INTER
BUSINESS
INDEX

2018/2019
EN ANALYS AV DE 50 STÖRSTA FÖRETAGEN
I SVERIGE OCH DERAS FÖRMÅGA ATT SKAPA
HOLISTISKT VÄRDE

Det här är en rapport om framtidens affärer; om vilka företag
som kommer att vara en kraft
att räkna med. Vi har gett oss
ut för att ta reda på vad som
händer när företag går från ett
ensidigt fokus på sista raden i
resultaträkningen, till att mäta
värde skapat i alla relationer
som omger en affär.

INTER
BUSINESS
INDEX

2018/2019

”Den rigorösa kunskapsinsamling och forskning bakom
Inter Business ramverk visar tydligt på fyra förmågor som ligger
till grund för att förstå hållbarhet som holistiskt värdeskapande:
syfte, empati, systemstrategi och transformation.”
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HOLISTISKT VÄRDESKAPANDE
– ETT NYTT PERSPEKTIV PÅ HÅLLBARHET
FN:s utvecklingsagenda 2030 sätter ambitiösa mål för att vi ska klara våra gemensamma
utmaningar – och näringslivet är en central del av lösningen. Företag är motorn i den
globala ekonomin och har en helt unik möjlighet till påverkan på samhället, och därmed
ett stort ansvar för hur väl vi lyckas.
Företags hållbarhetsarbete har gjort
en snabb resa, och blivit mer och mer
betydelsefullt för hela intressentkartan.
De senaste 20 åren har hållbarhet rört sig
genom b
 olagsstrukturen, och från att ha
manifesterats som enskilda aktiviteter på
kommunikationsavdelningen, blivit högst
relevant i styrelserummen.
Men trots att hållbarhet blir allt viktigare,
är det många företag som brottas med
hur de ska arbeta i relation till begreppet
i praktiken. Hur ska de klara av att navigera
i en snabbt föränderlig värld där globala
värdekedjor är sammankopplade med stora
samhällsutmaningar, människor över hela
världen och ett förändrat klimat?

Det har blivit tydligt att det gamla receptet
för hållbarhetsarbete inte längre är gångbart
i vår samtid. Det räcker inte med att sop
sortera på k ontoret, försöka flyga mindre
eller skriva ut på återvunnit papper. En
välregisserad hållbarhetskampanj är inte
tillräcklig för att berätta om ett företags
samhällsengagemang. Hållbarhet behöver
vara en given del av kärnstrategi och verksamhet. Hållbarhet behöver vara inbyggt
i affärsmodellen och finnas närvarande
hos ägare, ledning och medarbetare
i deras vardag. Hållbarhet behöver vara
holistiskt värdeskapande.
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Den rigorösa kunskapsinsamling och
forskning som ligger bakom Inter Business
ramverk visar tydligt på fyra förmågor som
ligger till grund för att förstå hållbarhet som
holistiskt värdeskapande. Dessa förmågor
är syfte, empati, systemstrategi och transformation. Genom att inkorporera dem i ett
företags kärnstrategi och verksamhet sätts
kursen mot en framtid där företag skapar
värde i alla relationer – och driver affärer
mot en hållbar framtid.
Genom vår forskning vet vi att många
svenska företag vill gå framåt och leda mot
hållbar utveckling, men de vet inte hur de
ska ta nästa steg på resan. Inter Business
Index är en ranking av Sveriges 50 största
bolag, för att visa att det är möjligt att på ett
systematiskt och jämförbart sätt följa upp de
fyra förmågorna – och alltså förutsättningar
för att leda sitt företag för att klara skiftet.
Vi vill sätta en ny, framsynt standard genom
att belysa de företag som tagit sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå. En standard där
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framgångsrikt hållbarhetsarbete är holistiskt
värdeskapande. De företag som toppar
vår lista har lyckats med att ta in hållbarhet
i sin kärnaffär. De arbetar effektivt med de
förmågor som vi funnit vara vitala för framtidens affärer – syfte, empati, systemstrategi
och transformation. Tillsammans är de
lysande exempel på företag som driver
och leder mot en hållbar framtid.
För att bidra till samtalet kring hur företag
kan arbeta med de förmågor som behövs
för att ta nästa steg, är vi stolta att för andra
året i rad presentera Inter Business Index!

