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D E T  Ä R  N U  V I  T I L L S A M M A N S kan göra avtryck för framtiden. Finanskrisen, 
det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn och återkommande oroande 
klimatrapporter har verkligen satt hållbarheten i fokus. Allt fl er företag 
anställer csr- (Corporate Social Responsibility) och hållbarhetsansvariga 
och tar även med hållbarhetsperspektiven i sina målbilder och strategier.
De har insett att det företag, som gradvis och systematiskt rör sig mot 
hållbarhet, minskar inte bara sina egna kostnader, utan ökar också samtidigt 
attraktionskraften och förmågan att locka till sig de duktigaste och mest 
drivande människorna. Lägg därtill en ökad goodwill och ett starkare 
varumärke.
 Men detta kräver kompetens och det som utmärker det goda företaget är 
just att det har kompetensen att bli lönsamt genom att göra gott. I framtiden 
är hållbarhet en självklarhet på alla företag. Marknaden kommer att kräva 
det. Det kommer helt enkelt inte att vara möjligt att göra affärer utan ett 
hållbarhetsperspektiv. Vår gemensamma framtida välfärd kommer att 
avgöras av vår förmåga att höja effektiviteten i vårt utnyttjande av energi 
och naturresurser.
 Här spelar skogsindustrin en central roll. Enligt Bo Ekman från Tällberg 
Foundation, som intervjuas i denna tidning, är den strategiska betydelsen 
av skogsindustrin för den här nationen oerhört stor. Sverige kommer inte att 
kunna överleva som nation utan att skogsindustrin är långsiktigt lönsam. 
Men för att överleva krävs att den svenska skogsindustrin fortsätter att sänka 
kostnader och blir effektivare i sin produktion. Det är här ssg kommer in. 
Det fi nns bland våra ägare och kunder en ofantligt stor 
samlad erfarenhet när det gäller hållbara investeringar, 
hållbar drift och hållbart underhåll. 
 Vår uppgift inom ssg är att ta vara på kunskapen och 
överföra den till standarder. Ytterst handlar det om att 
skapa energieffektiviseringar, miljövinster och att använda 
så lite material och energi som möjligt i tillverkningen. 
Gemensamma standarder är med andra ord 
en viktig hållplats på den nödvändiga vägen 
mot ökad hållbarhet.

tryck för framtiden

J O N A S  B E R G G R E N

vd ssg standard solutions group,
tror på den kollektiva intelligensen



ett
lyft

för Bahias befolkning 

Stora Ensos 50-procentiga innehav i 
Veracel i Brasilien är ingen vanlig 
industrietablering, det är ett gigantiskt 
samhällsengagemang med sociala och 
miljömässiga satsningar långt utanför 
massabrukets gränser.
 Veracel, som fi nns i Eunápolis i den 
brasilianska delstaten Bahia, är ett av 
Brasiliens största enskilda industriprojekt 
i modern tid.
 Förberedelserna för det idag av Stora 
Enso och Fibria (före detta Aracruz) 
gemensamt ägda massabruket inleddes 
redan 1996. 
 »Det fordras en lång tid med 
förberedelser innan det är möjligt att 
bygga en massafabrik av den här 

Stora Ensos intressebolag Veracel 

är inte bara en av Brasiliens största 

industriinvesteringar någonsin.   

 Det är också ett gigantiskt 

 socialt projekt, som bevis-

 ligen har lyft hela regionen.

  »Vår vision är att Veracel 

 inte bara ska vara världs-

 ledande lönsamhets-

 mässigt, utan också när 

 det gäller socialt ansvar 

 och miljöansvar«,  

 säger Nils Grafström, 

 styrelseordförande i Veracel 

 och tillika chef för Stora   

 Ensos Latinamerikadivision.
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Nils Grafström tror på Latinamerika.
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Veracels verksamhet sker i en ekonomiskt pressad och fattig region.
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dimensionen. Det krävs miljötillstånd och 
det tar också tid för skogen att växa upp 
innan avverkning. Det skulle tagit mycket 
längre tid än tio år, utan de mycket goda 
klimatmässiga förhållanden som gäller i 
regionen«, säger Nils Grafström, styrelse-
ordförande i Veracel och tillika chef för 
Stora Ensos Latinamerikadivision.
 År 2005 stod massafabriken färdig och 
Veracel är idag en av världens största pro-
ducenter av kortfi brig massa. En slimmad 
organisation, en maximerad produktion, 
en effektiv drift och logistiska fördelar 
ger Veracel en av världsmarknadens lägsta 
produktionskostnader, något som givetvis 
gör bruket ytterst konkurrenskraftigt och 
positivt påverkar lönsamheten.
 Av årsproduktionen på drygt en miljon 
ton tar partnern Fibria hand om hälften 
för avsalumassa på den internationella 
marknaden. Resterande dryga 500 000 
ton använder Stora Enso huvudsakligen 
internt inom koncernen. 

Ger sysselsättning åt 
drygt 30 000 personer
Även för de brasilianska myndigheterna 
har Veracel alltid varit ett prioriterat 
prestigeprojekt – inte minst på grund av 
de omfattande miljö- och socioekono-
miska investeringar, som bolaget åtagit 
sig. Såväl de lokala delstatsmyndigheterna 
i Bahia som den brasilianska regeringen 
stöttar så gott de förmår. Skogsindustrin 
är nämligen viktig för landets ekono-
miska utveckling och framtid. I Brasilien 
sysselsätter massa- och pappersindustrin 
110 000 människor direkt och 500 000 
indirekt. 
 Veracel har idag närmare 800 män-
niskor, som arbetar på massabruket, i 
eukalyptusskogarna och på plantskolorna, 
samt drygt 3 200 som därutöver är verk-
samma  i samarbetande företag. Med all 
indirekt sysselsättning, så har det obero-
ende institutet Getulio Vargas Foundation 
räknat ut att Veracel totalt stödjer 30 400 
jobb i regionen.
 Därutöver har Veracel tillsammans 
med de lokala myndigheterna investerat 
i förbättringar av det allmänna vägnätet. 
Det gäller såväl vägar i anslutning till 
massabruket, som kringliggande motor-
vägar och vägar i de lokala samhällena.
 »Vi har hjälpt till att bygga upp regio-
nens hela infrastruktur med nya vägar, 
skolor, sjukhus och bostäder för 

Eukalyptusplantan blir färdigt träd och 
mogen för avverkning redan efter sju år.
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de anställda«, säger Nils Grafström.
 Stora Enso har också byggt 
en pråmhamn vid kuststaden 
Belmonte, 60 km från bruket.

Levnadsstandarden 
har höjts
Men det som är anmärkningsvärt är de 
stora sociala investeringar, som har gjorts 
och fortfarande görs i samhällena runt 
massabruket.  Veracels verksamhet sker i 
en ekonomiskt pressad och fattig 
region, som är drabbad av både lepra, 
malaria och aids. Här bor ett par hundra 
tusen invånare och Veracel är den absolut 
största arbetsgivaren. Den viktigaste 
näringen vid sidan av eukalyptus är 
boskapsskötsel och odling av grödor 
som apelsiner, papaya och kaffe.
 Veracel är en stor investerare och bidrar 
aktivt till den ekonomiska utvecklingen i 
området. 
 »I Sverige skulle vi aldrig behöva 
investera i sjukhus, daghem, hälsovård 
och vatten, som vi gör här i Brasilien. 
Eftersom behovet är så stort, vi är här som 
gäster och utnyttjar en stor naturresurs, 
så är det rimligt att vi också delar med 
oss till samhället av de vinster vi gör för 
att förbättra villkoren för de människor 
som bor i vårt närområde«, säger Nils 
Grafström. 
 Satsningarna har också gett resultat.
 »Vi gör mätningar kontinuerligt. Vi 
ser med stor glädje att det under våra år 
här har blivit en tydlig social förbättring 
för människorna i de samhällen, där vi 
bedriver verksamhet. Levnadsstandar-
den har ökat väsentligt – det gäller såväl 
utbildningsnivån, som inkomstnivån och 
hälsotillståndet bland befolkningen«, 
säger Nils Grafström och fortsätter:
 »Vår vision är att Veracel inte bara ska 

vara världsledande lönsamhetsmässigt, 
utan också när det gäller socialt ansvar 
och miljöansvar.«

Utbildning och 
hälsovård i fokus
Hittills har Veracel tillsammans med de 
lokala myndigheterna bedrivit och be-
driver 90 olika sociala projekt i området. 
Stora satsningar har gjorts inom den 
sociala servicen, bland annat har fl era 
sjukvårdsmottagningar byggts i området, 
liksom skolor och bibliotek. Veracel är 
också engagerat i program för barnens 
rättigheter.
 »Under senare år har vi i allt mer 
försökt rikta in oss på utbildning och 
hälsovård«, säger Nils Grafström. 
 Regionen har ett stort behov av skolor 
och Veracel ser till att förbättra skolorna, 
både för de som arbetar i fabriken, men 
också för de som verkar i området, så 
att deras barn får en bra och hygglig 
skolgång.
 Ett annat initiativ är Veracel 
Institute – en ideell stiftelse som i 
samarbete med de lokala myndigheterna 
genomför stora speciella insatser i om-

rådet, bland annat för att trygga barnens 
uppväxt och utbildning.

Indianerna bedriver 
plantskolor
Betydande satsningar har under åren även 
gjorts på yrkesutbildningar. Hittills har 
322 operatörer och ett stort antal tekniker 
utbildats. Tillsammans med de lokala 
myndigheterna och den brasilianska 
fackföreningsrörelsen sertras har Vera-
cel även utvecklat särskilda program för 
internutbildning, traineetjänstgöring samt 
språk- och vidareutbildning. Därutöver 
har utbildnings- och utvecklingsprogram 
tagits fram för den lokala befolkningen, 
liksom för lokala entreprenörer och 
skogsägare. Sammantaget har hittills 5500 
personer i åldrarna 18 – 54 år utbildats i 
nio samhällen i södra Bahia. 
 »Vår ambition är att lära människorna 
att själva skapa intäkter i närområdet. 
Vi har bland annat ett projekt, där den 
lokala befolkningen erbjuds möjlighet att 
komma in på våra planteringar och odla 
lokala produkter, som honung och pias-
saba mellan träden.«
 Samtidigt stöttas urbefolkningen i 
området – Pataxó-indianerna – i arbetet 
med att bedriva egna plantskolor hemma i 
sina byar för vissa specifi ka Antlantväxter 
och träd. 
 »Medan vår egen plantskola är helt 
inriktad på eukalyptus, så köper vi regn-
skogsplantorna från indianerna. Parallellt 
med att vi hjälper dem med att leva på 
det de är duktiga på, så ingår detta också 
i vårt stora program för återbeskogning 
av den atlantiska regnskogen«, säger Nils 
Grafström. 

DET GODA FÖRETAGET | WE 1  2010

T E X T  C A R L  J O H A R D ,  F O T O  S T O R A  E N S O

Stora Ensos uttalade strategi i Latin-
amerika är att växa i plantagebaserad 
produktion i områden, där träden växer 
fort. Därför har närvaron i Brasilien och 
Uruguay en hög prioritet. 
 Vid sidan av de expansionsinvesteringar 
som redan gjorts i Veracel, så förebereds 
även för en fördubbling av kapaciteten i 
massabruket från drygt en till två miljoner 
kortfi brig massa per år.

»Inga beslut är ännu fattade, men det 
pågår en diskussion och förberedelser för 
fortsatta investeringar. Vi utreder nu 
möjligheten att bygga en andra massa-
fi berlinje för eukalyptus«, säger Nils 
Grafström, chef för Stora Ensos 
Latainamerika-division och ordförande 
i Veracel.
 Parallellt med detta har Stora Enso 
tillsammans med det chilenska skogs-

industriföretaget Arauco påbörjat en 
motsvarande process i Uruguay. Mål-
sättningen är även här en ny fabrik för 
produktion av eukalyptusmassa. 
 »Vi är redan Uruguays största enskilda 
markägare och utreder möjligheterna i 
landet för en fabrik på en miljon ton, men 
vi vet ännu inte var vi exakt ska placera 
denna. Studier och utredningar pågår.«

Nya investeringar i Latinamerika

Veracel är ett av Brasiliens största 
enskilda industriprojekt i modern tid.
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HÄR RÄDDAS BRASILIENS 

Den kända naturskogen vid Atlantkusten 
– eller Mata Atlântica som brasilianarna 
kallar den – rymmer ett av världens 
rikaste och kanske mest okända eko-
system. Tyvärr har fem decenniers miss-
bruk inneburit att stora delar av de gamla 
regnskogarna brutits ned.
 »Det mesta av dessa regnskogar är 
borta idag. Redan när Veracel startade sin 
verksamhet fanns endast fem procent kvar 
i området«, säger Nils Grafström.
 Men Veracel gör sitt för att förhindra 
en fortsatt negativ utveckling. Företaget 
har prioriterat förvärv av mark, som redan 
tidigare har förändrats av människor. 
Det innebär att nästan alla Veracels 
eukalyptusplantager idag är placerade 
på områden, som tidigare använts för 
boskapsskötsel eller jordbruk. Veracel 
planterar över huvud taget inte något i 
områden med regnskog.
 »Topografi n i det område vi verkar 
är platt med djupa raviner emellan. Vi 
har valt att plantera eukalyptusträdet 
på platåerna, som tidigare var helt gräs-
bevuxna. I ravinerna och dalgångarna 
har vi däremot inte planterat eukalyptus, 
utan här har vi återplanterat naturskog för 
att få tillbaka den. Resultatet har blivit 
en mosaisk landskapsbild«, säger Nils 
Grafström.

EN DEL AV VÅRT VÄRLDSARV
För varje hektar mark, som Veracel 
planterat, har skogsföretaget avsatt lika 
många hektar för naturvårdsändamål. 
Hittills har cirka 70 000 hektar avsatts. 
Men Veracel strävar också aktivt efter att 
återskapa delar av den regnskog som en 
gång funnits i området. 
 »Vi har ett lagligt krav på oss att om 
vi planterar i Bahia, så måste vi sätta av 
ytterligare 20 procent för miljöändamål. 
Vi tycker det är för lite, så vi sätter av 
50 procent. Här planterar vi varje år 
400 000 regnskogsplantor. Utöver detta 
driver Veracel ett naturreservat på över 
6 000 ha, som sedan nio år tillbaka är en 
del av Unescos lista över våra världsarv«, 
säger Nils Grafström.
 I det närmaste allt byggnadsmaterial 
i området består numera av eukalyptus 
och den lokala näringen använder idag 
även virke från eukalyptusplantagerna, 
som bränsle.

AVVERKAS EFTER SJU ÅR
Att Veracel förlagt sitt massabruk och sina 
stora eukalyptusodlingar till södra delen 
av delstaten Bahia beror på att klimatför-
hållandena här är extremt goda för odling 
av eukalyptus. 
 Eukalyptusträd växer snabbt och på 
Veracels skogsplantager växer de extra 
fort. Redan efter sju år sker avverkningen.
 »Genom att de växer så snabbt, så 
behövs det inga stora skogsarealer. För 
motsvarande massaproduktion i Sverige 
skulle det kanske krävas tio gånger så 
mycket mark«, säger Nils Grafström.

Stora Ensos intressebolag Veracel gör sedan många år tillbaka stora insatser 

för att rädda och återbeskoga den kända regnskogen vid Brasiliens Atlantkust – 

Mata Atlântica.

 »Veracel har ett av de mest ambitiösa återbeskogningsprogrammen för 

regnskog som jag känner till. Vi hoppas att det här i framtiden ska tjäna som 

modell och referensobjekt för andra hur man på bästa sätt bedriver skogsbruk 

för plantager«, säger Nils Grafström, chef för Stora Ensos Latinamerika-division 

och ordförande i Veracel.

