Här spelar de kommunala företagen som är sam
hällets företrädare en avgörande roll från ledning till 
medarbetare.
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Appendix A: 
Agenda 2030
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Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer 
Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer 
Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala 
målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala 
indikatorer38. 

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambi
tiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som 
världens ledare någonsin har antagit. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av 
hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med 
Globala målen har världens ledare förbundit sig till 
att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att 
avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

De 17 målen sammanfattas i bilden nedan:
Den svenska regeringens sammanfattning39 av målen 
i Agenda 2030 är:

Ingen fattigdom – Mål 1 är att avskaffa all form av 
fattigdom överallt.

Ingen hunger – Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå 
tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kost
hållning och främja ett hållbart jordbruk.

Hälsa och välbefinnande – Mål 3 är att säkerställa 
att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar.

Figur 13. De 17 målen i Agenda 2030. Källa: globalamalen.se.

God utbildning för alla – Mål 4 är att säkerställa  
en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet 
och främja livslångt lärande för alla.

Jämställdhet – Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och 
alla kvinnors och flickors egenmakt.

Rent vatten och sanitet – Mål är 6 att säkerställa 
tillgång till och hållbar vatten och sanitetsförvaltning 
för alla.

Hållbar energi för alla – Mål 7 är att säkerställa att 
alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern 
energi till en överkomlig kostnad.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
– Mål 8 är att verka för en inkluderande och lång
siktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
– Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infra
struktur, verka för en inkluderande och hållbar indu
strialisering och främja innovation.

Minskad ojämlikhet – Mål 10 är att minska ojämlik
heten inom och mellan länder.

Hållbara städer och samhällen – Mål 11 är att städer 
och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, mot
ståndskraftiga och hållbara.

http://globalamalen.se
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Hållbar konsumtion och produktion – Mål 12 är att 
främja hållbara konsumtions och produktionsmönster.

Bekämpa klimatförändringen – Mål 13 är att vidta 
omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatföränd
ringarna och dess konsekvenser.

Hav och marina resurser – Mål 14 är att bevara och 
nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart 
sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Ekosystem och biologisk mångfald – Mål 15 är att 
skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande 
av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald.

Fredliga och inkluderande samhällen – Mål 16 är  
att främja fredliga och inkluderande samhällen för 
hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa 
samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och 
inkluderande institutioner på alla nivåer.

Genomförande och globalt partnerskap – Mål 17 är 
att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för hållbar utveckling.



Sobonas förhandlingschef om  
Agenda 2030 
Agenda 2030 omfattar flera åtaganden som direkt 
eller indirekt kopplar till arbetsmarknadens parter 
och parterna bidrar på flera olika sätt till uppfyllandet 
av målen i Agenda 2030. Arbetsmarknadens parter 
i stort och särskilt parterna inom de kommunala 
företagen har en avgörande betydelse för att Sverige 
ska kunna ställa om till ett modernt och hållbart 
välfärdssamhälle. 

Arbetsmarknadens parter har påverkan på hur väl 
Sverige lyckas uppnå majoriteten av målen i Agenda 
2030. Den svenska arbetsmarknadsmodellen med 
hög organisationsgrad och stabila system har varit 
en av nycklarna till utvecklingen av vårt välfärdssam
hälle. Vi befinner oss redan långt fram när det gäller 
kraven på arbetsrätten i Agenda 2030. Med en allt 
högre omvandlingstakt på arbetsmarknaden och de 
utmaningar och möjligheter som kommer med höjda 
krav på kompetens och teknisk utveckling höjs kraven 
ytterligare för att vi ska klara den omställning som vi 
redan befinner oss uppe i. De allra flesta arbetsgivare 
vittnar om att kompetensförsörjningsutmaningen är 
en av deras viktigaste frågor just nu.

En del i det svenska systemet är goda möjligheter till 
omställning. Systemet behöver både klara av att ge 
vägar in på arbetsmarknaden och samtidigt ge möjlig
heter att ställa om till nya arbetsuppgifter med andra 

kompetenskrav. Arbetsmarknadens parter behöver 
utveckla befintliga avtal och hitta nya lösningar för 
att klara den strukturomvandling vi befinner oss i. Här 
är Sobona redan långt framme. Tillsammans med 
våra med och motparter har vi de senaste åren börjat 
utvecklingen av nya kollektivavtalsbestämmelser som 
möjliggör tidig omställning både för arbetsgivare och 
arbetstagare och underlättar vägarna in på arbets
marknaden. Nu tar vi gemensam sats och utvecklar 
dessa ytterligare utifrån de lärdomar vi dragit. 