Johanna Hallin
Grundare av Inter Business Initiative
och VD för Srey-gruppen

Det här är det är andra året som Inter
Business Index presenteras och inkluderar
Sveriges 50 största bolag. I år har vi starten
på en jämförelse över tid, vilket har gett
oss fler insikter om hur företag lyckas
med att skapa holistiskt värde. Vi har hittat både positiva och negativa trender i
vår analys, och genom att dela våra
viktigaste insikter vill vi bidra till ett fortsatt
samtal kring framtidens hållbara affärer.

INTER
BUSINESS
INDEX

2018/2019

INSIKT FRÅN INTER BUSINESS INDEX 2018/2019:

SYFTE PÅ FRAMMARSCH
Ett företags syfte är den polstjärna som de
navigerar efter. Syftet besvarar frågan om
vad en organisation egentligen är och
genom att förstå sitt syfte kan företag
forma den påverkan de har på världen.
Över tid har vi har sett en förändring i attityd
till syftesbeskrivningen bland de svenska
bolagen i vår analys. Många företag har
uppdaterat sina syften, och har utvecklat
dem till mer meningsfulla beskrivningar av
verksamheten än tidigare. Kanske vittnar det
om en bredare förståelse om vad ett företag
är i vårt samhälle idag, och strävan efter
att vara en aktör som bidrar med värde till
människa och samhälle på ett djupare plan.
Då vi jämför årets resultat av syftesmätningen
med förra året ser vi en tydlig trend.

I vår marknadsundersökning av Sveriges
50 största bolags syften upplevs de i år
som mer linjerade med verksamheten
såväl som mer engagerande. Det finns
fortfarande bolag som beskriver sina syften
i väldigt traditionella drag, i linje med en
äldre förväntan på vad ett företag ska vara:
en kraft som ger avkastning till sina ägare.
Men det är en krympande skara. Allt fler
omdefinierar sin verksamhet via dess syfte,
och vänder blicken mot värdet som de ger
till hela intressentkartan snarare än bara
ägarna. Det är en positiv utveckling som är
avgörande för ett nytt sätt att se och arbeta
med hållbarhet i ett företags kärnstrategi.

”Allt fler omdefinierar sin verksamhet via
dess syfte, och vänder blicken mot värdet
som de ger till hela intressentkartan
snarare än bara ägarna.”
INTER
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INSIKT FRÅN INTER BUSINESS INDEX 2018/2019:

AVSTANNAD SYSTEMFÖRSTÅELSE
Systemförståelse är en av de förmågor som
företag har svårast att försörja enligt vår
analys. Att förstå helheten, komplexitet
i gemensamma problem och sin egen plats
i systemet är ingen lätt sak. Men det är
avgörande för att kunna hitta lösningar på
morgondagens problem och ha möjlighet
att förutsäga konsekvenser av de beslut som
fattas. Genom att titta på hur företagen i
indexet förstår komplexa samhällsproblem
och anpassar sin verksamhet efter dem, får
vi en bild av hur de ser sig själva i systemet
de agerar i. I årets Inter Business Index ser vi
att Sveriges 50 största bolag inte flyttar fram
positionerna inom området systemförståelse
på samma sätt som de gör kring syfte.
Systemförståelse är en av de förmågor som
kräver mer av företag än de tidigare gjort.
Det kräver prioritering av djup omvärlds
analys och självinsikt. Men processen
väcker också frågor om vad ett företag

egentligen är i vår tid, hur mycket ansvar
som är deras, och hur långt de ska gå för
att agera ansvarsfullt.
Extra intressant blir systemförståelse som
förmåga då stora initiativ tas på hög nivå för
att kraftsamla kring lösningar på våra globala
problem – såsom Agenda 2030. Näringslivet
har en central roll för att kunna uppfylla
agendan; och en uttalad prioritering är att vi
behöver utveckla nya hållbara affärsmodeller
som klarar av just systemförståelse. Det här
är en utmaning, men också en möjlighet.
Svenska företag har en lång och viktig väg
att gå, och om de lyckas kan de ta täten och
leda in i en hållbar framtid.
Läs mer på Inter Business
journal på Medium.

”Vi behöver utveckla nya hållbara
affärsmodeller som klarar av just
systemförståelse.”