MARKEN BLIR RIKARE
Jorden är inte särskilt fruktsam, vilket 
begränsar möjligheten att odla många 
andra grödor. I huvudsak har marken 
tidigare använts för biffkor och frukt-
odlingar, främst papaya. Den ytliga 
jorden och den platta topografi n 
tillsammans med ett fungerande 
vägnät gör området idealiskt för just 
skogsplanteringar.
 »Marken blir rikare efter att vi har 
planterat och avverkat eukalyptus-
plantorna. Vi använder samma rot två 
gånger, sedan återplanterar vi. Produk-
tiviteten på stammen går ned efter varje 
avverkning. Därför är det ekonomiskt 
riktigare att återplantera efter två 
rotationer«, säger Nils Grafström.
 Vid sidan av de egna plantagerna har 
Veracel initierat ett skogsvårdsprogram 
i samarbete med de övriga skogsägarna 
i regionen, där företagets teknologi och 
miljökunnande fi nns tillgängligt och 
sprids tills dessa.
 »Vår ambition är att ha upp till 
20 procent lokala markägare och lokala 
bönder som planterar eukalyptus för 
oss«, säger Nils Grafström.

SATSAR PÅ EKOTURISM
Veracel har även tagit initiativ till att 
öppna naturreservatet i nordöstra 
Brasilien. Det heter Veracel Station och 
består av 6069 hektar Atlantnära natur-
skog, varav 80 procent så kallad urskog.
Som en del av Veracel Mata Atlantica-
program bedrivs på Veracel Station 
särskilda fröskolor för att förbättra 
kunskapen om regnskogarnas träd 
och växter i syfte att skydda den 

WE 1  2010 | DET GODA FÖRETAGET

Urbefolkningen i området – Pataxó-indianerna – stöttas 
i arbetet med att bedriva egna plantskolor hemma i sina byar.
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 REGNSKOG 

ursprungliga fl oran och faunan. Men 
Veracel Station fungerar inte bara som 
en genbank, utan här genomförs också 
ekoturism och olika miljöprogram i sam-
arbete med universitet och forsknings-
center runt om i världen. En av Veracel-
stationens mest spektakulära delar är 

Center for Management of Wild Animals 
(cemas), som i genomsnitt tar emot 700 
djur per år.
 »Sammantaget tror jag att Veracel har 
ett av de mest ambitiösa återbeskognings-
programmen för regnskog, som jag känner 
till. Vi tror att det här i framtiden ska 

tjäna som en modell och ett referensobjekt 
för andra hur man på bästa sätt bedriver 
skogsbruk för plantager«, slutar Nils 
Grafström.

T E X T  C A R L  J O H A R D ,  F O T O  S T O R A  E N S O

I raviner och dalgångar har naturskog återplanterats. Resultatet har blivit en mosaisk landskapsbild.
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Det ramverk som mejslades ut kom till 

efter att forskare och praktiker från hela 

världen tillfört synpunkter och idéer. 

Arbetet med att förfina metodiken och 

att utrusta den med stödverktyg är ett 

ständigt pågående arbete.

Karl-Henrik Robèrt är cancerforskaren, 

entusiasten och pionjären, som drog igång 

organisationen »Det naturliga steget«. 

 Idén var att formulera de grundläggande 

villkor, som måste vara uppfyllda för att nå 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

för civilisationen.

Fler och fl er tar 

WE 1  2010 | DET GODA FÖRETAGET
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Ända sedan starten 1989 fungerar ram-
verkets grundprinciper för hållbarhet 
(se faktarutan på nästa uppslag), som det 
övergripande målet för att planera hållbar 
utveckling i stegvisa förändringar. 
 Karl-Henrik Robèrt säger att det 
globala systemet mår sämre och sämre. 
Om detta är 99 av 100 forskare överens. 
Den globala uppvärmningen är ett av 
många reella hot och vi befi nner oss alla 
på samma sluttande plan, så länge vi inte 
uppfyller hållbarhetsprinciperna.
»Men det som sker parallellt är att 
fl er och fl er bolag och kommuner lär 
sig vad hållbarhet egentligen är och 
därmed blir duktigare än andra. Det 
hjälper dem att undvika växande 
kostnader, förlorade marknadsandelar 
och andra bekymmer, som följer av den 
icke-hållbara utvecklingen. 

Ytterst handlar det 
om kompetens
En annan fördel är att det leder till en 
ringarna-på-vattnet-effekt, men det 
går för långsamt. Så länge majoriteten 
fortfarande förstör systemet och inte ens 
förfl yttar sig i rätt riktning, så mår ju 
hela systemet sämre, trots att det blir fl er 
enskilda spelare som lär sig det här av oss. 
En viktig och ofta bortglömd faktor är att 
de negativa konsekvenserna ökar mest för 
dem som är del av problemet och inte lär 
sig de nya spelreglerna.«

Karl-Henrik Robèrt återkommer gång på 
gång till det som han anser är det stora 
problemet.
 »Bristen på kompetens. Alldeles för 
få kan det här med hållbarhet. Det är 
som med matte i skolan. Antingen har 
man lärt sig eller så kan man det inte. 
Så enkelt är det. En annan orsak till att 
för lite händer är att larmet är så högt. 
Det är så mycket ljud i systemet och alla 
möjliga åsikter bryts mot varandra. Så när 
företagsledare söker kunskap drunknar de 
i ett gigantiskt informationshav.«
 Det i sin tur leder till att hållbarhet inte 
blir en prioriterad fråga, trots att nästan 
alla innerst inne vet att den borde bli det.
 »Ja, för det är inget kul att prioritera 
något man inte begriper.«

Gräv hållbart där du står
Samtidigt är Karl-Henrik Robèrt själv-
kritisk. Han säger att under många år 
trodde han att det skulle räcka med att 
lägga fram fakta och på så sätt skapa 
förändring. Men för mycket fokus på att 
lära ut den teoretiska modellen visade sig 
inte fungera särskilt bra.
 »Det var som om vi trodde att folk 
skulle kunna bli bra schackspelare genom 
att få höra spelreglerna. Men det vi tydligt 
märkte var att vissa företag liksom aldrig 
kom igång. Då insåg vi att det handlade 
om att börja gräva där de stod just för 
tillfället. De fl esta bolagsledare ligger ju 

 naturliga steg
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vakna på nätterna med bekymmer, som 
gäller just nu och som nödvändigtvis inte 
har hållbarhetsstämpel på sig. Att då 
komma till ett sådant bolag och säga att 
de ska lägga det aktuella åt sidan och sätta 
sig på skolbänken i fl era veckor, det går 
helt enkelt inte.«
 Här återkommer Karl-Henrik Robèrt 
till det geniala i att använda grundläg-
gande ramvillkor, som inte får brytas. 
Inom villkoren är dock olika detaljlös-
ningar tänkbara. Han jämför återigen 
med schack, där exempelvis principerna 
för schackmatt alltid är samma och alltid 
ska vara uppfyllda samtidigt. Däremot 
kan schackmatt se ut på ett otal olika sätt. 
Han utvecklar liknelsen.
 »Först lär vi ut det stora spelet och det 
tar kanske bara en timme. Sedan börjar 
vi direkt att spela genom att applicera de 
bekymmer som fi nns just nu med målet 
att de ska lösas på ett hållbart sätt. Det är 
en grej som folk förstår. ›Aha, de ska inte 
hindra mig att lösa mina akuta problem, 
men de vill hjälpa mig att hitta lösningar 
för en bättre framtid.‹ När de märker att 
det faktiskt går att fi xa nuet på detta sätt, 
så blir det lättare att få in hållbarhetstän-
ket på ett långsiktigt sätt.«

Det räcker inte med 
förnyelsebara råvaror
Karl-Henrik Robèrt förklarar att Det 
naturliga steget systematiskt sätter fl er 
och fl er spelare bakom schackbrädet och 
de blir skickliga på spelet. Det handlar 
om företag, som inte vill vara en del av 
problemet längre.
 »När exempelvis den stora europeiska 
kemilagstiftningen reach skulle införas, 
då sprang de inkompetenta i eu-korrido-
rerna för att lobba emot och göra förslaget 

urvattnat. Medan de bolag, som hade lärt 
sig spelsystemet, var där för att göra det 
tydligare, tuffare och kraftfullare. Nu är 
i och för sig de företagen i minoritet, men 
de har lärt sig och förstår att vi alla har 
glädje av det här.«
 Skogsindustrin får både ris och ros 
av Karl-Henrik Robèrt. 
 »Genom att ta en del detaljproblem 
på allvar under en räcka år har skogs-
industrin fått spela en fi n proaktiv roll, 
det gäller till exempel problematiken med 
klorblekning. När den togs bort upplevdes 
det i och för sig av många som det skedde 
under galgen. Men senare visade det sig 
att det blev ett konkurrensverktyg gente-
mot exempelvis Finland och Kanada. 
 Däremot är hållbarhet fortfarande en 
diffus och icke-operativ fi losofi . Rent 
generellt borde skogsindustrins företag 
ta grundprinciperna för hållbarhet i sina 
målbilder och strategier och sedan fråga 
sig vilken roll de kan spela i ett hållbar-
hetsspel. ›Hur kan vi systematiskt lägga 
våra investeringar idag, så att vi både 
tjänar pengar nu och bäddar för att tjäna 
pengar längre fram?‹ är frågan som borde 
ställas. Men kompetensen för att klara av 
det har man helt enkelt inte skaffat sig.«

Det krävs ett mer 
konstruktivt tänkande
Skälet till det, enligt Karl-Henrik Robèrt, 
är att det fi nns en utspridd uppfattning 
inom industrin att till stor del »redan vara 
där« tack vare de förnyelsebara råvaror, 
som skogen skänker.
 »Ja, man tycker att man är duktig i 
förhållande till andra redan nu. Det 
beror på att man lever kvar i ett slags 
bot göringsparadigm. Alltså att hållbarhet 
hela tiden handlar om att sluta förstöra. 
Men när företagsledare får klart för sig 
att det handlar om att sälja produkter 
och tjänster på en mer och mer håll-
barhets  driven marknad, där människor 
faktiskt är hotade till liv och lem av icke 
hållbarhet, då blir det ett mer konstruk-
tivt tänkande.
 Vad kommer människor att behöva 
längre fram? Hur ser marknaderna ut om 
några år? Hur ska vi gradvis utveckla oss 
åt det hållet under tiden, som vi tjänar 
pengar på våra gamla produkter? 
 Den typen av hållbarhetsfrågor fi nns 

knappt på bordet idag, utan det handlar 
snarare om botgöring och det är 
jättefarligt redan på medellång sikt. 
Dagens fi nanskris är bara ett av många 
exempel. Hållbarhetsaspekter har saknats 
i tidigare investeringar och det påverkar 
enskilda bolag negativt mycket mer än 
vad många har klart för sig.« 

Hållbarhet är den 
lönsamma vägen
Lönsamhet och hållbarhet går alltså hand 
i hand och är varandras förutsättningar, 
men det kräver kompetens att utnyttja den 
insikten. Det är också något som kommer 
att bli allt mer tydligt i framtiden. Inte 
minst tack vare en ökad medvetenhet 
om klimathotet, förändrade konsumtions-
mönster och skarpare lagar. 
 Kanske lite mer oväntat tycker han att 
det är hög tid att sluta se hållbarhet som 
en värderingsstyrd fråga.
 »Ja, det har den förlorat otroligt mycket 
på. Tankegodset är då att det goda 
företaget skulle ha bättre värderingar 
än det dåliga företaget och att det goda 
företaget av den anledningen skulle 
kunna ta ut högre kostnader. Det är ett 
utomordentligt okonstruktivt sätt att se 
på saker och ting. För det handlar inte 
om värderingar, om ont eller gott. Utan 
det handlar om att på ett kompetent sätt 
förstå det stora systemet biosfären med 
det mänskliga samhället, som företaget 
är en del av, och att manövrera rätt när 
hoten ökar.«

Ett talande tankeexperiment
Efter många års erfarenhet av miljöarbete 
och samarbete med många olika företag, 
så har Karl-Henrik Robèrt en huvud-
poäng som han illustrerar med följande 
tanke experiment om »det ensamma 
bolaget«:
 »Om ett enskilt bolag gradvis vill göra 
sig av med att vara en del av problemet, 
det vill säga att det har en robust defi ni-
tion av hållbarhet och siktar mot att 
gradvis röra sig dit, men ingen annan bryr 
sig. Ja, då är vi på Titanic, men poängen 
är att just det här bolaget åker första klass 
på resan till det bittra slutet. 
 Om vårt ensamma bolag gradvis rör sig 
mot hållbarhet, så kommer det att – och 
det har vi visat med vetenskaplig precision 
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– systematiskt minska sina egna kostnader 
för försäkringar, riskavfall, skatter, tipp-
  avgifter etcetera. Det gör att bolaget 
samtidigt kan närma sig nya marknader 
relativt billigt genom att vara fi ffi gt 
och smart. 
 Lägg därtill det som engelsmännen 
kallar ›talent war‹. Alltså förmågan att få 
tag på de duktigaste och mest drivande 
människorna. Allt det här vinner bolaget, 
som gör hållbarhet till ledstjärnan. 
God pr blir grädde på moset, men lyfts 
ofta fram som det enda positiva med 
hållbarhetssatsningar.
 Hämskon för bolaget är att, eftersom 
det är ensamt så är tempot lågt. Bolaget 
rör sig mot framgång och ligger före alla 
andra, vilket det tjänar pengar på, men 
det går för sakta. Dynamiken, som bara 
många aktörer kan skapa, är något som 
saknas. Grejen är att om många skulle 
haka på, så skulle utvecklingen gå 
snabbare, vilket vi har massor av exempel 
på. Till exempel i kemiindustrin, där 
bolag har gått samman för att öka tempot. 
Andra exempel är bolag, som vänder 
sig till politiker för att få till tuffare lag-
stiftning och som i fl era fall har lyckats.
 I grunden är hållbarhet alltså en 
tempofråga. Inte en riktningsfråga för 
det goda enskilda bolaget.«

Kommer vi att hinna?
För att sammanfatta. Hållbarhet är inte 
huvudsakligen en värderingsfråga. T E X T  P E R  A R O N S S O N ,  F O T O  D E T  N AT U R L I G A  S T E G E T

De fyra villkoren för hållbarhet

1. I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk 

 koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 

 Till exempel från fossilt kol och tungmetaller. 

2. I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk 

 koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 

 Till exempel kväveoxider och hormonstörande ämnen.

3. I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk 

 undanträngning med fysiska metoder. Till exempel från 

 trafi kinfrastruktur, skogsskövling, överfi ske med mera .

4.  I det hållbara samhället hindras inte människor 

  genom till exempel missbruk av politisk och ekonomisk 

  makt från att tillgodose sina behov.

De fl esta tycker redan det är roligare att 
tjäna pengar på att göra gott, än på att 
göra ont. Snarare är det en kompetens-
fråga. Ju fl er som lär sig, desto fortare rör 
sig samhället i sin helhet mot hållbarhet.
 »En defi nition från mig på det goda 
bolaget är att det har kompetensen att bli 
lönsamt genom att göra gott. Samtidigt 
som bolaget blir ett gott exempel, så ökar 
förutsättningarna för att andra ska börja 
spela likadant, därför att de ser att det 

blir roligare och lönsammare. På så sätt 
skapas en god spiral, som leder till att fl er 
och fl er vill vara med i matchen. 
 Om vi ska hinna med det här eller inte 
och vända utvecklingen – ja, det vet jag 
inte. Jag har i alla fall beslutat mig för att 
köra och det är vad vi gör.«
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Elisabeth Gerle är adjungerad professor i etik 

vid Uppsala universitet och arbetar också med Svenska kyrkan. 