Även de allmänna anställningsvillkoren, arbetssätt 
och vanor påverkar i viss utsträckning våra möjligheter 
att nå målen i Agenda 2030. I kommande avtalsrörelser 
behöver vi därför fundera över på vilka sätt det går att 
skruva i villkor för att ta bort eventuella hinder och 
möjliggöra val som underlättar uppfyllandet av målen. 
För att lyckas i detta arbete är en nära dialog med 
Sobonas medlemsföretag en förutsättning och dessa 
diskussioner är redan påbörjade i branschråd och 
andra forum.  
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Appendix B: Framgångsrikt arbete 
med hållbar utveckling
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Analysen för vilka variabler som samvarierar starkast 
med ett framgångsrikt arbete med hållbar utveckling 
bygger på en korrelationsanalys (Pearson) mellan ett 
antal framgångsvariabler och ett antal potentiella fram
gångsfaktorer. Det sammanlagda måttet på framgång 
är ett genomsnitt av i vilken mån företaget instämmer 
i att man: 

• Uppnår goda ekonomiska resultat såväl som en 
hållbar utveckling

• Att arbetet med hållbar utveckling är en konkurrens
fördel för dem

• Att de har en hållbar affärsmodell

De områden med potentiella framgångsfaktorer vi har 
fokuserat på bygger först och främst på de djupinter
vjuer som genomförts med företrädare för de kom
munala företagen. De har fått ge sin bild av vilka som 
utifrån deras erfarenhet är framgångsfaktorer för att 
lyckas med hållbar utveckling. En allmän kunskaps
översikt av Kairos Futures studier och annan research 
har därutöver genomförts för att inte missa några 
avgörande perspektiv.  

De enskilda variablerna som ligger inom varje  
kategori är:

Branschförutsättningar:
• Det finns långsiktiga och stabila förutsättningar  

i branschen

• Vår bransch ligger före andra branscher i arbete  
med hållbar utveckling

• Hållbarhetsfrågor finns väl integrerade i styrande 
och strategiska dokument

Mål och formalisering:
• Hela vår verksamhet handlar om hållbar utveckling, 

hållbar utveckling är inte något separat

• Vi har ett mindre antal tydliga och prioriterade mål
sättningar kring hållbar utveckling

• Hållbar utveckling finns med på agendan som en 
enskild punkt i alla sammanhang

• Vi har brutit ned målsättningar kring hållbar ut
veckling i något handfast

• Vi använder upphandlingar som ett strategiskt  
verktyg för att göra hållbara val

• Vi arbetar med hållbarhetsrapportering i företaget

Kunskap och medvetenhet:
• Det finns en hög medvetenhet kring hållbarhets

frågor i företaget

• Vi arbetar kunskapsdrivet med hållbarhetsfrågorna

• Vi har bra koll på vad som händer i omvärlden i 
relation till hållbarhetsfrågor

• Företaget är hållbarhetscertifierat på något sätt

• Vi arbetar aktivt med kompetenshöjande insatser 
kring hållbar utveckling

Långsiktighet:
• Vi har flexibilitet i avtal och bestämmelser

• Det finns kraft i företaget att orka vara långsiktiga

• Våra ägardirektiv är långsiktiga

• Företaget investerar idag för att vara hållbara på 
längre sikt

Branschförutsättningar 

Mål och formalisering 

Kunskap och medvetenhet 

Långsiktighet 

Involvering och samarbeten 

(Frånvaro av) målkonflikter  

Innovation 

Ledning och ägares engagemang 

Figur 14. Kategorisering av möjliga framgångsfaktorer för 
arbete med hållbar utveckling i kommunala företag. 