Läs mer
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INSIKT FRÅN INTER BUSINESS INDEX 2018/2019:

INVESTERARNA ÄR INTE MED PÅ TÅGET
I vår analys av Sveriges 50 största bolag finns
flera investerare inkluderade. Deras kärn
verksamhet är att köpa upp och utveckla
bolag mot framgång. Genom Inter Business
Index ser vi en tydlig trend kring deras
gemensamma förhållningssätt till hållbarhet
– att det inte är deras angelägenhet. Många
av dem har ett uttalat intresse av att de
företag som de arbetar tillsammans med
har en hållbarhetsagenda, men de ser inte
relevansen för dem själva att arbeta på
ett sådant sätt. Resultatet i indexanalysen
indikerar att de inte tar ägarskap över frågan.
Samtidigt ser vi, från ett av våra fördjupnings
projekt som publicerats i Kanada, att
hållbarhet rör sig uppåt i företagshierarkin.
Från att ha manifesterat sig som enskilda
kommunikationsaktiviteter, har hållbarhet
mer och mer hamnat på ledarskapets bord.
Det har blivit en fråga för bolagsstyrning,
och därigenom också en fråga för ägare och
investerare. Det är intressant att se att ett 

företags hållbarhetsarbete blir allt viktigare
och har behov av styrning från högsta nivå
– när vårt index visar att den högsta nivån
ännu inte manifesterar förmågan, eller
villigheten, att ta emot ansvaret.
Investerarens perspektiv är en otroligt viktig
komponent för att hållbarhet ska få plats
i ett företags kärnaffär och strategi. Vi vill
se fler investerare som tar sitt eget ansvar
och noga tittar på sin egen affär, värdet de
skapar och de samhälleliga konsekvenser
deras beslut får. Inget företag agerar i ett
vakuum, utan alla är sammanflätade aktörer
i en snabbt föränderlig värld.

”Investerarens perspektiv är en otroligt viktig
komponent för att hållbarhet ska få plats i ett
företags kärnaffär och strategi.”
INTER
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TOPP

INTER
BUSINESS

/2019

TOPP 10 INTER BUSINESS INDEX 2018/2019

#1

Inter Business Index 2018/2019 är en ranking av de 50 största företagen i Sverige. De har analyserats med en metod
som beskrivits i vetenskapliga artiklar som genomgått peer-review och publicerats under 2017 och 2016. Information
och data har hämtats från offentligt tillgängligt material och interaktioner med företagen.
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TOPP 10 INTER BUSINESS INDEX 2018/2019
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Inter Business Index 2018/2019 är en ranking av de 50 största företagen i Sverige. De har analyserats med en metod
som beskrivits i vetenskapliga artiklar som genomgått peer-review och publicerats under 2017 och 2016. Information
och data har hämtats från offentligt tillgängligt material och interaktioner med företagen.
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TOPP 10 INTER BUSINESS INDEX 2018/2019
Rankning Företag

IB %

17

OKQ8

47%

34

Boliden

38%

1

Lantmännen

64%

18

Alecta

47%

35

Ericsson

37%

2

Stora Enso

60%

19

PostNord

45%

36

AUTOLIV

37%

3

Telia Company

58%

20

Volvo Cars

45%

37

Handelsbanken

35%

4

ICA Gruppen

57%

21

Hexagon

44%

38

Atlas Copco

34%

5

Länsförsäkringar

56%

22

Peab

44%

39

Sandvik

34%

6

SEB

55%

23

SKF

43%

40

Alfa Laval

33%

7

Folksamgruppen

55%

24

Astra Zeneca

43%

41

Vattenfall

31%

8

Axfood

55%

25

Skanska

42%

42

ABB

31%

9

H&M

54%

26

KF

42%

43

SSAB

30%

10

NCC

51%

27

Getinge

41%

44

Investor

30%

11

Husqvarna

50%

28

SAS

41%

45

GE Healthcare

24%

12

Assa Abloy

48%

29

Securitas

40%

46

IF Skadeförsäkring

24%

13

Electrolux

48%

30

Stena

40%

47

Nordstjernan

17%

14

Swedbank

48%

31

Nordea

39%

48

Circle K

16%

15

Scania

48%

32

Volvo

39%

49

Preem

10%

16

SCA

48%

33

Axel Johnson

39%

50

Carl Bennet

6%

INTER

14

BUSINESS

Carl Bennet 6 %

8

T EM A
SYS

P PR O A C H

EMPATHY

Preem 10 %
Circle K 16 %
Nordstjernan 17 %
IF Skadeförsäkring 24 %
GE Healthcare 24 %