Elisabeth Gerle tror på samarbete.

Etik och moral måste vara 
en signal från den högsta 
företagsledningen. Sedan kan 
inte ledningen arbeta med 
etikfrågor hela tiden, men 
den måste visa vägen. 

Vi är ömsesidigt beroende 
av varandra. Hela den 
grundläggande inställningen 
har gynnat mänsklighetens 
överlevnad. Senare tids 
Darwin-forskare har visat att 
de arter som överlever ofta är 
duktiga på att samarbeta.

FN har tagit fram något som 
heter Global Compact. Det är 
ett slags kontrakt, som exempel-
vis innebär att företagen  vär-
derar mänskliga rättigheter, hur 
underleverantörer behandlas och 
synen på den enskilda människan 
i företaget.

Konsumenter är lätt rörliga. 
Många vill ju gärna ha en juste 
livsstil och köpa produkter, som 
speglar en viss anständighet. 
Att till exempel de människor 
som producerar varorna har bra 
anställningsvillkor.  Det gör att 
de fl esta stora företag är väldigt 
noga med att etiken håller.

Etik är att refl ektera över 
hur moral uppstår och efterlevs. 
Alla människor funderar över
hur vi ska vara med varandra. 
I grunden handlar det om att 
leva på ett anständigt sätt, 
för annars drabbas vi själva.

Att man sitter på olika stolar 
är väldigt tydligt inom aff ärs-
världen. Då är det alldeles 
nödvändigt att ha respekt, 
förtroende och tillit för varandra. 
Företag som vill nå framgång 
måste ha goda relationer. Med 
kunder, leverantörer, kollegor, 
anställda…

Människosynen är central. 
Den mest grundläggande 
spelregeln är att se den andra 
människan, som lika mycket 
värd. Finanskrisen blottlade 
vad det handlar om. Det sticker 
folk i ögonen när vissa har 
extrema förmåner.

etikens 



Hans de Geer är adjungerad professor i företagsetik 

vid Stockholm School of Economics i Riga.

Hans de Geer tror på svenska företag.

Det går inte att bara hyra in 
en konsult och sedan hyfsa till 
några bra formuleringar. Nyckeln 
är att aktivt arbeta i den egna 
organisationen, så att alla förstår 
vad just det egna bolagets 
värderingar spelar för roll. 
Här är det också avgörande att 
lära sig att leva efter dem och 
kommunicera dem både inåt och 
utåt. Annars blir man ju 
ett enkelt och lovligt byte för 
Janne Josefsson.

Korruption är en annan fråga 
som alla företag måste hantera 
på något sätt och inte bara på 
den internationella arenan, utan 
här hemma också. Vad som krävs 
är öppenhet och egna strategier 
för att möta problemet. Det 
gäller  den stora korruptionen 
och det lilla korrupta beteendet 
som kan fi nnas i vardagen.

Förväntan på vad man kan 
göra för att leva upp till goda 
värderingar ser i praktiken lite 
olika ut beroende på vilken 
bransch det handlar om. 
När det gäller skogsindustrin 
är det väldigt viktigt att 
sköta återplanteringar, så 
att det inte blir svårare för 
kommande generationer.

Om vi tittar på de 150 största 
bolagen i Europa, så visar det 
sig att 97 procent av dem på 
sina hemsidor eller i annan 
kommunikation berör vilka 
värderingar som ska känne-
teckna deras bolag. Det beror
på att bolagen upplever att 
kunderna ställer högre och 
högre krav.

Vara lyhörd. Det är det bästa råd 
jag kan ge. Ta hela klimatfrågan, 
som politikerna inte lyckades 
föra i hamn i Köpenhamn. 
Det är en ödesfråga som före-
tagen måste förhålla sig till. 

Hållbarhetsfrågan handlar 
om att skapa legitimitet. 
Både hos allmänheten och 
hos beslutsfattare.

Öppenhet får inte bara vara en 
passiv tillåtelse för journalister 
att få tillgång till företaget. 
Framför allt bör det vara ett 
aktivt kommunicerande av vad 
bolaget står för och vill. 

De höga bonusarna är rent 
ekonomiskt en liten fråga. Men 
symboliskt har frågan en väldigt 
stor betydelse.
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Slagläge 
för Sverige
och miljön

Björn Davegårdh är sedan lång tid 
tillbaka en av Sveriges främsta och mest 
erfarna börsanalytiker. Under drygt 30 
år har han varit börsanalytiker och börs-
journalist – börschef för Dagens Industri 
och chefredaktör för den egna tidningen 
Börsveckan. År 2008 startade han tillsam-
mans med radarpartnern Anders 
Käll fondbolaget Davegårdh & Käll 
Fonder, som numera har gått ihop 
med Gustavia och bytt namn till 
Gustavia Davegårdh Fonder.
 Fondbolaget förvaltar åtta fonder, varav 
två miljöfonder - Sol Vind Vatten och 
Pure New Energy, som investerar i bra 
miljö- och miljöteknikföretag med inrikt-
ning på sol- och vindkraft, samt 

»Det är skördetid för miljöbolagen, de har nu börjat tjäna riktigt mycket pengar. 

Miljöfrågan har aldrig varit högre upp på företags och staters agendor. Nya 

regleringar och mål borgar för att miljörelaterad verksamhet går en fantastisk 

tillväxt till mötes under många år framöver«, säger en av Sveriges främsta och

mest kända börsanalytiker – Björn Davegårdh, Gustavia Davegårdh Fonder.

ny teknik för att utveckla nya kraftkällor 
och besparingar, vattenförsörjning, 
minskad nedsmutsning och bevarad 
biologisk mångfald. 
 »Även om fonderna har ett globalt 
placeringsmandat, så kommer det alltid 
vara ett visst fokus på Norden. Detta 
därför att nordiska företag har ledande 
positioner inom fl era miljöteknik-
områden«, säger Björn Davegårdh.

En gigantisk tillväxt
Genom att satsa pengar i företag inom 
miljösektorn är det, enligt Björn 
Davegårdh, möjligt att uppnå två saker. 
Dels styrs resurser för forskning, 
produktutveckling och investeringar till 
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Man 
struntar 
inte i hur 
ens pengar 
jobbar.



Boxning är danande

Björn Davegårdh är passionerat intresserad 

av boxning. Sedan drygt tio år är han 

ordförande i den anrika boxningsklubben 

Linnéa på Söder i Stockholm. 

 »Boxning är utmärkt träning och kan 

också vara en fristad för ungdomar med 

problem. I boxningen lär man sig också att 

aldrig slå på den som ligger och att inte 

sparka. Om fl er ungdomar tränade boxning 

skulle vi se mindre våld på våra gator.«
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Etiska företag mer lönsamma
Enligt Björn Davhegård är etiska företag 
också mer lönsamma och ger bättre 
avkastning till investerarna.
 »Ja, även om jag i och för sig tror att 
lönsamheten i bolagen blir sämre i takt 
med de miljöinvesteringar företagen måste 
göra. Men den nya teknologi, 
som kontinuerligt införs medför inte 
med automatik bara miljö- utan även 
produktivitetsförbättringar. Och jag 
tror dessutom att investerare alltid är 
beredda att betala lite mer, eftersom 
miljöinvesteringar medför att värdet 
på bolaget bli större.« 
 Finns det till och med en rabatt på 
företag, som har någon form av ryggsäck 
när det gäller miljön?
 »Ja, det tror jag man kan säga. Om du 
tittar på oljebolagen till exempel, så är de 
lägre värderade sett till årsvinsten än vad 
börsgenomsnittet är. Du kan även se på ett 
bolag som Boliden att deras pe-tal (Price/
Earning) är lägre jämfört med ett bra 
verkstadsföretag. Sedan fi nns det givetvis 
inbakat i priserna en del kurspåverkande 
politiska risker i form av sänkta gränsvär-
den och höjda elpriser.«

En hemläxa för 
skogsindustrin
Även för skogsindustrin har pe-talen 
legat under genomsnittet och här menar 
Björn Davegårdh att företagen har en 
hemläxa att göra när det gäller informa-
tion om vad branschen faktiskt bistår 
med till samhället och hur lite 
den numera belastar miljön.
 »När jag började på Dagens Industri så 
sa författaren Slas att rykande skorstenar 
betyder jobb, även om det också betydde 
miljöförstöring. Idag är det som kommer 
ut ur skorstenarna så rent det kan bli, det 
är i princip bara vatten.«
 Skulle du själv investera i skogsaktier?
 »Om du frågar mig i dagsläget är det 
inte prioriterat, men frågar du mig om ett 
halvår kan det mycket väl vara det. Jag har 
under årens lopp ägt aktier i nästan alla 
skogsföretag.«

som systematiskt missbrukar något som 
är omoraliskt slutar det oftast i problem. 
Det fi nns väl knappast en människa i 
Sverige idag, som skulle köpa aktier i ett 
bolag som systematiskt utnyttjar barnar-
bete och så vitt jag förstår så skulle alla 
svenska företag reagera direkt om de hörde 
att folk i deras närhet utnyttjades 
på ett omoraliskt sätt.«
 Björn Davegårdh menar att det idag 
är ett helt annat fokus inom företagen på 
frågor om miljö och socialt ansvar.
 »Ja, det är en stor skillnad och det har 
hänt kolossalt mycket. Här har faktiskt 
skogsindustrin och processindustrin gjort 
väldigt mycket och ligger med råge under 
alla gränsvärden när det gäller nästan 
samtliga miljöutsläpp.«

Förändrad syn 
i portföljvärlden
Detta förändrade synsätt återspeglas 
numera även hos portföljvärldens 
investerare och analytiker.
 »Synen har förändrats kolossalt mycket.  
Jag tror inte någon analytiker skulle 
rekommendera köp av ett bolag, som 
skitar ner mycket utan att göra något åt 
det. Det är inte så många som vill ha den 
typen av aktier. Man struntar inte i hur 
ens pengar jobbar.«
 Även kompetensen bland journalister 
och analytiker har förbättrats.
 »Tidigare fanns det ju ingen debatt 
och det fanns ingen, som klarade av att 
jämföra koldioxidutsläppen mellan olika 
fabriker.«

miljöområdet och dels kan du som 
investerare vara med i den snabba tillväxt 
som den miljörelaterade industrin 
står inför. 
 »Ingen kan ha missat att den globala 
miljöbelastningen ökar drastiskt.  För 
att hejda utvecklingen krävs stora insatser 
i pengar och i engagemang. Frågan har 
under de senaste åren hamnat överst på 
den politiska agendan, vilket öppnat för 
en gigantisk tillväxt. För en del politiker 
verkar miljösektorn kunna vara ersätt-
ningen för en sviktande bilindustri eller 
en väg ur fi nanskrisen. Det säger en 
del om den förändring som kan vara 
i antågande«, säger Björn Davegårdh 
och fortsätter:
 »Det är skördetid för miljöbolagen, 
de har nu börjat tjäna riktigt mycket 

»Det är viktigt 
att ta hand om 
sina närmaste 
för att förstå 
att man också 
måste bidra 
utanför familjen.«

T E X T  C A R L  J O H A R D ,  F O T O  E S T E R  S O R R I

pengar. Allt fl er regeringar kommer över-
ens om att göra något åt saken och allt 
fl er företag beslutar sig för att bli energi- 
och miljösmarta - precis som vi privat-
personer. Nya regleringar och mål borgar 
för att miljörelaterad verksamhet går en 
fantastisk tillväxt till mötes under många 
år. Jag har sällan identifi erat en så säker 
megatrend, som den vi anser att miljö och 
alternativ energi nu har påbörjat.«

Nödvändigt med 
ett etiskt vägval
För att bli lönsam och framgångsrik i 
morgondagens värld krävs ett etiskt 
vägval.
 »Det är absolut en framgångsstrategi. 
Fokus har defi nitivt ökat under senare år 
på företagens etiska agerande. För företag 

Björn Davegårdh tror på miljöbolagen.



Pelle Stjernström tror på regional kraft.
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För fyra år sedan kom den första vind-
snurran på plats i skogslandet kring byn 
Raftsjöhöjden. En av initiativtagarna var 
Pelle Stjernström från grannbyn Sikås. 
Sedan dess har företagaren, mest för-
knippad med sågverkskoncernen 
Camfore, som han efter 30 års ägande 
sålde till Norrskog, fortsatt att vara trak-
tens vindentreprenör.
 »Vindkraften är en fantastisk möjlighet 
att skapa hållbara mervärden i gles bygden. 
Men det är viktigt att alla får del av 
intäkterna. Vinden tillhör även dem som 
inte äger skogsmarken, där exploateringen 
sker«, säger han.

SÅ FUNGERAR SIKÅS-MODELLEN
Med det synsättet har han drivit fram 
något som kan kallas Sikås-modellen för 
att fördela pengar i bygden. 
 »Hälften av produktionen har gått 
till oss själva, vilket gör många självför-
sörjande på el. Hälften säljs till Jämtkraft, 
vilket ger oss intäkter. Avkastningen på 
det egna kapitalet är drygt 17 procent«, 
säger Pelle Stjernström.
 Nu är det dags för nästa steg. Den stora 
investeraren i de nu pågående exploate-
ringsprojekten Gåxsjö/Raftsjöhöjden med 
16 verk och Munkfl ohögen med 24 verk 
är irländska Airtricity, som ägs av skotska 
energibolaget Scottish and Southern 
Energy.
 En byfond har bildats dit medel avsätts 
av både energibolaget och av markägarna, 
som får arrende för att upplåta marken för 
vindsnurror. 
 »Något hundratal invånare i trakten 
kommer att få tio miljoner om året i 20 
till 30 år från produktionsstart i markar-
renden och bygdemedel. Mest får de som 
tagit risken och investerat i ägarandelar, 

Företagaren och förre riksdagsmannen Pelle Stjernström har 

engagerat sig hårt för vindkraft och en hållbar utveckling, 

där vindsnurrorna står. Med en egen modell för ersättning hamnar 

varje år tio miljoner kronor till de boende kring Sikås i Jämtland.

men fonden är till för alla som bor i 
byarna. Och alla inom fem kilometer från 
verken får del i produktionen.«

ENKEL DIALOG MED SKOTTARNA
Att släppa in utländska intressen i den 
jämtländska glesbygden är inget som 
mött några hinder från Pelle Stjernström 
och hans grannar.
 »Vad lider vi brist på här? Jo, kapi-
tal. När vi ser att det fi nns intresse att 
investera, så kan vi inte sitta stilla. Men 
vi ska inte släppa ifrån oss infl ytandet 
och när det gäller skottarna, så är de vana 
vid att arbeta på det sättet. Ända från 
start har dialogen varit enkel och de ser 
fördelar med en stark bygd. Vi kommer 
att fi nnas med i vindplanerna och ha plats 
i styrelserna.«
 Pelle Stjernström har dagarna fulla 
med studier av prospekt, kalkyler och 
möten med olika intressenter. Hans 
dotter Eva Stjernström är vd i familje-
bolaget Femper och hans högra hand.