Involvering och samarbeten:
• Medarbetarna är starkt inkluderade i arbetet med 

hållbar utveckling

• Kunderna/brukarna/patienterna är starkt inkluderade 
i arbetet med hållbar utveckling

• Vi har ett aktivt samarbete i hållbarhetsfrågor med 
andra aktörer

(Frånvaro av) målkonflikter:
• Arbete med hållbar utveckling leder till bättre eko

nomiska resultat

• Arbete med hållbar utveckling står i motsättning till 
bättre ekonomiska resultat

• Det finns målkonflikter mellan målsättningar kring 
hållbar utveckling och andra mål

Innovation:
• Hållbar utveckling driver innovation i företaget

• Vi omprövar aktivt arbetssätt för att leda verksam
heten mot hållbar utveckling

• Vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter för ett bättre 
arbete med hållbar utveckling

Lednings och ägares engagemang:
• Vi har en tydlig riktning från ägare

• Det finns ett starkt engagemang i ledningen kring 
hållbarhetsfrågor

• Företagsledningen har en stark vilja att vara bäst i 
branschen beträffande arbete med hållbar utveckling

• De faktorer som redovisats i avsnittet lång sikt och 
ledning, medarbetarengagemang och att göra det 
konkret viktiga framgångsnycklar är de som starkast 
korrelerar med framgångsmåttet. 
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Appendix C: Scenarier för olika 
samhällsbyggen mot 2030
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Olika invånartyper, olika önskemål
I Kairos Futures studie Morgondagens medborgare 
(2018) gjordes en rejäl djupdykning i hur olika männi
skor ser på samhällskontraktet och sin roll i samhället. 
Föga förvånande var inte alla av samma uppfattning, 
utan resultatet blev en uppsättning invånartyper, eller 
medborgartyper som de benämndes i studien. 

Världsborgarna ser den övernationella nivån som mest 
central, både beträffande vilka samhällsfrågor som 
är viktiga, vilka man identifierar sig med och var den 

politiska makten ska ligga, medan Närborgarna anser 
att motsvarande ska vara mer nationellt, regionalt och 
lokalt orienterat. 

Görborgarna ser det som helt avgörande att man som 
invånare engagerar sig i olika samhällsfrågor, medan 
kundborgare mer ser sig som en ”kompetent bestäl
lare” och att man ska kunna fokusera på sitt eget liv, 
samhället ska fungera ändå. Den största gruppen 
i mitten, är som folk är mest, lite lagom och mitte
mellan, således Medelborgare.  

Kundborgare

Världsborgare

Närborgare

Närborgarna

Världsgörborgarna

Medelborgarna

Världskundborgarna

Närkundborgarna

Görborgare

Närgörborgarna

Nationalgörborgarna

Figur 15. Olika invånartyper beroende på vilken samhällsnivå man främst orienterar sig kring och om man vill vara aktivt engagerad 
eller mer av en samhällskund.
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4 arketypiska samhällsbyggen  
att förhålla sig till
Folkligt eller tekniskt samhällsbygge?
Invånartypologin och även de kommunala frågorna 
om vilka aktörer som är viktigast och drivande ovan 
rymmer en viktig diskussion om vilka som är med på 
hållbarhetståget och i vilken grad gemene hen behöver 
vara det. Samtida händelser i form av gula västar och 
bensinuppror 2.0 (Facebookgruppen som på kort tid 
blev Sveriges i särklass största i protest mot höjda 
bensinpriser) antyder att en omvandling mot hållbar
het som inte alla är med på, eller känner att de har 
”beställt” kan bli allt annat än friktionsfri. Men å andra 
sidan, kommer bensinuppror bygga ett hållbarare sam  
hälle, i hög grad kommer de nya samhällsbyggarna 
vara personer av hög expertis, exempelvis program
merare och miljövetare. 

Radikalt eller reformert?
En annan avvägning att förhålla sig till är vilka typer 
av förändringar som driver fram ett hållbart sam
hällsbygge, och det faktum att klockan klämtar när 
det gäller att bromsa den globala uppvärmningen. 
Kommer de små framstegen att räcka eller kommer 
ropen från olika håll på mer radikala förändringar till 
slut hörsammas? 

De två frågorna ovan kan kombineras till fyra olika 
utfall i form av scenarier, där vi kan skönja tendenser 
till dessa arketypiska byggen på olika håll i världen 
redan idag. Nedan resonerar vi kring vilka invånar
typer som hör hemma i respektive utfall och hur  
man förhåller sig till invånarna där. 

