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Agenda
• Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

• Anna Elgh, Vd Svenska Retursystem

• Lotta Giesenfeld Boman, Ägare & Vd Sigtunahöjden 

Hotell och Konferens

• Christian Quarles van Ufford, Marknad- och 

kommunikationschef Miljömärkning Sverige

INKÖP





Vision:

“Tillsammans för en
hållbar framtid”

Ledord: 

• Tillsammans

• Hållbar  - i alla led

• Lärande

• Wow! 



Hållbarhet på vårt sätt

3 viktiga faktorer 
för ett lyckat 

hållbarhetsarbete 

1. People
2. Planet
3. Profit

Ägardirektiv



Ägardirektiv
Ägarna vill bygga ett hållbart och lönsamt företag som förädlas över tid med en minimal miljöpåverkan. 

Sigtunahöjden ska bygga lönsamhet och stabil tillväxt där överskottet investeras i utveckling och förädling av verksamheten.

Sigtunahöjden skall vara en inkluderande arbetsplats med högt i tak, där vi bygger ömsesidig respekt mellan  gäster/personer/personal 

som vistas här.

Sigtunahöjden ska utvecklas och arbeta jämsides med sina kunder, lära av och med varandra, vara varandras bollplank.

Sigtunahöjden ska skapa möjligheter för sina företag/kunder och gäster att nå hållbar framgång. 

Sigtunahöjden ska tillhöra toppskiktet av mötesanläggningar i världen.

Sigtunahöjden ska vara ett föredöme, förebild och inspirationskälla för besöksnäringen som helhet och arbeta aktivt med utveckling och 

innovation. 

Sigtunahöjden ska vara en lokal, nationell och internationell partner för utveckling av hållbarhet inom besöksnäringen. 

Sigtunahöjden ska skapa möjligheter för sina företag/kunder och gäster att nå hållbar framgång. 

Sigtunahöjden ska vara ett föredöme, förebild och inspirationskälla för besöksnäringen som helhet och arbeta aktivt med utveckling och 

innovation. 

Sigtunahöjden ska vara en lokal, nationell och internationell partner för utveckling av hållbarhet inom besöksnäringen. 



“

Kontakt:
https://www.linkedin.com/in/lottagiesenfeldboman/Lotta Giesenfeld Boman

Mail: lotta.boman@sigtunahojden.se

Tack!

mailto:lotta.boman@sigtunahojden.se
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Christian Quarles van Ufford

Marknads- och kommunikationschef



Inledning

Ett starkt varumärke byggs inifrån och ut, och inte tvärt om. 

Det är chefer och medarbetare som måste tro och leva 

efter företagets värderingar, mission och vision. Det är först 

när alla medarbetare är riktiga varumärkesambassadörer 

som företaget framgångsrikt kan bygga sitt varumärke hos 

sina kunder, och andra intressenter. Vi vet genom otaliga 

undersökningar att de företag som toppar medarbetares 

ranking också är de som är marknadsledare, eller 

åtminstone är framgångsrika. Här finns det många goda, 

inte minst dagens deltagande företag Sigtunahöjden Hotell 

och Konferens och Svenska Retursystem. På internationell 

nivå har vi t ex Ikea och Spotify. Det dessa företag har 

gemensamt är att de har en tydlig hållbarhetsprofil.



The Report är uppbyggt kring i huvudsak tre 

områden: 

• 1) Svanenbarometern, där vi ställer frågor till 

konsumenter inom specifika ämnen som kopplas 

till innehållet, 

• 2) vi intervjuar vad vi kallar för ”thought leaders”, 

dvs ”experter”, och ber dem dela med sig av sina 

kunskaper och synpunkter i ämnet, 

• 3) varje kapitel i rapporten sammanfattas med ett 

antal konkreta förslag på vad ett företag kan göra 

för att stärka sitt hållbarhetsarbete

The Report



Svanenbarometern

• Nationell undersökning med 

ca 1000 personer

• Frågeställningar kopplade till 

människors arbetsgivare

• Mer information i The Report

#3 på www.Svanen.se



53 %
vet vad deras arbetsgivare gör 

inom området för hållbarhet.

47% gör det inte! 



1/3
upplever att deras arbetsplats mest 

pratar om hållbarhet men egentligen 

inte gör någonting.
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THE GREEN GAP



The Green Gap

I vår undersökning kan vi konstatera att det finns ett glapp i 

kunskap om vad företaget gör samt att många medarbetare 

upplever det företaget gör är ”tomma ord” . Vi kallar detta 

fenomen för ”The Green Gap” – och med god sannolikhet 

är detta ett vanligt problem hos många företag idag.

Det vi också ser i undersökningar är att allt fler personer, 

inte bara unga, både stödjer och söker sig till företag som 

på har en tydlig strategi för hur de kan bidra till ett mer 

hållbart samhälle, och inte bara gå med vinst.

Så, det finns stora fördelar i att lösa ”the green gap”.



Engagemang för vårt klimat och 

miljö har aldrig varit större!



• För att bibehålla och attrahera medarbetare i framtiden behöver företagen verkligen 

analysera och förstå vilka drivkrafter människor har när det kommer till klimat och 

miljöfrågor. Svaren på dessa frågor blir avgörande när de mest attraktiva talangerna 

väljer vilket företag som de vill arbeta på. 

• Med en ett klimathot som förvandlats till en klimat-realitet även för oss i Norden, med 

en Greta-generation som skapat rekordengagemang i miljö- och klimatfrågor måste 

företagen koppla sitt arbetsgivar-löfte till en genomgripande strategi för hur hållbarhet 

skall vara en integrerad del av hela affärsverksamheten. Inte minst hur medarbetare 

kan engagera sig i företagets hållbarhetsarbete och bli en del av lösningen. 



• Ärlighet och transparens – visa på var företaget står i hållbarhetsfrågan idag samt 

vilken ambition och riktning de skall ha för framtiden (vision)

• Engagera och involvera chefer och medarbetare i att bli en del av lösningen –

intraprenörskap i hållbarhet

• Självförverkligande – låt medarbetare bli företagets hålbarhetshjältar genom att låta 

dem bli både interna och externa förebilder

• Skapa en känsla av att medarbetare är en del av en ”rörelse” (movement). Företaget 

skall vara med och bidra till att planeten kommer att finnas till för många 

generationer framöver!



”Världens bästa 

kommunikationsverktyg”

• 97 % kännedom = medarbetare har en god 

kunskap och relation till Svanen genom, t ex 

sparar i Svanenmärkta fonder, bor i ett 

Svanemärkt bostad eller köper Svanenmärkta ljus

• Använd Svanen för att beskriva ert 

hållbarhetsarbete

• Visa på vilka tuffa omställningar företaget har 

krävts göra för att klara ”världens tuffaste” 

miljökriterier – skapa stolthet!

• Kommunicera hur Svanen skapar värde för er 

själva och era intressenter

• Bjud in oss – föreläsning eller utbildning. På så vis 

hjälper vi er att öka kunskap och engagemang om 

ert hållbarhetsarbete!



Tack för uppmärksamheten

christian.quarles@svanen.se



Tack!

Utvärdering och presentationerna från 

dagens webbinar kommer skickas ut i 

efterhand.