SKAPAR HÅLLBAR UTVECKLING
När tidningen We besöker Sikås för att 
göra intervjun, så åker Pelle Stjernström 
efteråt med de fem milen in till Öster-
sund. Där har far och dotter ett möte 

med Jämtkraft.
 Energibolaget gillar vindsatsningen 
som görs, eftersom de får tillgång till 
grön el, och har bestämt sig för att 
investera i infrastruktur. En ledning, 
som har 150 megawatts kapacitet, kommer 
att dras genom skogen för att länka ihop 
energin från snurrorna med större nät. 
 Efter vägen berättar Pelle Stjernström 
om olika maskinentreprenörer, som 
kommer att få full huggning när arbetena 
kommer i gång.
»De har investerat i ny utrustning. 
Arbetstillfällen när allt ska byggas och 
efteråt när allt ska servas är viktiga 
effekter i bygden. Snacka om att vindin-
vesteringar skapar hållbar utveckling«, 
säger han.

TVÅ MILJARDER INVESTERAS I BYGDEN

Planen för utbyggnad av vindkraft i området kring Raftsjöhöjden, Hammerdal, 
är att år 2012 kommer 55 verk i fyra olika projekt att tillsammans producera 
300 miljoner kWh. Då har cirka två miljarder kronor investerats i utbyggnaden 
av Scottish and Southern Energy och en lång rad privatpersoner och företag i bygden. 
Byns ägande är ordnat i ekonomiska föreningar och en särskild byfond, som är 
kopplad till det största av projekten. Tio miljoner kronor om året i 20 – 30 år 
beräknas tillfalla markägare och boende i bygden.

DET GODA FÖRETAGET | WE 1  2010
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Vi måste prioritera 
samhällsbyggande 
företagare

»Vi behöver företag som gör samhälls-
ekonomisk nytta. Jag tycker det vore 
rätt att straffskatta de som prioriterar 
aktieägarnas utdelning på bekostnad av 
människors hälsa och miljö och belöna de 
som tar ansvar för samhället de verkar i.«
 Det säger Marianne Waplan, som växte 
upp i brukssamhället Vaplan, några mil 
väster om Östersund i Jämtland. Hennes 
farfars far kom till orten och startade 
verkstad och gjuteri. Ångmaskiner och 
sågverk producerades och efter samarbete 
med Kungliga Tekniska Högskolan 
också vattenturbiner.

Det var patriarken som styrde
Sonen Axel G Johansson tog över och 
gjorde Waplans mekaniska till specialist 
på barkningstrummor och turbiner med 
export över hela världen. Som mest hade 
företaget 140 anställda.

I brukssamhället Vaplan skrev tre generationer företags-

ledare industrihistoria. Men de byggde också en skola, drog 

vägar, subventionerade husbyggen och betalade ut änke-

pensioner. Marianne Waplan fick på nära håll uppleva hur 

näringslivet både kan dominera ett samhälle och samtidigt 

ta stort ansvar för hållbarhet.

Axel G Johansson gav också sina barn 
efternamnet Waplan och under denna 
epok var patriarken och bolaget de som 
styrde och ställde i samhället. Företaget 
lämnade bidrag och lån till egnahemsbyg-
gen, anlade gator, vatten- och avloppssys-
tem, skötte sophämtning och betalade ut 
änkepensioner. I frågor som rörde butik, 
skola och post var verkstadsföretaget lika 
engagerat, som om det gällde exportfrå-
gor.

Sveriges mesta 
industrisamhälle
När Mariannes pappa, Thord Waplan, 
tagit över som vd på 1960-talet utnämn-
des Vaplan till Sveriges mesta industri-
samhälle i samband med ett besök av 
dåvarande statsminister Tage Erlander. 
Anledningen var att 95 procent av invå-
narna hade sin inkomst från verkstaden.
 Snart var dock storhetstiden över. 
Waplans mekaniska gick i konkurs 1974. 
Företaget såldes till nya ägare för en 
symbolisk summa och familjen Waplan 
fl yttade till Stockholm.

En trygghet för 
alla som bodde där
I vuxen ålder har Marianne Waplan 
fl yttat tillbaka till Jämtland och hon har 

Ägs idag av Andritz

I dag ägs Waplans mekaniska verkstad 
av österrikiska Andritz. 2008 omsatte 
företaget 208 miljoner kronor. 
De viktigaste kunderna är de svenska 
vattenkraftbolagen till vilka företaget 
renoverar turbiner.

tillsammans med en medförfattare skrivit 
boken »Ännu ekar hammarslagen«, som 
beskriver Vaplans mest dynamiska epok.
 »Jag har funderat mycket över min 
uppväxt. Det var så tydligt att företagets 
främsta uppgift inte var att skapa maximal 
aktieutdelning, utan att vara med i sam-
hällsbyggandet. Det skapade en trygghet 
för alla som bodde där.«

»Gör som i Tyskland«
I boken framkommer att bankerna haft 
en kallsinnig inställning till företaget. 
Verksamheten ansågs malplacerad och 
så ogillades samhällsengagemanget. Det 
gör att man kan ställa sig frågan – är det 
lämpligt och går det att äga ett vinst-
drivande företag, samtidigt som man 
engagerar sig i samhällsfrågor?
 »Visst går det«, säger Marianne 
Waplan. 
 »Ett exempel är Hallströms 
Verkstäder i Nälden, ett snart 100 år 
gammalt industriföretag med över 120 
anställda.  Det fi nns många exempel på 
företagets engagemang i bygden, alltifrån 
bidrag till ishall och sporthall till att 
bjuda kurdiska och bosniska fl yktingar 
på välkomstmiddag när de fl yttade till 
Nälden. Att bryta upp och fl ytta från 
orten skulle vara otänkbart för en före-
tagsledare som Nils-Åke Hallström. 
Nog skulle väl ett 
sådant företagande 
kunna prioriteras. 
Vi kunde börja 
med att göra som 
i Tyskland, där 
företag som 
lämnar en ort 
får betala 
kännbara 
avgifter!«

WE 1  2010 | DET GODA FÖRETAGET
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Marianne Waplan tror på erfarenheten.

Axel G Johansson, chef och VD för Waplans mekaniska 1909 – 1955, med barnbarnen Barbro, Ulla och Karin.



SOM ETT RESULTAT AV SAMHÄLLETS 

KLIMATAMBITIONER  pågår idag en 
omställning till förmån för förnybara och 
hållbara råvaror. I den utvecklingen ser 
jag att Holmens skogar har en nyckelroll. 
Skogen är en biologisk produktions-
apparat, som med hjälp av sol, luft och 
vatten kan producera virke och energi i all 
framtid. Satsningen på skogen och dess 
produkter har därmed en given plats i det 
framtida, hållbara samhället.

LARS STRÖMBERG, HOLMEN, CHEF FÖR 

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR
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DET ÄR SÄRSKILT TVÅ OMRÅDEN JAG SER SOM 

VIKTIGA.  På energisidan gäller det att säkra 
tillgången på hållbar energi för industrin 
och att det görs till ett rimligt pris. Det 
oroar mig att det nya regelverket för 
utsläpps rätter inte kommer att ta direkt 
hänsyn 
till vilken typ av energislag som används. 
Det andra området är avfall. Ur ett 
samhällsperspektiv måste vi öka åter-
vinningen och minska behovet av deponi. 
För oss är det viktigt att försöka hindra 
avfall från att uppstå och att hitta kloka 
sätt att återanvända resurser.

C ATHARINA NORDEMAN, ANSVARIG FÖR MILJÖ, 

HÄLSA, SÄKERHET, KVALITET OCH CSR, BOLIDEN

MIN BEDÖMNING ÄR  att den allra viktigaste 
hållbarhetsfrågan framöver kommer 
att vara minskad förbrukning av fossil 
energi för att bidra till målet lägre klimat-
påverkan. Skogens förmåga att binda mer 
CO2 genom ett aktivt och tillväxtinriktat 
skogsbruk världen över tror jag blir en 
annan viktig hållbarhetsfråga.

STINA BLOMBÄCK, VD BILLERUD KARLSBORG OCH 

CSR-ANSVARIG INOM BILLERUD-KONCERNEN.

ALLRA STÖRST BET YDELSE  för vår industri 
får troligen samhällets ambitioner att 
minska klimatförändringarna via energi-
effektivisering och ökad användning 
av förnyelsebara bränslen och icke fossil-
baserad elektricitet.

MARITA SANDER, SUSTAINABILIT Y 

COMMUNIC ATIONS MANAGER, SC A

SATSNINGAR INOM KLIMATOMRÅDET!  Det som 
man inte lyckades med i Köpenhamn 
måste vi själva försöka ta tag i. Inom 
stålindustrin fi nns ett bra exempel på 
hur det kan ske. lkab har i Luleå en 
världsunik experimentmasugn, som kan 
användas våra kunder. Där forskar vi för 
närvarande tillsammans med europeiska 
stålverk fram en teknik för att halvera 
koldioxidutsläppen från ståltillverkning. 
Och resultaten ser lovande ut. I övrigt blir 
tillgången på energi och de kommande 
nya reglerna för utsläppsrätter avgörande 
för utvecklingen. Reglerna ska vara en 
hjälp och inte en konkurrensnackdel.

LOTTA FOGDE, KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR 

OCH CSR-ANSVARIG, LKAB

PST. VILKA 
HÅLLBARHETS- 

SATSNINGAR FÅR 
STÖRST BETYDELSE 

FÖR INDUSTRIN?

WE 1  2010 | PST
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SSG GÖR HÅLLBARHET 
TILL EN STANDARD

SPARAR 
BÅDE 
MILJÖ 
OCH 
PENGAR

Under 2008 stod skogsindustrin i Sverige 
för investeringar på 12 miljarder, vilket 
motsvarade 25 procent av landets totala 
industriinvesteringar.
 »Det fi nns bland våra ägare och kunder 
en enorm erfarenhet samlad när det gäller 
investeringar. Vår uppgift inom ssg är att 
ta vara på kunskapen och överföra den 
till standarder, som går att använda som 
stöd vid upphandling, projektering och 
konstruktion«, säger Mats Karlsson. 
 ssg ägs av de sju största skogsindu-
strierna i Sverige, och företagets tjänster 
används även av andra processindustrier.
 »Våra kunder fi nns idag i 26 länder 
världen över«, säger Mats Karlsson.

SPARAR STORA BELOPP
Ett bra exempel är hur ssg utformat en 
gemensam standard för hur man ska 
projektera rörsystem. 
 »Genom att se över industrins behov, de 
erfarenheter som är gjorda och ta tillvara 
de bästa lösningarna på marknaden, har 

Att utveckla gemensamma stan-

darder inom industrin  leder till högre 

tillgänglighet, driftsäkerhet, person-

säkerhet och därmed även ökad 

hållbarhet. SSG Standard 

Solutions Group har hittills tagit 

fram mer än 450 tekniska standarder. 

 »Vilket område vi än tar fram en 

standard inom, så handlar det om 

att skapa energieff ektivisering och 

använda så lite material som möjligt 

i tillverkningen«, säger Mats 

Karlsson, chef för SSGs aff ärs-

område Teknik.

vi skapat en standard, som minskar 
kostnaderna för inköp av rör och rördelar 
för rörsystem med 30 procent genom 
en tillverkningsprocess med mindre 
material åtgång. I ett aktuellt projekt, 
så minskade kundens kostnad för 
investeringen med 1,8 miljoner kronor«, 
berättar Mats Karlsson.
 Totalt fi nns inte mindre än 450 
standarder inom de sex teknikområdena 
rör, mekanik, bygg, el, instrument och 
ytskydd. 

LIVSCYKELEKONOMI
Där det tidigare funnits en rad olika 
standarder – tillverkare har kunnat ha 
egna sådana – har det varit svårt att 
göra jämförelser och ställa produkter 
mot varandra. Med ssg:s standarder har 
industrin fått lättare att sätta press på le-
verantörerna. För de som vill ha en chans 
i upphandlingarna gäller det att svara upp 
mot kraven. 
 »Och här är det viktigt att framhålla 
hur betydelsefullt begreppen hållbarhet 
och livscykelekonomi är. Vilket område vi 
än tar fram en standard inom, så handlar 
det om att lösa ett behov, men att skapa 
energieffektiviseringar och använda så 
lite material som möjligt i tillverkningen 
är självklart. Dessutom kan antalet för-
rådshållna artiklar reduceras«, säger Mats 
Karlsson.
 I många fall ingår också de största 
tillverkarna i den kommitté som arbetar 
fram en standard. Så har fallet exempelvis 
varit på området ytskydd, där det gäller 
att få fram färger, som står pall för tuffa 
påfrestningar i många år. Att få med 
färgtillverkarnas idéer och kunnande 
i arbetet har varit viktigt.

SSG | WE 1  2010
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ssg har även byggt upp en webbaserad 
produktdatabas med 600 000 artiklar 
med unika artikelnummer, beskrivningar 
och klassifi ceringar. 
 ssg produktdatabas är den strate-
giska resursen för enhetliga produktdata 
inom företaget, koncernen och industrin 
som helhet. Ordning och reda i artikel-
strukturen är grundläggande och företag 
som är anslutna till ssg produktdatabas 
uppnår sänkt kapitalbindning, lägre in-
köpskostnader, ökad anläggningstillgäng-
lighet samt mindre administration. 
 Artikelbeskrivningen är gemensam 
för alla anslutna enheter och möjliggör 
samverkan med andra enheter, såväl inom 
som utom den egna koncernen. Konceptet 
används idag av större delen av svensk 
skogsindustri, en växande del av svensk 
stålindustri och inom energisektorn. 
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»Vi behöver en proaktiv insikt om att vi måste skapa ett globalt energisystem som 

är tillräckligt för alla och en resurseffektivitet som ger oss en tillväxt som når alla. 

Detta är en förutsättning för stabilitet. Det är företagens ansvar att omsätta sådana 

insikter i lönsamma strategier. En företagsledning kan därför inte ha något annat 

fokus än innovation och förändring«, säger Bo Ekman, grundare och ordförande i 

tankesmedjan Tällberg Foundation. 

Vad krävs av dagens och 
morgondagens företag?
Det grundläggande för styrelser och led-
ning, där prioriteringar och strategiska 
vägval görs, är att ha en kunskapsbas, 
som hyggligt matchar den växande 
komplexiteten i samspelet mellan företag 
och de större och vidare system som 
företaget är en del av. Vi är inne i en 
period, där sedan väldigt länge de 
ömsesidiga beroendena i det vi kallar för 
produktivitet eller värdeskapande förtätas. 
Värde skapas i samspel mellan många 
aktörer i och omkring företaget runt om 
i världen. Så har det alltid varit, men 
förtätningen av dessa beroenden har 
vuxit och växer.
 Om man ska ge den framtid vi är inne 
i något förtecken är det just komplexitet. 
Det fi nns tydliga drag i vår nutid att dölja 
sig för komplexiteten. Det är inte fel att 
fi nna det enkla. Men det kan lätt bli så 
att man förenklar. Man ser till kortsiktiga 
och smala lösningar.
 Det här är ett stort problem, vi är inte 
vana vid att se saker som system. Vi är 
vana att se saker styckevis och delat. Detta 
är särskilt tydligt i fi nansmarknaden, där 
integrationen globalt sett gått allra längst.

Bo Ekman tror på världen.

»VI BEHÖVER EN NY VÄRLDS  

WE 1  2010 | PROFILEN
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skapa ett globalt energisystem, som är 
tillräckligt för alla, och en resurseffekti-
vitet, som ger oss en tillväxt som når alla. 
Detta är en förutsättning för stabilitet. 
Det är företagens ansvar att omsätta 
sådana insikter i lönsamma strategier. En 
företagsledning kan därför inte ha något 
annat fokus än innovation och förändring.

Vad händer med de företag, 
som inte upptäcker dessa 
sammanhang?
De företag, organisationer och länder, 
som inte får den här insikten, ramlar 
omkull. Slås ut. Se bara på gm, Ford och 
västvärldens banker, liksom länderna  
Islands och Greklands konvulsioner.