Teknokratisk fortsättning
På den mer reforminriktade sidan finner vi den mer 
teknokratiska fortsättningen av de hållbarhetsagendor 
som ligger. Här handlar det om att förändring sipp
rar ned från FNnivå genom olika tjänstemannalager, 
utan att det blir stora politiskt engagerande frågor i 
val rörelser, en utveckling som påminner en del om 
nuläget. Det här är en utveckling som passar när
kundborgaren, som är helt ok med ”business as usual”, 
men uppfattas experterna som inkompetenta blir 
kunden inte nöjd. Som kommunalt företag gäller det 
här att vara en professionell och kompetent utövare.   

Sakta men (o)säkert
Följer man trenden massans återkomst på samma 
planhalva kan man tänka sig en utveckling mot håll
barhet, sakta men (o)säkert. Här är det inte tal om 
särskilt många bensinuppror, om medelborgaren 
kontinuerligt involveras, men förändringen kan  

Sakta med (o)säkert

Teknikdriven revolution Grön ny giv

Teknokratisk fortsättning

Närkundborgare

Världskundborgare Världsgörborgare

Medelborgare

Tekniskt Folkligt

Radikalt

Reformert

Figur 16. Fyra arketypiska samhällsbyggen mot hållbarhet som stöd för långsiktig planering.  
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också vara så varsam att det inte händer så mycket. 
Sakta men säkert kan då plötsligt få konsekvenser 
och bli osäkert. Som kommunalt företag är det här 
viktigt att involvera och stämma av förändringar, 
exempelvis med förslag från invånarna och mer  
aktiv involvering av verksamheterna. 

Teknikdriven revolution
Man ska aldrig underskatta tekniken som drivkraft för 
radikal förändring, och ser man exempelvis på utveck
lingen i Kina ligger ”smarta” städer mycket långt fram 
i utvecklingen, där i kombination med social credit 
scoresystem som inte alls ter sig särskilt demokra
tiskt lämpliga. Vid en teknikdriven revolution kan 
mycket åstadkommas, men mycket också gå förlorat. 
Den globalt orienterade världskundborgaren som är 

progressiv och omfamnar nya tekniska lösningar skulle 
trivas här. Som kommunalt företag handlar detta i hög 
utsträckning om att omfamna och satsa på nya teknik 
 lösningar, där det lönar sig att ligga i framkant.  

Grön ny giv
USA:s nya demokratiska ikon Alexandria Ocasio 
Cortez har kommit att bli symbolisk för en green new 
deal eller en grön ny giv, som innebär stora satsningar 
på klimatåtgärder parat med ekonomisk utjämning, en 
lösning som lockar idealisten, invånarypen världsgör
borgare gillar detta, men som också måste betalas för. 
Som kommunalt företag är det här viktigt att kom
municera värderingar utåt, som världskund borgaren 
identifierar sig med, och att genom att engagera sig 
i företaget få hen att känna att de är med och räddar 
världen.  
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Statistik: kommunala företag
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För alla kommun, region och landstingsägda företag 
är det dock ofrånkomligt att de finns för att skapa nytta 
för medborgarna. Det är ofta en utmaning att kombi
nera samhällsnytta med affärsmässighet och att arbeta 
så kräver noggranna avvägningar. Utmaningarna till 
trots blir Sobonas medlemmar allt fler år efter år – att 
fortsätta lyckas med affärsmässig samhällsnytta är av 
stor vikt under åren som kommer.

Medlemmar med samhällsnytta  
som drivkraft

Vilka är Sobonas medlemmar?
Kommun, region och landstingsägda företag står  
för otaliga tjänster i samhället. Vatten från kommunala 
VAbolag, el från kommunala energibolag, sophämtning 
från kommunal renhållning, listan kan göras lång. Vid 
sidan av detta bor många i hyreslägenhet dessutom i 
en fastighet som ägs av ett kommunalt bostadsbolag. 
Landstingsägda bolag har ansvar för mycket sjukvård 
eller tandvård, och pendlingen till jobbet sker för de 
flesta med ett landstingsägt kollektivtrafikbolag.

De flesta svenskar funderar inte så noga över allt 
arbete som krävs för att samhället ska fungera. Vi vill 
med den här rapporten belysa de över 1900 kommun, 
region och landstingsägda företagen som står för alla 
dessa tjänster och ytterligare därtill i dagens Sverige.