7

N

N S F O R M A TI O
TR A

Investor 30 %
SSAB 30 %
ABB 31 %
Vattenfall 31 %
Alfa Laval 33 %
Sandviks 34 %
Atlas Copco 34 %
Handelsbanken 35 %
AUTOLIV 37 %
Ericsson 37 %
Boliden 38 %
Axel Johnson 39 %
Volvo 39 %
Nordea 39 %
Stena 40 %

6

Lantmännen 64 %

Stora Enso 62 %

Telia Company 58 %

ICA Gruppen 57 %

Länsförsäkringar 56 %

SEB 55 %

Folksamgruppen 55 %

Axfood 55 %

BUSINESS

Securitas 40 %
SAS 41 %

5

15

Getinge 41 %

4

INTER

KF 42 %
Skanska 42 %
Astra Zeneca 43 %
SKF 43 %
Peab 44 %
Hexagon 44 %
Volvo Cars 45 %
Postnord 45 %
Alecta 47 %
OKQ8 47 %
SCA 48 %
Scania 48 %
Swedbank 48 %
Electrolux 48 %
Assa Abloy 48 %
Husqvarna 50 %
NCC 51 %

3

H&M 54 %

2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1

Profilen till höger visar den
genomsnittliga poängen på 
företag som analyserats och
visar syfte (purpose) som
den starkaste kompetensen.
Inter Business Index rankar de 50 största företagen
i Sverige. Det bästa företaget fick ett IB poäng på
64 %, vilket innebär att det finns det utrymme för
förbättringar mot holistiskt värdeskapande.

PURPOSE

INTER BUSINESS INDEX 2018/2019
SVERIGES 50 STÖRSTA BOLAG

DE FÖRMÅGOR SOM FRAMTIDENS
FÖRETAG BEHÖVER FÖRSÖRJA

nyckeln för att förstå värdeskapande i framtiden.
EMPATI (Empathy) är förmågan att känna med

människor i hela värdekedjan.

Hur kan Inter Business Index användas?
Jämförbarhet i en komplex värld. Indexet
möjliggör jämförelser med hänsyn till
den komplexitet som ryms i företagens
hållbarhetsarbete.

Ledarskap bortom hållbarhet. Indexet stödjer
beslut som går utöver isolerat hållbarhetsarbete
och mot holistiskt värdeskapande.

CH

Mätning för framtiden. Genom att förstå
holistiskt värdeskapande idag får vi en
indikation på företagets förmåga att vara
en kraft att räkna med i framtiden.

PURPOSE

EMPATHY

SYFTE (Purpose) är bolagets polstjärna, och

Lantmännen
IB 64 %

PP R O A

De fyra nyckelkompetenserna som mäts är:

Analysen bygger på information från
offentligt tillgängliga data och interaktioner.

MA
STE
SY

Inter Business Index mäter hur väl företag
arbetar med syfte, empati, systemstrategi
och transformation i sin kärnaffär. Den
forskning som ligger till grund för Inter
Business Index visar att det är dessa för
mågor ett företag behöver försörja för att
kunna agera hållbart i världen. Tillsammans
garanterar de att ett företag klarar av att
skapa värde i alla relationer.

SYSTEMSTRATEGI (System approach) visar

TR

på förmågan att förstå sin egen plats, kontext,
möjligheter och ansvar i både lokala och
globala system.

#1

TRANSFORMATION (Transformation) handlar

om innovation, lärande, resiliens och kreativitet
i en snabbt föränderlig värld.
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F O R M A TI O

N

SYFTE – DEN SANNA POLSTJÄRNAN

Syftespoängen är en sammansättning av
i) kvalitativ analys av 12 kärnverksamhetsindikatorer och
ii) en tvådimensionell undersökning av
intressenternas syn på företagets syfte.