Vad behöver företagen göra 
idag? Anställa CSR-experter?
Jag tycker att detta med csr-experter 
(Corporate Social Responsibility) är 
förlegat. Det känns konstigt att ha en 
särskild etikett för detta. Det borde vara 
självklart att ta socialt ansvar. Ansvar 
för mänskliga naturresurser ska vara en 
integrerad del av precis allt som företaget 
gör. Om ett företag sätter socialt ansvar 
lika med kostnader är de inte tillräckligt 
kreativa för att hitta de konkurrenskraf-

PROFILEN | WE 1  2010

ORDNING OCH NYA EKONOMISKA MODELLER«

tiga lösningarna på sina problem. Socialt 
ansvar måste komma ur en passion för 
mer än resultat. En passion för att resultat 
ska skapas genom människor och natur-
resurser och en passion för ny teknologi. 

Är vi på väg bort från 
kvartalsekonomin?
Jag tror inte alls att alla beslut ska vara 
långsiktiga. Många beslut ska ha en 
payback på något eller några år. När vi 
befi nner oss i en dynamisk period är det 
livsfarligt att binda sig för länge. Ta en-
ergisystemet till exempel. Om vi nu är på 
väg mot ett genombrott inom solenergi, 
batteriteknik eller fjärde generationens 
kärnkraft, så bör vi inte bygga fast  oss i 
energi system, resurser och distributions-
nät, som gör det svårare att fatta de rätta 
besluten framöver.

Hur ser du på 
skogsindustrins roll?
När det gäller skogsindustrin är det 
väldigt enkelt, Sverige kan inte överleva 
som nation utan att skogsindustrin är 
långsiktigt lönsam. Den strategiska 
betydelsen av skogsindustrin för vår 
nation är oerhört stor. En svensk regering 
eller eu kan aldrig agera så att 

Hur vill du defi niera 
det goda företaget?
Det goda företaget är det företag, som 
har insikt och bäst förstår det här och 
som är bäst på att vara både proaktiv och 
reaktiv. Det gäller att inte bara göra rätt 
saker utan att göra rätt saker rätt. Det är 
bättre att göra rätt saker fel än att göra 
fel saker rätt. Självklart hänger krisen 
för det ekonomiska systemet samman 
med krisen i de ekologiska systemen. 
De är kommunicerande kärl. 

Hur kan ett globalt 
fungerande system för 
värdeskapande och 
produktion utvecklas 
i balans med naturen? 
Jag vill skilja mellan utveckling och 
tillväxt. För mänsklig utveckling fi nns 
kollektivt inga gränser. Men den fysiska 
tillväxten har sina gränser. Det fi nns 
bara en begränsad mängd träd och 
därmed är även återväxten begränsad. Det 
kommer att bli ett enormt tryck på att 
använda fysiska naturresurser och energi-
resurser och det kräver en väsentligt högre 
effektivitet jämfört med idag. 
Vi behöver en proaktiv insikt att vi måste 



skogs industrin inte har en framtid gente-
mot konkurrenterna. Vi måste tänka 
långsiktigt. Det är skogindustrins sak 
att tydliggöra detta. Sedan är det önskvärt 
att så mycket som möjligt av förädlings-
kedjorna kan knytas till oss, vad man 
nu väljer att använda denna fenomenala 
råvara till.

Hur ska det gå till?
Vi måste alla få en gemensam insikt om 
tre med varandra konvergerande kriser – 
den ekologiska, sociala och ekonomiska. 
Först och främst måste vi permanenta 
och få till stånd en hygglig fi nansiell 
ekonomisk stabilitet, det har vi inte idag. 
Vi måste också ha en hygglig social 
stabilitet och det har vi inte med dagens 
arbetslöshet, som kommer fortsätta att 
växa. Vi behöver skapa inemot en miljard 
nya jobb under de närmaste tio åren på 
jorden. Slutligen måste vi få till en 
dynamisk relation med ekosystemen. 
Idag har vi destabiliserat några av 
eko systemen och det är bokstavligen 
livsfarligt. 
 Det gäller att motstå frestelsen att 
detaljstyra utvecklingen in i planekono-
miska strukturer eller utopiska ideal-
samhällen. Däremot behöver vi få en 
gemensam probleminsikt av den typ 
som miljökriser, infl uensor, fi nanskriser 
och energikriser skapar.

Kommer vi att 
hinna agera i tid?
Historiskt har vi ibland lyckats med det, 
ibland inte. De stora kollisionerna har 
kommit av att vi inte varit proaktiva. 
Vi har inte omorganiserat makten i tid 
och lyckats lösa våra konfl ikter – det 
borde vi kunna göra nu. Vi har idag en 
helt annan medvetenhet och kunskap. 
 Företaget är samhällets instrument 
för att skapa värden, som sedan ska 
fördelas till det vi kallar för trygghet, 
välfärd och rättvisa och det ska även 
givetvis ange investeringar. Samtidigt 
måste samhället ta på sig att sätta 
spelregler och styra investeringar mot 
djärva mål, resurser och energieffektivitet.

Behövs det en ny 
internationell ordning 
för detta?
Ja, defi nitivt. Några egentliga politiska 
eller ideologiska alternativ till tillväxt-
doktrinen har hittills inte funnits i de 
senaste årens politiska värld. Världen är 
organiserad för att se till delarnas intresse 
och inte till helhetens intresse. Regeln 
har varit att ekonomisk tillväxt får 
prioritet över miljön. Kyoto-protokollet 
är inte ett misslyckande, utan ett fi asko. 
Även Köpenhamnsavtalet blev en 
kompromissprodukt och en spegel av 
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Tror du på morgondagen 
och en ljusare framtid 
för världen?
Vi är på väg in i historiens största projekt 
för samhällsombyggnad. Den globala 
uppvärmningen kommer att förändra 
levnadsförhållanden. Världens befolkning 
uppgår till närmare sju miljarder och 
kommer att öka med 2 – 3 miljarder inom 
40 år. Då ska alltså över nio miljarder 
människor försörjas med utbildning, 
energi, mat, bostäder, kultur, transporter, 
underhållning, rättigheter och rättvisa. 
De ska leva i dynamisk balans med 
naturen. Sitt hopp har de att sätta till 
teknologisk innovation och vår förmåga 
att bygga om världen.
 Byggt om samhällen har vi gjort många 
gånger förr, men utan att ha haft de 
oeftergivliga krav på förnyelse som sam-
tidens konvergerande kriser formulerar.
Vår tids generationer är långt bättre än 
tidigare på att förlösa och leda innovation, 
förändring och fördelning. Om regeringar 
och företag tar väl vara på krisen, kan 
omställningen gå snabbt och den kan nå 
ut till hela mänskligheten. Kina, Indien 
och Asien är på väg, liksom Latinamerika. 
Afrika och Mellanöstern släntrar, men 
har enastående potentialer. 
 Det är svindlande att försöka föreställa 
sig den förnyelse, som dagens kompli-
cerade samhällskris kommer att förlösa. 
Detta är inte en tid för de försiktiga och 
modfällda. Krisen måste angripas med 
djärvhet och visionär kraft.

»Socialt ansvar 
måste komma 
ur en passion för 
mer än resultat.«

Tällberg Forum samlar varje år 2000 ledande personer för att diskutera framtiden.

Vilka krav ställs på 
morgondagens ledare?
De måste ha förmågan att se till helheten 
och förstå hur vi själva och de företag 
och system vi är delaktiga i hela tiden 
fungerar i samspel och samverkar med 
varandra. Att inse detta och ha koll på 
värderingar, konkurrenter, teknologi 
och maktförhållanden är en av förutsätt-
ningarna för att bli framgångsrik.
 Framtidens ledare är också en 
människa, som förmår att ta ett moraliskt 
ansvar för att inte bara denne själv ska må 
bra, utan också för att andra ska må bra. 
»If you are ok, I am ok.« Det gäller 
såväl inom familjen, som mellan företag 
och globalt.



DETTA ÄR BO EKMAN

Bo Ekman är grundare och styrelse-
ordförande i Tällberg Foundation, 
som regelbundet genomför Tällberg 
Forum, en årlig sammankomst där 
2000 ledande personer med skilda 
bak grunder från olika länder och med 
annorlunda tankar och idéer samlas 
för att diskutera framtiden. De årliga 
samlingarna i Tällberg har resulterat 
i flera kända initiativ, som bland annat 
det FN-ledda Global Compact och 
The Carbon Principles. 
 Bo Ekman är också knuten till 
Tällberg Advisors, en svensk tanke-
smedja, som arbetar med konsult-
uppdrag för att visa hur en föränderlig 
omvärld kommer att påverka 
organisationer. 
 Bo Ekman är även författare till flera 
böcker och en ivrig samhälls debattör. 
Han har en mångårig näringslivs-
bakgrund inom Volvo och var grundare 
av Sifo Management Group. Dessutom 
har han arbetat som professor vid 
Uppsala och Umeå Universitet. 

rådande hjälplösa världsordning med 
olika nationers kortsiktiga och 
motstridiga intressen. Mötet blev en plats 
för pratbubblor, frustration, besvikelse, 
ilska, och växande misstro. Det blev 
en desorganiserad och stundtals brutal 
konfrontation mellan oklara ståndpunkter 
och oklara roller.
 Makten är fortfarande fragmenterad. 
Nationalstaternas intressen är styrande 
och upprätthålls med nationalstatens 
militära och polisiära nationella makt-
monopol. Men den nationella suveräni-
teten idag är en optisk villa, den är i 
mångt och mycket redan övergiven. 
Suveränitetsbegreppet kommer framöver 
att undergå en stark förvandling. Suve-
ränitetsprincipen, som den fort farande 
tillämpas, står mellan den nya verklig-
heten och den nödvändiga politiken.

Hur ska denna 
nya ordning se ut?
Dagens beslutsordningar löser inte de för 
oss viktigaste problemen och konfl ikterna. 
Detta har varit kristallklart under lång 
tid. Det politiska sveket är att rejäla 
initiativ att skapa nyordningar först 
kommer när kriserna blir manifesta. 
Det behövs nu ett nytt politiskt språk och 
metod, som bygger upp insikt och ömse-
sidigt förtroende som bas för de kloka 
beslut som kan minska vår utsatthet.
 Den fråga som en ny internationell 
ordning måste ge oss svar på är följande: 
Hur ska vi säkerställa att ett globalt väl 
fungerande system för värdeskapande och 
produktion utvecklas i balans med natu-
rens funktion, förnyelse och hållbarhet? 
Inte för ett par generationer framöver, 
utan för alltid. Finanskrisen har med 
grym obarmhärtighet avslöjat de nuva-
rande systemens hjälplöshet.
 Vi behöver en ny världsordning, där 
den heliga suveränitetsprincipen, som 
fragmenterar nationers intressen, ersätts 
av ett nationsbegrepp, som kan förena 
den globaliserade ekonomiska verklighe-
ten och allas beroende av ett fungerande 
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»De fl esta 
arbetar för 
delheter, få 
för helheter.«

ekosystem med nationell tillhörighet.
Att för framtiden prioritera ekologisk ef-
fektivitet och stabilitet framför ekonomisk 
produktivitet kommer att stimulera fram 
en annorlunda teknologisk bas för tillväxt 
än den som lett till ekologisk destruktion. 
Det positiva är att denna är på väg. 
Att ställa om energiförsörjningen, 
arbetslivet, relationen mellan människa 
och miljö samt mat- och vatten-
produktionen behöver inte ta mer än 25 
år. Tillväxt som förnyar ekosystemens 
kapacitet och ger miljarder fl er arbete 
och välfärd är vad världens ekonomier 
behöver. 

Behövs det också 
nya ekonomiska modeller?
Ja, dagens huvudprincip utgår från att 
söka maximera nytta och makt för 
enskilda intressenter, nationer eller före-
tag. I en globaliserad ömsesidigt beroende 
värld kommer potentialer för tillväxt, 
jobb och säkerhet kunna förlösas genom 
att maximera nytta för helheter. Den 
nödvändiga ekonomiska tillväxten 
kommer att växa fram ur ett nytt samspel 
mellan ekologi och teknologi, byggt på 
insikt om naturresursernas ändlighet. 
Därför kommer naturkapitalet och priset 
på naturresurser i en nära framtid bli en 
del av varje ekonomisk kalkyl. Vår gemen-
samma framtida välfärd kommer att 
avgöras av vår förmåga att höja 
effektiviteten i vårt utnyttjande av energi 
och naturresurser.
 Det kommer inte att fi nnas några 
gratisresurser i framtiden. Vatten, luft och 

Framtidens ledare är en människa, som förmår ta ett moraliskt ansvar.

naturresurser, som skog och fi sk, kommer 
att ingå i bnp. Tömmer man landet på 
naturresurser, sjunker den nationella 
förmögenheten. Så är det inte idag, 
men så kommer det att vara. De är en 
förutsättning för att få rätt kalkyl.
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Näringslivet kan vara 
en motor för förändring 
och utveckling

Alice Bah Kuhnke är sedan hösten 2009 miljö- och hållbarhetschef för ÅF, som 

är ett av Sveriges största konsultbolag. Dessförinnan var hon generalsekreterare 

för organisationen Rättvisemärkt i flera år. Inför frågan om att kunna tänka sig 

att återvända till TV-rutan, så utbrister hon i ett spontant – »aldrig!«.

»Det jag inte riktigt tyckte om med att 
vara programledare är själva mediet. Jag 
vet att det låter snobbigt, men jag tycker 
att det är så extremt ytligt.« 
 Det är inget Alice Bah Kuhnke själv 
säger, men att hon lever kvar så starkt i 
det kollektiva medvetandet beror givetvis 
på hennes utstrålning och engagemang. 
Utan tvekan är hon en människa som 
berör.
 »Jag har så länge jag kan minnas varit 
intresserad av hur samhället ser ut och 
utvecklas. En nyfi kenhet som växte under 
statsvetenskapliga studier. Då är steget 
inte alls långt, utan tvärtom väldigt kort 
och självklart, till att vara intresserad av 
hållbar utveckling«

Andra än nationalstaterna
Att det rent generellt saknas kompetens 
inom näringslivet när det gäller hållbar-
het skriver Alice Bah Kuhnke under på. 
Samtidigt ser hon positiva tecken, som 

att det talas mer och bättre om »Det 
ansvarsfulla företaget« än tidigare. Ett 
annat konkret exempel är att den senaste 
tiden har det rekryterats ovanligt många 
hållbarhetschefer. Hon är med andra ord 
långt ifrån ensam.
 »Ja, det är saker på gång just nu. Allt 
som rör hållbarhet har dels aktualiserats 
av fi nanskrisen, där det blev uppenbart att 
de fi nansiella systemen inte var hållbara, 
och dels av den globala uppvärmningen. 
Båda dessa faktorer är katalysatorer för 
ökade insikter.«
 Trots de ökade insikterna blev ju 
som bekant det stora klimatmötet i 
Köpenhamn i december 2009 ett fi asko.
 »Det var pinsamt och väldigt tråkigt. 
Kanske är de stora statliga förhand-
lingarnas tid förbi? Jag tror att företag, 
organisationer och enskilda makthavare 
är de, som kommer att driva utveckling 
och förändring. Det är en utmaning i 
sig, inte minst hur vi ur ett demokratiskt 
perspektiv ska tackla frågorna. 
 Över huvud taget är makt- och rättig-
hetsperspektivet otroligt intressant. 
Framöver tror jag inte att det kommer att 
vara nationalstater, som sätter agendan 
och styr upp världen. Det är ju bara naivt 
att tro att det är stater, som har makten 
när det gäller hur världen utvecklas.«

Teknik som löser problem
Därav följer rent logiskt att Alice Bah 
Kuhnke vill vara där det går att göra 
mest skillnad. Det vill säga mitt i det 
föränderliga näringslivet.
 »När jag jobbade för Rättvisemärkt, 
så samarbetade vi med företag för att 
vända produktion och göra den mer 
rättvis. Då växte min frustration över 
att saker och ting går långsamt, men 
samtidigt ökade min respekt för hur 
näringslivet kan fungera, som en motor 
för att skapa förändring och utveckling.«
 Alice Bah Kuhnke har genom åren 
fått många jobberbjudanden och säger 
mitt i ett av sina många skratt att hon har 
lärt sig att bli kräsen. Men när åf hörde 
av sig blev hon »otroligt glad«, eftersom 
hon tycker att det är uppenbart att teknik 
och tekniskt kunnande är lösningen på 
många av de stora utmaningarna. 
 »Men egentligen är det ju inte vi som 
gör jobbet. Största skillnaden, som vi 
inom åf gör, är genom våra kunder. Det 
är bara så att problem i världen också är 
affärsmöjligheter för åf. Vi har de kun-
skaper som krävs, men det betyder inte 
att vi kan luta oss tillbaka. Tvärtom måste 
vi ju visa mycket tydligare vad vi kan och 
vad vi kan hjälpa våra kunder med.«
 På åf fi nns en särskild enhet, 
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»Hållbarhet 
är det enda 
hållbara.«



Alice Bah Kuhnke tror på ingenjörerna.
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Idag svarar energin för  40 procent 

av Södras nettovinst. Framöver tror 

dock Södras VD och koncernchef

 Leif Brodén på en renässans för 

trävaror och massa. Men då för 

användning i nya slutprodukter, som 

trähus, textilier och kompositmaterial.