Samhällsbyggande affärer och affärsmässig  
samhällsbyggnad
Det är kommunallagen som sätter ramarna för hur 
kommuner och regioner kan bedriva näringsverk
samhet. I princip innebär det att verksamheten dels 
måste bidra till allmännyttan och att den måste drivas 
utan vinstsyfte. Dessutom måste de ta hänsyn till 
många av de principer som gäller för kommunal verk
samhet i stort, till exempel självkostnadsprincipen, 
lokaliseringsprincipen, och likställighetsprincipen. I tur 
och ordning innebär det att avgifter som tas ut för en 
tjänst inte får vara större än kostnaderna för att produ
cera den, att verksamheten inte får bedrivas utanför 
kommungränsen, och att kommuner och regioner inte 
får särbehandla medborgare annat än med det att det 
finns tydliga skäl.

Men – de kommun, region och landstingsägda 
företagen skiljer sig från mängden på några sätt. För 
kommunala bostadsbolag och energibolag finns t ex 
lagstadgade krav på affärsmässighet.40 Energibolag 
och turism är undantagna från lokaliseringsprincipen, 
eftersom de ibland behöver bedriva verksamhet utan
för regionen eller kommunens gränser.41

1 970
Totalt antal kommun-, 
region- och landstings-

ägda företag*

147
Totalt antal region- 

och landstings- 
ägda företag*

111
Totalt antal aktiva 
kommunförbund**

1 823
Totalt antal 

kommunägda 
företag*

Statistiken avser aktiva företag som är majoritetsägda av kommuner, 
regioner och landsting.  
 
*Källa: SCB, Offentliga företag (2017). 
**Källa: SCB, Förteckning över antal kommunalförbund 2016.
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Fler och fler företag
Antalet kommun, region och landstingsägda företag 
ökar och har ökat kontinuerligt under de senaste 
knappt 20 åren. Sedan millennieskiftet har kommun
ägda företag ökat med 26 och antalet region och 
landstingsägda med hela 63. Idag uppgår de till över 
1 800 kommunägda företag och 147 region och 
landstingsägda, med aktiebolag som den absolut 
vanligaste formen även om det finns ett antal andra, 
vilket redovisas i diagrammet nedan.

Effektivare samarbeten i företagsform 
Det finns flera fördelar med att bilda ett kommun
region eller landstingsägt företag. Aktiebolagsformen 
innebär framför allt att samarbetet med andra aktörer 
går smidigare. Många företag ägs delvis av kommun 
eller region och delvis av privata aktörer, men det går 
också att organisera samarbeten mellan olika offentliga 
aktörer genom att bilda aktiebolag.

Utöver detta tillkommer också att företaget har en 
ekonomi som står separat från resten av kommunen 
eller regionen, och agerar som en egen juridisk person. 
Det i sig kan bidra till ett tydligare fokus på sakfrågorna, 
och en större finansiell frihet att agera därefter. Denna 
frihet kan ta sig uttryck i ett antal  olika möjligheter, till 
exempel att kunna genom föra långsiktiga investeringar 
som inte prioriteras av  ordinarie budget och inte störs  
av maktskiften på kommun eller landstingsnivå. De 
finansiella  riskerna belastar inte heller budgeten direkt.

En tredje möjlighet ligger i att beslutsfattande och 
resultatansvar förtydligas, vilket innebär ökad effek
tivitet. Vare sig företaget drivs enligt affärsmässighet 
eller efter självkostnadsprincipen är förstås effektiv 
resursanvändning av största vikt när det kommer till 
att leverera högkvalitativa tjänster som är tillgängliga 
för vanliga medborgare. Förhoppningen är förstås att 
på så sätt leverera mesta möjliga samhällsnytta.

Diagram 1: Antal kommunägda företag 2017, företagsform

Aktiebolag 1 669

Stiftelser 96

Handels- och 
kommanditbolag 36

Ekonomiska
föreningar 14

Ideela 
föreningar 8

Diagram 2: Antal region- och landstingsägda företag 2017, 
företagsform

Aktiebolag 118

Stiftelser 25

Handels- och 
kommanditbolag 1

Ekonomiska
föreningar 2

Ideela 
föreningar 1

Källa: SCB, Offentliga företag (2017).

Källa: SCB, Offentliga företag (2017).
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Diagram 3: Antal kommunägda företag över tid

*Källa: SCB, O�entligt ägda företag (2001–2017).
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Diagram 4: Antal region- och landstingsägda 
företag över tid

*Källa: SCB, O�entligt ägda företag (2001–2017).

63%
ökning sedan 

2001*  

 

Västra Götalands län 295
Stockholms län 216
Skåne län 195
Jönköpings län 102
Västerbottens län 89
Östergötlands län 87
Norrbottens län 84
Dalarnas län 82
Värmlands län 82
Gävleborgs län 78
Kalmar län 65
Örebro län 65
Västernorrlands län 59
Södermanlands län 57
Kronobergs län 50
Västmanlands län 49
Uppsala län 48
Hallands län 44
Jämtlands län 36
Blekinge län 32
Gotland 8

 

Stockholms län 31
Skåne län 14
Västra Götalands län 13
Norrbottens län 12
Dalarnas län 9
Västerbottens län 7
Uppsala län 7
Örebro län 7
Kronobergs län 6
Östergötlands län 6
Jämtlands län 5
Gävleborgs län 5
Södermanlands län 4
Västmanlands län 4
Jönköpings län 4
Kalmar län 3
Blekinge län 3
Värmlands län 3
Västernorrlands län 2
Hallands län 2
Gotland 0

Kommunägda företag 
län för län

Region- och landstingsägda
företag, län för län

Källa: SCB, Offentliga företag (2017)  
samt SCB, Offentliga företag (2001–2017).
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Diagram 5: Antal kommunägda 
företag, per bransch

Diagram 6: Omsättning per bransch, 
kommunägda företag, mdkr

Diagram 7: Tillgångar per bransch, 
kommunägda företag, mdkr

Energi & vatten 449

Handel, hotell & restaurang 26

Transport & kommunikation 161

Fastighetsverksamhet & 
företagstjänster 970

Utbildning, vård & omsorg 22

Övriga 195

Energi & vatten 89 832

Handel, hotell & restaurang 1 368

Transport & kommunikation 11 909

Fastighetsverksamhet & 
företagstjänster 88 274

Utbildning, vård & omsorg 1 677

Övriga 10 402

Energi & vatten 279 747

Handel, hotell & restaurang 688

Transport & kommunikation 33 754

Fastighetsverksamhet & 
företagstjänster 651 794

Utbildning, vård & omsorg 708

Övriga 499 703
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Diagram 8: Antal region- och lands-
tingsägda företag, per bransch

Diagram 9: Omsättning per bransch,
region- och landstingsägda företag, mdkr

Diagram 10: Tillgångar per bransch,
region- och landstingsägda företag, mdkr

�
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Transport & kommunikation 33

Fastighetsverksamhet & 
företagstjänster 48

Utbildning, vård & omsorg 23

Övriga 43

Transport & kommunikation 24 291

Fastighetsverksamhet & 
företagstjänster 3 675

Utbildning, vård & omsorg 17 206

Övriga 2 787

Transport & kommunikation 62 844

Fastighetsverksamhet & 
företagstjänster 16 313

Utbildning, vård & omsorg 11 314

Övriga 3 749
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Källa: SCB, Offentliga företag (2017).

Källa: SCB, Offentliga företag (2017).
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Kraft att driva samhällsekonomin
En stor andel av de kommunägda företagen är inom 
fastighetsbranschen, och äger och förvaltar hyres
rätter. Bland de kommunala företagen är bredden 
dock stor, och här återfinns även avfallshantering, 
återvinning, produktion av värme och el – viktiga 
både ur samhällssynpunkt och i ett klimatperspektiv.  
 VAtjänster läggs också ofta ut på kommunalt före
tag, för att särskilja verksamheten från det skatte
finansierade arbetet. 

Vad gäller region och landstingsägda företag är 
 variationen mindre. Huvudsakligen rör det sig här 
 om kollektivtrafik samt om hälso och sjukvård, till 
 exempel ett sjukhus i aktiebolagsform.
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Diagram 12: Tillgångar över tid, kommunägda företag

*Totala tillgångar, kommunägda företag.

1 466
miljarder* 
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Diagram 13: Omsättning över tid, region- och 
landstingsägda företag

*Total omsättning, region- och landstingsägda företag.

48,0
miljarder* 

Omsättning:
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Diagram 14: Tillgångar över tid, region- och 
landstingsägda företag

94
miljarder* 

Tillgångar:

*Totala tillgångar, region- och landstingsägda företag.
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Diagram 11: Omsättning över tid, kommunägda företag

*Total omsättning, kommunägda företag.