 »Det är tre gånger så klimatnyttigt 

att bygga hus i trä istället för med 

cement eller tegel«, säger han.

För Södra-koncernen har detta med egen 
produktion av energi inte bara blivit ett 
sätt för de energislukande massabruken 
att övervintra perioder med höga elpriser, 
utan det är numera en verksamhetsgren 
vid sidan av den övriga tillverkningen och 
försäljningen av trävaror och långfi brig 
massa. 
 Södra har bara under de senaste åren 
utvecklats till en stor producent av grön el. 
 »För tio år sedan var energinettot för 
oss mindre än en procent av vår vinst. 
Idag svarar energin för närmare 40 
procent av vår avkastning. Och jag skulle 
tro att vi har passerat 50 procent under de 
kommande fem åren. Det säger en del om 
den dramatik vi upplevt under den senaste 
tiden i branschen, säger Leif Brodén, 
vd och koncernchef för Södra.

HOT OCH MÖJLIGHET
Därför fortsätter Södras satsningar på 
ännu större elproduktion, effektivare 
energianvändning, minskad oljeförbruk-

NY AFFÄRS 
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Ecodesign center, som fokuserar enbart 
på hållbarhet. 
 »Det handlar bland annat om att 
säkerställa att de produkter och 
tekniska lösningar som tas fram har ett 
hållbarhetsperspektiv i sig från början. 
Marknaden kräver att inget lämnas åt 
slumpen. Bara en sådan sak som att 
alla material ska vara hållbara är en 
vetenskap i sig.«

En viktig förutsättning
När Alice Bah Kuhnke blir ombedd att 
titta i kristallkulan, så kommer svaret 
direkt.
 »Om 15-20 år är hållbarhet en själv-
klarhet på alla företag. Lika självklart som 
att man har en ekonomiansvarig, 
så har man en hållbarhetsansvarig. 
Marknaden kommer att kräva det. 
Det kommer helt enkelt inte att vara 
möjligt att göra affärer utan ett 
hållbarhetsperspektiv.«

10 GYLLENE REGLER FÖR ECODESIGN

 1. GIFT. Begränsa användning av giftiga ämnen och försök att skapa 

  slutna fl öden där sådana ämnen krävs. 

 2. HUSHÅLLNING. Se över era rutiner för att begränsa energi- 

  och resursanvändning i produktion och transport. 

 3. VIKT. Använd material och strukturer för att minska produktens vikt.

 4. ENERGI. Tänk på hur den färdiga produkten kommer att användas 

  och försök minimera användarens energi- och resursförbrukning. 

 5. UPPGRADERA. Förbered produkten för uppgradering och reparation. 

  Särskilt för långlivade och systemberoende produkter 

 6. LIVSLÄNGD. Optimera produkten för beräknad livslängd. 

 7. SKYDDA. Investera i slitstarka och motståndskraftiga material 

  och ytbehandlingar för att skydda produkten. 

 8. INFORMATION. Förbered uppgraderingar, underhåll och återvinning genom 

  till exempel märkningar, manualer, modularisering och lättillgänglighet. 

 9. MIX. Tänk på att återvinningsmöjligheten påverkas när du blandar material.  

  Försök därför att använda så få och enkla material som möjligt. 

 10. STRUKTUR. Använd så få sammanfogande element som möjligt, undvik 

  onödiga skruvar och limning och sök intelligenta geometriska lösningar.

»Jag vill nästan 

betala inträde 

varje dag när jag 

går till jobbet. 

Helt ärligt, det 

är min känsla.«

T E X T  P E R  A R O N S S O N D ,  F O T O  E S T E R  S O R R I

ning och större leveranser av fjärrvärme. 
 »Detta är en naturlig utveckling för 
ett bolag som lever i, av och med naturen. 
Vi strävar nu efter att maximera produk-
tionen av grön el, biobränslen och 
utnyttjandet av överskottsenergi i form 
av sekundärvärme från våra industrier«, 
säger Leif Brodén, koncernchef för 
Södra, och fortsätter:  
 »Klimatförändringen och stigande 
priser för energi är både ett hot mot 
och en möjlighet för Södra. Detta är 
driv kraften bakom det starka fokus på 
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MODELL
MED KLIMATNYTTAN I FOKUS

tror vi att sågade trävaror och massa 
kommer tillbaka. Vid sidan av mjuk-
papper, förpackningar och special-
papper, som kommer att fortsätta ha en 
stark utveckling, så tror jag att vi inom 
skogsindustrin i ännu högre grad kommer 
att använda cellulosan och våra fi brer till 
textilier och olika kompositmaterial«. 
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T E X T  C A R L  J O H A R D ,  F O T O  S Ö D R A

Leif Brodén tror på skogen.

energifrågor, som fi nns inom koncernen. 
Genom att använda mer energiprodukter 
gör vi tillsammans en insats för klimatet 
för kommande generationer. Gemensamt 
för de energiprodukter som Södra säljer 
är att de har sitt ursprung i skogen. 
 Biobränslen är bättre för klimatet än 
fossila bränslen. Södras strategi är här att 
bli helt fossilfritt.
 »Det är en sund ekonomi för oss och 
det är fullt möjligt . Det kommer i 
huvudsak att ske genom fortsatta 
energieffektiviseringar och besparingar, 
men även genom utökade satsningar på 
vindkraft och fjärrvärme. Men då måste 
vi kunna sälja det överskott som vi 
skapar«, säger Leif Brodén. 

NYA AFFÄRSMODELLER
Även om energi idag är en strategiskt 
viktig affärsgren för Södra, så är Leif Bro-
dén inte övertygad om att den fortsatta 
tillväxten kommer att ske inom just detta 
område.
 »Ska vi klara av att vara ett bra 
alternativ för skogsägaren måste vi ligga 
i framkant när det gäller att ta fram nya 
affärsmodeller. Den produkt som vid 
sidan av massa och sågade trävaror har 
varit mest signifi kant hittills har varit 
elektricitet. Men vi ser även andra 
områden, som vi kan utveckla framöver«, 
säger Leif Brodén och tillägger:
 »Vi har upplevt en stark tillväxt inom 
energiområdet under de senaste fem åren 
och denna kommer att fortsätta även 
under de närmaste fem åren. Därefter 

med tio procent. I Sverige byggs redan de 
fl esta enfamiljshus i trä. Nu satsar vi på 
fl ervåningshusen. Jag tror att detta 
kommer att bli stort i Kina och där kan 
vi verkligen göra skillnad.«

 Den allra högsta klimatnyttan nås 
dock, enligt Leif Brodén, om trävaran 
används för produktion av trähus. 
 »På Södra har vi en positiv grundsyn 
på träbyggnads teknik. Det är tre gånger 
så klimatnyttigt att bygga trähus. Om vi 
byggde alla våra hus i trä istället för i tegel 
och cement, skulle vi reducera elbehovet 
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Södra är idag inte bara en skogsindustri, 

utan också en betydande och växande 

producent av grön el.

 »Klimathotet kräver att alla samver-

kar. Att använda biobränslen är 

ett sätt att ta det gemensamma 

ansvaret för framtiden. Biobränslet 

har en rad fördelar för miljön, men det 

har också ekonomiska fördelar. Det 

är eff ektivt, fi nns inom Sverige och ska-

par arbetstillfällen«, säger Leif Brodén, 

koncernchef och VD för Södra.

Södra omsätter med sina fem massabruk, 
tio sågverk och övriga verksamheter 
årligen 15 TWh bioenergi i processerna, 
vilket motsvarar uppvärmningen av 
750 000 villor eller tre städer av 
Göteborgs storlek.
 Tack vare tidiga investeringar i nya 
turbiner i massafabrikerna, så levererar 
dessa idag vid sidan av massan både grön 
el och processenergi för fjärrvärme. 
Den egna årliga elproduktionen vid 

massafabrikerna i Mönsterås, Mörrum, 
Värö och Tofte gör Södra till mer än 
självförsörjande när det gäller el.  
 Överskottet levereras till elnätet, där 
det ersätter el som producerats från fos-
sila bränslen som kol. Den småländska 
koncernen svarar idag för ungefär tio 
procent av den svenska produktionen av 
förnybar el. 
 Södra planerar också att bygga 
vindkraftverk på såväl medlemmars som 
på egen mark. 
 »När efterfrågan på ren el ökar är 
det naturligt att se på möjligheterna att 
ytterligare öka energiproduktionen inom 
Södra. Det fi nns många bra vindlägen 
både på våra medlemmars marker och vid 
våra industrier. Därför gör vi en satsning 
på elproduktion från vindkraftverk. 
Målet är att förverkliga så många 
lönsamma vindkraftprojekt som möjligt 
på våra medlemmars marker«, säger 
Södras koncernchef Leif Brodén.

PLANERAR FÖR 350 VINDKRAFTVERK  
Sedan oktober 2009 samarbetar Södra 
med det norska energiföretaget Statkraft. 
Statkraft är majoritetsägare i de vind-
kraftsprojekt, som drivs på arrenderade 
marker medan Södra i egen regi driver 
projekten på egen mark.
 »Det här är en del i en bred allians 
för att kunna gå fram ännu snabbare med 
utvecklingen av de hållbara energilös-

GRÖN STRATEGI FÖR LIVET

ningar som konsumenterna efterfrågar. 
Det säkrar både utvecklingen av befi ntlig 
portfölj av vindkraftprojekt och ger 
möjligheten att bygga på med nya«, säger 
Södras vd och koncernchef, Leif Brodén.
Totalt handlar det idag om projekt 
omfattande cirka 350 vindkraftverk 
motsvarande 1,7 TWh årlig energi-
produktion. De första vindkraftverken 
beräknas tas i drift under 2011 för att 
sedan följas av en stegvis utbyggnad 
under fl era år framöver.  

GIGANT PÅ BIOBRÄNSLE
Vid sidan av vindkraft och egen energi-
produktion vid massafabrikerna, så säljer 
Södra biobränsle i form av bränsleved, 
fl is, bark, spån och torv från industrierna 
och medlemmarnas skogar, liksom mer 
förädlade bränsleprodukter, som pellets 
och briketter. 
 Södra är i dagsläget landets största 
tillverkare av grön el från biobränsle. 
Kunderna är här främst värmeverk och 
industrier.
 Torvtillgångarna på mossarna växer för 
övrigt ständigt och Södra skördar en del 
av dessa i samverkan med markägarna. 
Högst 25 procent av den årliga tillväxten 
skördas, vilket ger en långsiktighet i 
utvinningen. 
 Att elda torv och trädbränsle tillsam-
mans ger dessutom en hög verkningsgrad 
i värmepannor. Det gör det möjligt att   

FRIGÖR NÄTEN!
Södras koncernchef Leif Brodén vill se 
en helt annan affärsmodell än vad som 
för närvarande är möjlig när det gäller 
fjärrvärme. Idag är industrin i praktiken 
utestängd från fjärrvärmenäten, som ägs 
och drivs av kommuner och kraftbolag.
 »I Sverige finns det någonstans 
mellan 5 – 8 Twh spillvärme, som skulle 
kunna utvinnas och distribueras om myn-
digheterna tillät tredjepartsleverantörer 
att få tillträde till fjärrvärmenäten. 
 Detta motsvarar hela den planerade 
utbyggnaden av värmekraftverk«, 
säger Leif Brodén.
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Den interaktiva säkerhetsutbildningen för industrins entreprenörer, som 

lanserades för tre år sedan, tar nu svensk industri med storm. Med hjälp 

av SSG Entre görs stora besparingar ute på anläggningarna, 

samtidigt som utbildningen bidrar till 

säkrare arbetsplatser.

ssg entre fortsätter växa och är 
nu på väg att bli en industristandard. 
För närvarande kräver 36 av Sveriges 
massa- och pappersbruk att deras 
entreprenörer ska ha gått igenom 
ssg entre grundutbildning och vara 
utrustade med ett Entre-pass. Utöver 
det har konceptet spridit sig till ett 
stort antal andra industrienheter inom 
branscherna, stål-, gruv-, kemi-, energi-, 
verkstads-, samt sågverksindustri. 
 »Närmare 50 000 entreprenörer har 
nu blivit godkända sedan starten i slutet 
av 2006. Många fl er industrier är på 
gång. Stora delar av svensk industri deltar 
numera i samarbetet. Samtidigt förs 
samarbetsdiskussioner med norsk, fi nsk 
och europeisk processindustri«, säger 
Johan Nylander, affärsområdeschef för 
Hälsa Miljö Säkerhet på ssg standard 
solutions group.

ÖKAD SÄKERHET OCH FÄRRE TILLBUD 
Bakgrunden till denna massiva sats-
ning på en branschanpassad interaktiv 
säkerhetsutbildning är att entreprenörerna 
tidigare har varit överrepresenterade i 
olycksstatistiken.
 Den traditionella säkerhetsutbildningen 
har varit såväl tidskrävande som kostsam 
och ineffektiv. Entreprenörerna har 
tvingasts till likartade genomgångar på 
fl era olika bruk inför varje större under-
hållsstopp, vilket tyvärr har skapat en låg 
motivation och en dålig uppmärksamhet.
 Samtidigt betalar industrin ofta 
entreprenörernas tid för att de ska delta 
i säkerhetsgenomgångarna. Mycket tid 
har gått åt till att hålla informationen 
uppdaterad, liksom till uppföljning av att 
informationen verkligen når ut till alla.

MILJÖKÖRKORT 
FÖR DE ANSTÄLLDA
ssg miljökörkort är en branschgemen-
sam, webbaserad och interaktiv miljö-
utbildning för skogsindustrins anställda. 
Målet för utbildningen är att till en låg 
kostnad ge samtliga anställda en basnivå 
vad gäller miljökunskaper och insikter om 
miljöpåverkan. 
 Miljökörkortet består av tre olika mo-
duler – Landskapet, Skogen och vid behov 
Bruket, som är en branschanpassad modul. 
Genom att ha alla moduler aktiverade 
ökar möjligheten att höja personalens 
medvetenhet och kompetens om verk-
samhetens påverkan på den yttre miljön. 

SÄKRAR LIV FÖR 
ENTREPRENÖREN

T E X T  C A R L  J O H A R D ,  F O T O  S Ö D R A

SCA BÄST I KLASSEN
Två år i rad har sca utsetts till 
ett av världens mest etiska företag 
av Ethisphere Institute i New 
York. Ethisphere Institute, som 
arbetar med bolags styrningsfrågor, 
affärs etik, företags sociala 
ansvar, antikorruptionsfrågor 
och hållbarhetsfrågor, granskar 
i sin etik undersökning sedan 
tre år tillbaka årligen 10 000 
företag. Av de granskade bolagen 
har totalt 99 utsetts som bäst i 
klassen vad gäller etik inom 
sina respektive branscher. 

    ersätta till exempel kol som energikälla. 
Torvens roll i energi systemet utreds och 
väntas få en större roll som ersättning till 
fossila bränslen. 
 »Mossarna har under hundratals år 
lagrat koldioxid och ur miljösynpunkt 
är det bra att ta tillvara energin från 
dikade mossar«, säger Leif Brodén.
 Dessutom värms ett växande antal 
villor, lägenheter och andra lokaler i fl era 
sydsvenska tätorter upp av fjärrvärme från 
Södra. Södras anläggningar har här kopp-
lats samman med lokala fjärrvärmenät. 

»VI MÅSTE SAMVERKA«
Södras satsningar på biobränslen visar att 
det också går att producera förnyelsebar 
energi i större skala. Det är då den ger en 
betydande effekt i arbetet med att ersätta 
de fossila bränslen som har en så negativ 
inverkan på klimatet. 
 »Alla tjänar på att fossila bränslen 
ersätts med biobränslen. Klimathotet 
kräver att alla samverkar. Att använda 
biobränslen är ett sätt att ta det 
gemensamma ansvaret för framtiden. 
Biobränslen har en rad fördelar för miljön. 
De ingår i naturens eget kretslopp och 
är till skillnad från fossila bränslen en 
förnyelsebar resurs. Dessutom binder 
de koldioxid från luften. Att använda 
biobränslen har också ekonomiska 
fördelar. Det är effektivt, fi nns inom 
Sverige och skapar arbetstillfällen.



ETT NATURLIGT ENGAGEMANG

SUN D S VA L L D R AG O N S har liksom många 
andra basketklubbar sin bakgrund i 
KFUM- och KFUK-rörelserna. När KFUM 
i Sverige sökte efter föreningar som var 
villiga att engagera sig socialt i Kenya, så 
nappade Sundsvall Dragons. Klubbens 
arbete i Orongo gjorde att SSG fi ck upp 

ögonen för projektet och blev sponsor. 
I Kenya har klubben Orongo Dragons 
bildats med tio lag i sin verksamhet. Och i 
Sundsvall fi nns ett annat Orongo Dragons, 
tillika Sundsvall Dragons utvecklings lag, 
som spelar i division I och har SSG  som 
huvudsponsor. Sundsvall Dragons stödjer 

också ett barnhem i Kenya. 
 »Många av våra kunder jobbar också 
med olika sociala projekt och engage-
mang för hållbar utveckling runt om i 
världen. Därför känns det naturligt för oss 
att engagera oss i det här«, säger SSGs 
VD Jonas Berggren.

Nytt hopp för 

Tillsammans med den framgångsrika basketklubben 
Sundsvall Dragons kämpar SSG för att förbättra tillvaron för 

befolkningen och förhindra utbredningen av hiv i Kenya.

När Anders Öhrn, styrelseordförande i 
basketklubben Sundsvall Dragons, kom 
till Orongo i Kenya för fem år sedan såg 
han mest elände. 
 Den lilla byn med 2 000 invånare var 
hårt drabbad av hiv och vuxna i arbetsför 
ålder var sällsynta.
 »50 procent av invånarna i regionen 
är smittade med hiv. Många har dött i 
aids och det saknas praktiskt taget en 
hel generation. Klyftan mellan de äldre 
och de unga är ett av många problem«, 
berättar han.
 Det fanns ingen basketplan i Orongo, 
men med hjälp av ortens yngre befolkning 
och nationella representanter för kfuk så 
byggdes på några dagar något som kunde 
fungera som en plan.
 »Korgarna byggdes av en stolpe, en 
planka och en järnring. Och underla-
get var en hård jordplan. Men perfekta 
förhållanden för basket var inte det vik-
tigaste, det fanns bara en i byn som hade 
spelat förut. Det viktiga var att få till en 
samlingspunkt.«

Basketplanen  blev byns torg
Basketen blev snabbt populär och lockade 
till sig ungdomar. Anders Öhrn såg snart 

tecken på att satsningen skulle ha en 
framtid. 
 »Till skillnad mot en fotbollsplan, så 
är en basketplan lagom stor för att bli en 
samlingsplats. Inte bara killar kom för 
att spela, utan även tjejer. I Kenya får 
inte tjejer spela fotboll, men däremot är 
det tillåtet med boboll som är en variant 
på basket. Äldre personer kom också till 
planen för att titta på, många hade saknat 
ett torg att träffas på.«
 Ett av de viktigaste syftena med att få 
igång de unga killarna att spela basket, 
har varit att samtidigt kunna sprida 
kunskap om hur man skyddar sig mot hiv 
genom att använda kondom.
 »Det fi nns många myter om hiv, en är 
att man blir botad om man har sex med en 
oskuld. Det är naturligtvis enormt viktigt 
att få stopp på smittspridningen. Informa-
tion mot droger och mot kvinnovåld är 
också högt prioriterat«, säger Anders 
Öhrn.

Räddar liv
Sundsvall Dragons har tre ben att stå på, 
elitbasket, ungdomsbasket och sociala 
projekt. Alla är lika viktiga och integ-
rerade i varandra. Anders Öhrn tror att 
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det är just detta som också kan locka 
sponsorer. Så gick det i alla fall till när ssg 
blev intresserat av samarbete. Tillsam-
mans stödjer Sundsvall Dragons och 
ssg nu även olika vattenreningsprojekt i 
Orongo, samtidigt som ett gemensamt 
initiativ har tagits för att samla in pengar 
till befolkningen i området.
 I december inträffade ytterligare något, 
som understryker det sociala engage-
manget. Burundiern Alain Hakizimana, 
papperslös fl ykting, spelade tidigare 
basket i Sundsvall men tvingades lämna 
Sverige och har levt i stor fara i hemlan-
det. Nu är han tillbaka.
 »Vi har arbetet med det här sedan slutet 
av sommaren 2008 och har äntligen lyck-
ats få hit honom med ett arbetstillstånd. 
Visst, det kostar oss mycket pengar, men 
vi tror att vi kan ha räddat ett liv«, säger 
Anders Öhrn.
 I sammanhanget bör också nämnas att 
Sundsvalls Dragons sociala engagemang 
inte gjort att klubben tappat fokus på bas-
keten. Sundsvall är som bekant regerande 
svenska mästare. 

T E X T  A N D E R S  L Ö V G R E N  F O T O  S U N D S VA L L S  D R A G O N S



 Orongo 
Anders Öhrn tror på Afrika.
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Finns det företagsledare som vaknar på 
morgonen och säger: »Idag ska jag vara så 
ond som möjligt«? 
 Jag tror inte det. Till och med ledarna 
för till exempel knarksyndikat i Mexiko 
(som med en cynisk defi nition kan kallas 
»företagsledare»)  kan säkert motivera 
sin verksamhet med att det »är frivilligt 
om de vill använda droger« eller »om inte 
jag gör detta så gör någon annan det« 
eller »usa har skapat strukturer som gör 
att vi i Mexiko inte kan bli rika på andra 
affärer« eller hur de nu väljer att motivera 
sitt arbete. Förmodligen gör de det med 
argumentet att de »vill skapa en trygg, 
ekonomisk grund för sina barn i denna 
otrygga värld vi lever vi.«
 Medan medlemmarna av organisatio-
nen Sea Shepherd tycker att valfångst är 
något av det mest onda man kan hålla 

på med, så ser kaptenen på ett valfångst-
fartyg utanför Japan på fångst av valar 
som en del av en japansk tradition av att 
leva på vad havet erbjuder. För honom är 
valfångst något naturligt. Någonting gott. 

Självgoda människor är 
det farligaste som fi nns
På samma sätt fi nns det människor som 
tycker att kampen för fri abort är den vik-
tigaste kampen på 1900-talet, medan det 
samtidigt fi nns människor som anser sig 
ha rätt att spränga privata abortkliniker i 
usa för att de likställer abortläkarna med 
mördare. Båda sidor kämpar sin kamp 
fullt övertygade om att de kämpar för 
Det Rätta och Det Goda.
 Och det är därför jag blir rädd eller i 
alla fall skeptiskt fundersam när jag hör 
företag skryta för mycket om att de vill 
vara »ett gott företag«.  När de viftar för 
mycket med den »goda fanan«. 
 För självgoda, övertygade människor, 
som tror sig ha rätt är kanske det farligaste 
     som fi nns. 

            Se bortom slagorden
                 Det är en sanning att makt 
                    korrumperar människor. 
                      Och det kan sägas vara lika 
                        sant att människor och 
                          företag, som utger sig för 
                           att vara goda, riskerar att 
                            bländas av sin egen 
                            självgodhet.
                          Så ska företag inte          
                            kämpa för att göra »rätt«? 
                           Är det fel att företag 
                          äntligen börjar ta sitt 
                         sociala ansvar på allvar? 
                        Naturligtvis inte. Men det 
                       är viktigt att inte låta 
                      slagorden stå i vägen för 
                      vad som är viktigt.
                  Istället för att hela tiden 
                    sträva efter att uppfylla vad 
                  vi tycker är »gott« eller »rätt«, 
                 borde vi kanske istället försöka 
               fokusera på att göra något som i 
             slutändan inte tillfredställer oss. 
           Vara lite mindre själviska.

En favoritscen
En av mina absoluta favoritscener är i 
fi lmen »Gandhi« när Mahatma Gandhi 
möts av en kristen man, som är utom sig 
av sorg för att han mördat en muslims 
pojke, detta som hämnd för att muslimer 
mördat hans lilla son. Gandhi säger till 
mannen:
 »Jag vet en väg ut ur helvetet. Hitta 
ett litet barn vars mamma och pappa har 
blivit mördade och uppfostra honom som 
om han vore din egen son.«
 Men sedan lägger han till: »Men var 
noga med att se till att det är ett mus-
limskt barn och uppfostra honom till 
muslim.«

Det osjälviska företaget
»Det osjälviska företaget« kanske inte 
ligger lika lätt på tungan. Men det är en 
mycket bättre målbild att ha än att försöka 
vara »det goda företaget«. 
 Och en sak är säker. I en tid när 
människan blivit så produktiv på att 
utnyttja jordens resurser på ett i längden 
fullständigt ohållbart sätt, ökar värdet 
på att kunna sluta tänka på att hela tiden 
maximera sin egennytta. 
 Osjälviskheten är kanske den vackraste 
av mänskliga egenskaper. Men den är 
tyvärr lika ovanlig som den är vacker. Och 
lika viktig just nu som den är ovanlig.

Fredrik Härén

Tror på oegennyttan.

Fredrik Härén

är författare och föreläsare 
inom ämnet kreativitet. 
Hans Idébok har nyligen blivit 
inkluderad i boken »The 100 Best 
Business Books of All Time«. 
Fredrik blev vald till Årets 
talare 2007. Han nås på
fredrik.haren@interesting.org.
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Kina gör framsteg 
på miljöområdet
Kinas miljöproblem är 

gigantiska på grund av den 

snabba industrialiseringen, 

men det finns också en klar 

politisk vilja att skynda på 

miljötänkandet.

Det som händer i Kina just nu saknar 
motsvarighet i världshistorien. Aldrig 
någonsin tidigare har hundratals miljoner 
människor lyfts från absolut fattigdom till 
ett drägligt liv på bara några decennier.
Kina är i dag världens tredje största 
ekonomi och den snabbast växande 
ekonomin i världen. Det märks överallt 
i landet, framför allt i de stora städerna. 

Gamla stadsdelar rivs, nya skyskrapor slås 
upp på rekordtid. Motorvägar, järnvä-
gar, tunnelbanenät, fl ygplatser med mera 
byggs i en rasande takt. 
 Tillväxten i Kina har varit rekordartad 
med tvåsiffriga tillväxttal under stora 
delar av 2000-talet. Även när den globala 
fi nanskrisen slog till med full kraft i slutet 
av 2008, så kunde bnp-tillväxten i Kina 
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Motorvägar, järnvägar, tunnelbanenät och fl ygplatser byggs i en rasande takt.
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hållas på en hög nivå tack vare ett enormt 
statligt stimulanspaket.
 För Kinas ledare är hög tillväxt av stor 
betydelse för att landet ska kunna skapa 
nya arbetstillfällen samt slå vakt om den 
sociala och politiska stabiliteten, vilka är 
centrala begrepp i regeringens politik.

En pinsam situation för landet
Men den höga tillväxten har också en 
baksida. Den snabba industrialiseringen 
av Kina har skett på bekostnad av miljön 
i luften, på land och i vattnet. Kina har på 
kort tid blivit det land i världen som släp-
per ut mest växthusgaser. Mer än hälften 
av den globala ökningen av växthusgasut-
släpp kommer från Kina.
 »Det är en pinsam situation för landet, 
eftersom vår största bedrift också är 
vår största börda”, säger Wang Jinnan, 
en av Kinas ledande miljöforskare, till 
tidningen New York Times. ”Det fi nns 
ett tryck på oss att förändra detta, men 
många människor vägrar acceptera att vi 
måste göra det så snabbt.« 
 I dag är en fjärdedel av Kina öken 
och varje år breder öknarna ut sig yt-

terligare på grund av skogsavverkningar 
och klimatförändringar, som orsakas av 
växthuseffekten.
 Ännu en effekt av ökenspridningen och 
det förändrade klimatet är att vatten-
bristen ökar, våtmarksområden och sjöar 
torkar ut, vattennivåer i fl oder minskar 
och grundvattennivåerna sjunker.

Luftföroreningar 
och akut vattenbrist
Ökningen av antalet registrerade person-
bilar är en viktig källa till den ohälso-
samma luften i Kinas storstäder. Enligt 
Världsbanken är 16 av världens 20 mest 
luftförorenade städer kinesiska. Men det 
som framför allt bidrar till koldioxidut-
släppen är Kinas koleldade kraftverk, som 
står för cirka 70 procent av energiförsörj-
ningen i landet. 
 »Nationellt är den största utmaningen 
vad gäller miljön emellertid inte luftföro-
reningar utan tillgången till rent vatten«, 
skriver svenska ambassaden i en rapport 
om Kinas miljöproblem.
 oecd uppskattar att 30 procent av Ki-
nas vattendrag är allvarligt förorenande. 

Världsnaturfonden (wwf) säger att 40 
procent av vattnet i Kinas fl odsystem har 
ett kvalitetsindex på 3 eller sämre, vilket 
innebär att det inte går att dricka. 
Problemet är speciellt allvarligt i södra 
Kina, där över 300 miljoner människor 
inte har tillgång till rent vatten. Även i 
norra och västra Kina är vattenbristen 
stor och situationen förvärras snabbt. 
Av Kinas 600 största städer har cirka 
400 brist på vatten.
 De växande problemen på landsbygden 
kombinerat med möjligheten att hitta 
jobb i de stora städerna har medfört en 
gigantisk migration och urbaniseringen 
bara tilltar. Mellan 15 och 20 miljoner 
människor per år uppskattas fl ytta från 
landsbygd till stad. Kina har i dag 1,3 
miljarder invånare och konsultföretaget 
McKinsey & Co uppskattar att en miljard 
kineser kommer att bo i städer år 2030. 