203,5
miljarder* 

Omsättning:

Omsättningen i de kommun, region och lands
tingsägda företagen har ökat ordentligt sedan 
millennieskiftet. Framför allt är det bostadsbolagen 
samt energi och VAsektorn som står för volymen, 
så även vad gäller de totala tillgångarna. Dessa är 
också merparten av företag som drivs med krav 
på lönsamhet eller affärsmässighet. Att företagen 
har god ekonomi är förstås en förutsättning för att 
kunna fortsätta arbeta långsiktigt med att leverera 
samhällsnytta. Den stora ökningen i tillgångar som 
syns i diagrammen nedan beror till stor del på de 
snabbt ökande fastighetsvärdena i Sverige under de 
senaste åren, och mycket av ökningen kan tillskrivas 
fastighetsbolagen. 

Källa: SCB, Offentliga företag (2001–2017).

Källa: SCB, Offentliga företag (2001–2017).

Källa: SCB, Offentliga företag (2001–2017).

Källa: SCB, Offentliga företag (2001–2017).
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Kommunalförbund
I kommuner och regioner är samverkan en del av var
dagen. För att möta människors behov i ett samhälle 
med hög förändringstakt har betydelsen av samord
ning och samarbete blivit allt större. Samverkan sker 
på olika sätt, dels i dialoger och nätverk som inte är 
formaliserade, dels i fastare former. Att gemensamt 
äga ett företag är en möjlighet till mer formaliserad 
samverkan, att upprätta ett kommunalförbund är en 
annan. Till skillnad från företagsformen är det speci
fika syftet med kommunalförbund att möjlig  göra 
samverkan kommuner och regioner emellan.

Förutsättningarna för kommunalförbunden anges 
i kommunallagen. Ett kommunalförbund kan bara  
ha kommuner och regioner som medlemmar. Precis 
som företagen är kommunalförbund egna juridiska 
personer, men i offentligrättslig form. Två eller fler 
kommuner och/eller regioner kan bilda ett kommunal   
förbund, som sedan är fristående från sina medlem
mar. Till kommunalförbundet kan medlemmarna i 
praktiken överlåta vilka uppgifter som helst, även 
nämnds och fullmäktigeuppgifter och myndighets
utövning. Det innebär att många fler av kommu
nernas och regionernas uppgifter öppnas upp för 
samverkan än om bara möjligheten till företagssam
arbeten fanns.

I dag finns det 111 aktiva kommunalförbund. Ursprung
ligen inrättades organisationsformen 1919 och blev 
snabbt populär för samarbeten mellan de många små  
kommuner som då fanns i Sverige. Som en följd av 
kommunreformerna 1952 och 1971 minskade därefter 
antalet kraftigt, och i mitten av 1980talet fanns 
endast 19 kommunalförbund kvar. Under 1990talet 
för ändrades lagstiftningen för att förenkla sam
verkansmöjligheterna genom kommunalförbund, 
vilket förklarar den ökning som skett sedan dess.

Den verksamhet som överlämnas till ett kommunal
förbund omfattas fullt ut av de bestämmelser och 
principer som reglerar kommunernas och regioner
nas verksamhet i övrigt. Kommunalförbunden har 
ingen egen beskattningsrätt utan finansieras av sina 
medlemmar och/eller avgifter som tas ut av de som 
använder förbundets tjänster, exempelvis VAavgifter.

Diagram 15: Antal kommunalförbund per bransch

Totalt finns det 111 aktiva kommunförbund*
*Källa: SCB, Förteckning över antal kommunalförbund 2016.

Räddningstjänst inkl. 
ambulans 37

Politisk verksamhet 
och administration 13

Pedagogisk 
verksamhet 12

Övrig infrastruktur 12

Energi, vatten 
och avfall 11

Allmän regional 
utveckling 9

Individ och familje-
omsorg 4

Kultur och fritid 3

Vård och omsorg inkl. 
färdtjänst 3

Kollektivtrafik 3

Övrig verksamhet 3

Arbetsmarknads-
åtgärder 1
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Diagram 16: Kommunalförbund, kostnad per bransch, 
miljoner kronor

100 1 325 2 550 3 775 5 000

Övrig verksamhet

Individ och familjeomsorg

Allmän regional utveckling

Kultur och fritid

Arbetsmarknadsåtgärder 
och flyktingmottagande

Politisk verksamhet 
och administration

Övrig infrastruktur

Kollektivtrafik etc.

Energi, vatten och avfall

Vård och omsorg inkl.färdtjänst

Pedagogisk verksamhet

Räddningstjänst 4 755

3 463

3 223

2 488

2 398

1 434

1 285

451

325

274

184

178

Källa: SCB, Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting 
(2016) & SCB, Förteckning över antal kommunalförbund (2016).

Källa: SCB och egen kategorisering.

Källa: SCB, räkenskapssammandrag för kommuner och landsting.
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95 841 samhällsbyggare
Nästan 100 000 personer arbetar i de kommun, regi
on och landstingsägda företagen. Deras yrkestitlar 
varierar, alltifrån brandmän till pedagoger och ingen
jörer. I kontrast mot kommuner och regioner jobbar 
det ungefär lika många män som kvinnor i företagen 

Diagram 18: Åldersfördelning kommun-, region- och 
landstingsägda företag, procent

Diagram 20: Åldersfördelning kommunalförbund, procent

– att majoriteten är män i kommunalförbunden beror 
framför allt på att brandmannakåren består nästan 
helt av män, och utgör en stor del av de som arbetar 
i kommunalförbunden. Vad gäller åldersstrukturen 
liknar den strukturen i övriga samhället i stort.

Diagram 17: Könsfördelning, kommun-, region- 
och landstingsägda företag, procent

Diagram 19: Könsfördelning, kommunalförbund, procent

16–34 år 16–34 år55+ år 55+ år35–54 år 35–54 år

21

28
24

27

49 51

52 6048 40

Kvinnor KvinnorMän Män

Källa: SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
och egen kategorisering.

Källa: SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatis-
tik och egen kategorisering.

Källa: SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
och egen kategorisering.

Källa: SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatis-
tik och egen kategorisering.
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Om Sobonas medlemmar
Sobona samlar en bredd av organisationer: kommunala 
och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, 
stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar 
och kommunalförbund, men även bolag som ägs av  
redan nämnda medlemmar, samt en del privata ut  
förare av viktig kommunal eller landstingskommunal 
verksamhet. Gemensamt för samtliga dessa är att de 
bidrar till den gemensamma välfärden genom affärs
mässig samhällsnytta. 

De som är och kan bli medlemmar i Sobona

• Verkar inom den kommunala intressesfären

• Tillämpar de kollektivavtal Sobona tecknar

• Identifierar sig med begreppet affärsmässig  
samhällsnytta

Sobona har valt att använda begreppet företag för 
samtliga medlemmar. Begreppet används i ordets 
bredaste bemärkelse och syftar till att på ett inklu
derande sätt beskriva medlemmarna oavsett 
organisationsform. 

Företag har innebörden ”Att företa sig något”. Be  
greppet företag har en bredare innebörd, där det 
definieras som en sammanslutning av personer som 
bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller 
flera mål. 

Det kommunala företagen är unika i det perspektivet 
att de har en mycket tydlig lokal förankring och bär 
inte sällan ortens namn som en del av sitt eget namn. 
Platsbundenheten har en tydlig fördel i skapandet av 
tillit och möjligheten att långsiktigt kunna bedriva sin 
verksamhet.
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Vid frågor om rapporten, kontakta:

Madeleine Gimåker 

08452 78 14 
madeleine.gimaker@sobona.se

Anna Lirén 

08452 79 15 
anna.liren@sobona.se

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult och analysföretag som hjälper 
företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend och om världsanalys, 
innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos 
Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi har repre  
sentanter i New York, Peking, Barcelona och Köpenhamn samt samarbets 
partners över hela världen.

Tel. 08545 225 00  
Fax. 08545 225 01 
info@kairosfuture.com   
www.kairosfuture.com
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SOBONA ÄR KOMMUNALA FÖRETAGENS ARBETSGIVARORGANISATION

Medlemsföretagen står för samhällsnytta och ser till att du har vatten i kranen, 
ljus och värme, sjukvård, räddningstjänst, kollektivtrafik, återvinning och andra 
samhällsnyttiga tjänster som får din vardag att fungera. Vi på Sobona gör våra 
medlemmar till attraktiva arbetsgivare genom att teckna kollektivavtal samt ge 
stöd i och utveckla arbetsgivarfrågor. Genom vår professionella arbetsgivarservice 
kan medlemsföretagen koncentrera sig på det de är bäst på.

Läs mer på sobona.se och följ oss i våra sociala kanaler.
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