Ökad insikt hos 
de styrande i Kina 
Fortsatt tillväxt i Kina innebär att landet 
samtidigt måste få tillgång till mer energi. 
Att sätta igång ett koleldat kraftverk är 

Tillväxten i Kina har varit rekordartad med tvåsiff riga tillväxttal under stora delar av 2000-talet. Enligt Världsbanken  
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det snabbaste sättet att öka tillgången på 
elektricitet, men också det smutsigaste. 
Sedan några år tillbaka fi nns dock en tyd-
lig insikt hos de styrande att energimixen 
måste förändras.
 »Kinas val av energimix det närmaste 
decenniet är avgörande för om vi ska 
lyckas begränsa växthuseffekten«, säger 
Karl Hallding, en av Sveriges främsta 
Kina-experter, i Naturvårdsverkets tid-
ning Klimataktuellt.
 Säkerhet i energiförsörjningen är en 
högst angelägen och prioriterad fråga för 
Kinas centralregering. 
 »Det kinesiska kommunistpartiets 
legitimitet beror på dess förmåga att 
kunna leverera fortsatta reformer och 
fortsatt utveckling, så regeringens fokus 
på energisäkerhet är inte bara nödvändig 
av ekonomiska skäl, det handlar också 
om politisk överlevnad«, skriver Hallding 
tillsammans med sina kolleger Guoyi 
Han och Marie Olsson vid Stockholm 
Environment Institute i en rapport till 
den svenska regeringens rådgivande 
kommission för hållbar utveckling.

Tre framsteg på miljöområdet
I Kinas elfte femårsplan, som började 
gälla 2006, kan man urskilja tre framsteg 
på miljöområdet: Mer förnyelsebar energi, 
kampanjer för att öka miljömedveten-
heten bland befolkningen och politiska 
initiativ för att göra Kinas tillväxt mer 
miljövänlig. 
 »Den nya politiska viljan kom från det 
absoluta toppskiktet – den ingår som en 
central del i president Hu Jintaos egna 
politiska agenda om en vetenskaplig syn 
på utveckling«, enligt miljörapporten från 
svenska ambassaden i Peking. 
 Vad som dessutom skyndade på miljö-
tänkandet var de uppenbara luftproble-
men i Peking inför os 2008. För att göra 
luften mer dräglig för de aktiva fl yttades 
drygt 100 fabriker ut från staden och 
300 000 taxibilar och bussar byttes ut till 
mer miljövänliga fordon. 
 Sedan dess har Kina fått en hel del 
uppmärksamhet för sina satsningar på 
att utveckla förnyelsebar energi. Kinas 
vindkraftkapacitet har fördubblats många 
år i rad och energi från solbränsleceller är 
redan en viktig exportvara.

Ambitiösa energimål
Regeringen har satt upp ett ambitiöst mål 
för att utveckla förnyelsebara energikällor 
och planerar att fördubbla dess andel av 
energiförsörjningen från 8 procent 2006 
till 15 procent 2020.
 Miljömedvetandet måste också komma 
ner på gräsrotsnivå. Sådant kan ta tid i 
ett land, där en stor del av befolkningen 
fortfarande är van vid att slänga ut sitt 
köksavfall direkt på gatan eller på trottoa-
rerna. Men om det fi nns ett ekonomiskt 
incitament kan det gå snabbare. 
 År 2008 förbjöd regeringen tunna 
plastpåsar och tvingade livsmedelsbuti-
kerna att ta betalt för plastkassar. Redan 
inom ett år hade reformen nått stor fram-
gång; antalet plastkassar hade minskat 
med två tredjedelar, eftersom folk tog med 
sig sina återvinningsbara kassar när de 
gick och handlade för att slippa betala för 
plastkassarna. 

T E X T  J A N  H Ö K E R B E R G

  är 16 av världens 20 mest luftförorenade städer kinesiska. Kinas största utmaning vad gäller miljön är tillgången till rent vatten.
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Svenskar 
hjälper Kina 
att skapa 
levande 
ekostäder

I Kina fi nns 50 så kallade 

ekostäder planerade. Målet 

är att skapa 200 städer för 

en halv miljard människor. 

Svenska Sweco har deltagit 

i fl era planeringsuppdrag 

med hållbarhetsprofi l. 

I Kina betraktas Sverige som 

ett föregångsland när det 

gäller miljöpolitik, hållbar 

utveckling och miljöteknik.

År 2001 fi ck svenska Sweco, ett av 
Europas största arkitekt- och teknik-
konsultföretag, en inbjudan att delta i 
en tävling, där det gällde att skapa en 
skandinavisk satellitstad, Luodian New 
Town, i utkanten av Shanghai. Sweco fi ck 
uppdraget, vilket innebar startskottet för 
en omfattande verksamhet i Kina.
 »Hållbar utveckling i stadsplaneringen 
i Kina har blivit ett koncept som används 
som en marknadsplattform«, säger 

professor Ulf Ranhagen, chefsarkitekt på 
Sweco. »Aktiviteten är hög och redan är 
50 så kallade ekostäder planerade. Målet 
är att skapa 200 städer för en halv miljard 
människor.«

På väg mot en miljonstad
Ulf Ranhagen var med redan från början 
när det gällde att rita och planera 
Luodian New Town, där Sigtuna för öv-
rigt användes som inspirationskälla. Åren 
därefter kom han, och Sweco, att delta i 
en rad olika projekt i Kina för planering av 
hållbara städer och stadsdelar.
 Det hittills största projektet är Caofei-
dian International Eco City, 22 mil sydost 
om Peking, där Sweco anlitats för att ta 
fram analyser, strategier, och systemlös-
ningar för en hållbar planering av den 
första etappen av staden om cirka 30 kva-
dratkilometer och cirka 400 000 invånare. 
På sikt planeras för en fortsatt utbyggnad 
till en miljonstad på 150 kvadratkilometer.

Komplement till 
den tunga industrin
Caofeidian ligger nära Tangshan, en stad 
i provinsen Hebei, som 1976 drabbades 
av en av de värsta jordbävningarna i 
världshistorien, där minst en kvarts miljon 

människor fi ck sätta livet till. Sedan dess 
har Tangshan byggts upp till ett stort 
industriellt centrum för tung verkstads-
industri.
 »En tanke med att bygga en ekologisk, 
kunskapsbaserad stad i Caofeidian är 
bland annat att myndigheterna vill ba-
lansera och komplettera den stora tunga 
industrisatsningen i närheten«, säger 
Ranhagen.

Svenska förebilder
Svenska förebilder har använts i plane-
ringen, exempelvis Hammarby Sjöstad i 
Stockholm och Västra Hamnen (Bo 01) 
i Malmö, men också svenskt planerings- 
och miljötänkande i stort. När en ekostad 
med svensk inspiration planeras är det av 
särskilt stor vikt att hitta hållbara system-
lösningar, där en viktig del är resurs- och 
energieffektivisering bland annat med 
hjälp av den så kallade kretsloppsmodel-
len, som innebär att system för avfall, 
vatten och avlopp samt energi kopplas 
samman för att möjliggöra produktion av 
biogas för bussfl ottan.
 »Vi har också planerat för en funktions-
blandad stad, där bostäder, servicefunk-
tioner och arbetsplatser integreras bland 
annat i åtta urbana noder som delvis är 



41

Skärpta miljökrav förändrar landets 
massa- och pappersindustri 
Samtidigt som Kinas export sjunkit, som en följd av den globala 
finanskrisen, så fortsätter den inhemska konsumtionen att öka. 
Levnadsstandarden stiger och kineserna förbrukar allt mer
kontorspapper, tidningspapper och tidskriftspapper. 

År 2010 väntas Kina använda drygt 60 
miljoner ton kartong och knappt 
30 miljoner ton fi npapper, vilket gör 
landet till världens största pappers- och 
kartongkonsument. Över hälften av 
alla beställningar på pappersmaskiner i 
världen har gått till Kina under de senaste 
åren.
 Det fi nns mycket skog i Kina, men den 
är utbredd och splittrad. I Kina används 
därför ofta träfri massa som råvara. Men 
det ger sämre kvalitet, eftersom obestru-
ket fi npapper av bambu, halm och vass ger 
mindre styvt och inte lika vitt papper som 
träbaserat.

Äldre bruk slås ut
Den sämsta papperskvaliteten väntas 
gradvis försvinna från marknaden, efter-
som Kinas skärpta miljökrav tvingar 

pappersindustrin att minska sina utsläpp. 
Många åldriga småbruk tvingas då att 
stänga för gott. Inte bara för att de är 
ineffektiva och förbrukar naturresurser, 
utan också för att stora mängder silikat 
förbrukas, då de producerar papper av 
halm och liknande material. Silikat bidrar 
till övergödning av vattendrag

Ökat intresse för bambu
Intresset för alternativt virke sporras av 
att det råder en växande brist på råvaror 
för att producera papper i Kina. Omkring 
hälften av pappersmassan produceras av 
returpapper, som till stor del importeras 
från usa.
 Av de alternativa fi bermaterialen är det 
närmast bambu som är intressant, men 
bambu går åt till mycket annat, exempel-
vis som byggnadsmaterial.
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Fakta om Caofeidian
projektnamn 
Caofeidian International Eco City.

swecos verksamhetsområde 
Stadsplanering, energi, 
vatten & miljö, infrastruktur.

plats
80 km från centrala Tangshan, 
220 km sydost om Peking.

yta 
30 km² i en första etapp (2020), 
150 km² på längre sikt.

invånare
Cirka 400 000, 
fullt utbyggd 1 – 1,3 miljoner.

T E X T  J A N  H Ö K E R B E R G ,  F O T O  S W E C O .

bilfria. På så sätt skapas en mer levande 
stad med offentliga rum som är tillgäng-
liga för alla«, säger Ulf Ranhagen.

Ser Sverige som föregångsland
Kina ser Sverige som ett föregångsland 
när det gäller miljöpolitik, hållbar utveck-
ling och miljöteknik. Svenska ambassaden 
i Peking och dess miljöteknikcenter, 
centek, arbetar aktivt med att försöka 
locka svenska företag till Kinas ekostäder.  
 »Men jag tror det skulle behövas ännu 
större satsningar från svensk sida, andra 
europeiska länder tycks också vara mycket 
aktiva«, säger Ranhagen.



IDÉER SOM  
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Tidningen Inspire, som trycks på fl era 
språk, har blivit mycket uppskattad och 
belönad. 
 »Ja, det känns mycket bra. Idén är att 
göra en annorlunda tidning med ett fokus, 
som kanske inte är så förväntat. Våra 
målgrupper attraheras inte av maskiner 
och ton i sig, utan av den kundnytta 
våra produkter för med sig. Egenskaper 
som kan tillåta våra kunder att drömma, 
känna inspiration och lust. De unika och 
högkvalitativa produkter vi marknads-
för, tycker vi förtjänar något utöver det 
vanliga. Varumärkena för våra kartong-
produkter, Invercote och Incada, är ju 
framtagna för mycket krävande segment. 
Det handlar om stora krav på en produkts 
säljbarhet, sättet att fånga konsumenterna. 
Oftast arbetar vi med starka internatio-
nella varumärken. Svåra jobb helt enkelt 
och det trivs vi bäst med av många anled-
ningar. Dels för att utmaningen i sig gör 
det roligare och dels för att vi hela tiden 
lär oss nya saker.«

KONTROLL HELA VÄGEN
Tankarna om det hållbara och goda 
företaget sitter i företagets väggar sedan 
urminnes tider. Eller åtminstone sedan 
1665 då företaget grundades, som Östanå 
Pappersbruk i Iggesund. En av företagets 
första kunder var Uppsala Universitet och 
det innebär med stor sannolikhet att Carl 
von Linné skrev på papper från Hälsing-
land.
 »Hhm, jag borde kolla upp om uni-
versitetet fortfarande är kund. En ganska 
lång kundrelation i så fall. Hur som helst, 
ända sedan dess vågar jag påstå har det 
rått en särskild anda här i Iggesund. Allt 

vi gör ska vara rätt och riktigt. Kvalitet 
i alla led. Att kunna ha den särskiljande 
förmågan att kunna göra det stora extra 
och att kunna bidra med mervärden till 
våra kunder. Det är vad det handlar om 
för oss.«
 Ett av dessa mervärden är som sagt 
hållbarhet. Kontroll och spårbarhet 
genom hela tillverkningskedjan är avgö-
rande.
 »Vi har en miljon hektar produktiv 
skogsmark i koncernen. Att vi har den 
tillgången är oerhört starkt, eftersom det 
innebär att vi kan svara för våra produk-
ter. Vi har koll från vaggan till graven, 
det är en devis vi har levt länge efter. Det 
innebär att vi är med allt från det att vi 
planterar nya träd till det att vi skördar 
för olika ändamål. Till våra sågverk, till 
massabruket, till det att vi gör kartong 
och så vidare.
 Alla miljöfrågor och hållbarhetsfrågor 
är naturliga delar i tillverkningen och 
marknadsföringen av Invercote och Inca-
da. Vi arbetar stenhårt med att hela tiden 
säkerställa hållbarheten. Inte bara i några 
led, utan i alla led som så småningom når 
fram till kunden. För om man inte håller 
det man lovar med sitt varumärke – ja, då 
åker man rutschkana.«
 
IGGESUNDS EGEN NOLLVISION
Risken är emellertid försvinnande liten 
att Iggesund ska rutscha utför. Insikten i 
företaget är att det gäller att vara på tårna 
och ständigt genomföra förbättringar.
 »Bara under 2009 har vi lyckats sänka 
utsläppen av koldioxid från fossila källor 
med 64 procent från Iggesunds bruk. 
Det är en ganska radikal sänkning som 
motsvarar ungefär 63 000 ton. För att 
ge perspektiv på vad det handlar om, så 
motsvarar det ungefär 17 500 personbilar 
som vardera kör 1 500 mil per år.«
 Redan innan de här åtgärderna, som 
krävde en investering på 100 miljoner 
kronor, var bruket biodrivet till nära 90 
procent. 
 »Nu hamnar vi på ungefär 95 procent. 
Så det innebär att vi inte är långt ifrån en 
tillverkning som är helt fri från utsläpp av 
koldioxid. Vår vision är att vara självför-
sörjande på el och totalt oberoende av 
fossila bränslen. Samtidigt vet vi att det 
är de sista procenten som blir svårast och 
kommer att ta tid.«

»Att kunna ha den 

sär skiljande förmågan att 

göra det lilla extra och 

att kunna bidra med 

mervärden till våra kunder. 

Det är vad det handlar om 

för oss. Hållbarhet är 

ett av dessa mervärden«, 

säger Carlo Einarsson, 

prisbelönt direktör för 

marknadskommunikation 

på Iggesund Paperboard.
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Carlo Einarsson tror på det som gör skillnad.



 WE 
 ARE 

   YOU.
YOU ARE WE. The fi nely meshed network of 
expertise we have built up, with skilled and 
experienced people from the industry, has created 
an innovative environment that has resulted in a 
host of new ideas and joint sustainable solutions to 
shared problems. At ssg, we work on the industrial 

aspects of a number of projects and ideas that lie at 
the cutting edge of development. Everything we 
do is aimed at improving effeciency and reducing 
the waste of resources. 
 Together we can make things greener. 
WE ARE ALL TOGETHER.
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