PURPOSE-PIONJÄRER
1
2
3
4
5

Lantmännen
Telia Company
Securitas
Stora Enso
ICA Gruppen

EMPATHY

A P PR O A C H

PURPOSE

M
STE
SY

Syfte är kärnan i allt värderingsdrivet arbete.
Det besvarar frågan om vad en organisation är
och vilket värde de bidrar med till sin kontext.
Tvärtemot om vad som ofta sägs är det sällan
ett företags sanna syfte att vara en pengaskapande maskin. Många företag har snarare
målet att bidra med livsviktiga tjänster och
produkter till samhällena de verkar inom. För
att ett företag ska vara sant sitt syfte behöver
de handla och agera i relation till det i alla
sina verksamheter. Det synliggör kopplingen
mellan företag, samhälle och människor och
belyser hur vi alla är sammankopplande
och beroende av varandra för att blomstra.

TR A

N S F O R M A TI O

N

Purposepoäng på #1 Lantmännen
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EMPATI – ATT FÖRSTÅ KUNSKAPEN
SOM FINNS I RELATIONERNA
Empatipoängen är en sammansättning av
i) kvalitativ analys av 12 kärnverksamhetsindikatorer och
ii) en analys av interaktioner med
intressenter med data från sociala medier.

EMPATI-UTFORSKARNA
1
2
3
4
5

SEB
Telia Company
Volvo Cars
Stora Enso
Länsförsäkringar

EMPATHY

A P PR O A C H

PURPOSE

M
STE
SY

Att förstå kunskapen som finns i relationerna
Att kunna ta till sig intressenternas perspektiv
och gå i deras skor är ovärderligt för företag
i alla branscher. Produkter och tjänster utvecklas för att förbättra människors liv, och
att förstå empati är grundläggande för framgångsrika och ansvarsfulla affärer. Ett företag
som arbetar framgångsrikt med förmågan
empati har den närvarande genom relationer
i hela värdekedjan – från distributörer, till
medarbetare, till kunder och till samhället
i allmänhet.

TR A

N S F O R M A TI O

N

Empatipoäng på #1 SEB
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SYSTEMSTRATEGI – EN HELHETSSYN PÅ HÅLLBARHET

Systemstrategipoängen är en
sammansättning av
i) kvalitativ analys av 12 kärnverksamhetsindikatorer och
ii) innehållsanalys av hållbarhetsinsatser.

STJÄRNORNA AV
SYSTEMSTRATEGI
1
2
3
4
5

Lantmännen
ICA Gruppen
Axfood
H&M
Hexagon

EMPATHY

A P PR O A C H

PURPOSE

M
STE
SY

För att klara av att navigera i en snabbt föränderlig värld behöver företag förmågan att
förstå sin egen roll i systemet, våra gemensamma utmaningar och hur de hänger ihop.
Många av de problem som samhället möter
idag är ett resultat av beslut som tagits med
begränsad insikt om möjliga konsekvenser.
Allt fler intressenter i alla led förväntar
sig mer av företags agerande, och system
strategi är en nyckelkomponent för att klara
av att gå från det vi anser är det bästa idag,
till morgondagens praxis.

TR A

N S F O R M A TI O

N

Systemstrategipoäng på #1 Lantmännen
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TRANSFORMATION – FÖRÄNDRING FÖR FRAMTIDEN

Transformationspoängen är en
sammansättning av
i) kvalitativ analys av 12 kärnverk
samhetsindikatorer och
ii) analys av medieinteraktion.

TRANSFORMATIONSTRUPPEN
1
2
3
4
5

Stora Enso
H&M
Lantmännen
ICA Gruppen
Axfood

EMPATHY

A P PR O A C H

PURPOSE

M
STE
SY

Samhällsutvecklingen företag möter går
häpnadsväckande fort; digitalisering,
globalisering, politisk instabilitet och
utmanade finansmarknader för att nämna
några. För att klara av att anpassa sig
behöver företag hantera dessa ständigt
förändrande landskap genom att ständigt
lära sig nya saker och organisera sig utifrån
nuläget. Transformation innebär en ny form
av problemlösning, nödvändig för att kunna
navigera framåt och bryta ny mark.

TR A

N S F O R M A TI O

N

Transformationpoäng på #1 Stora Enso
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METODOLOGI FÖR INTER BUSINESS INDEX

Till grund för Inter Business Index ligger
dialoger med experter på social innovation,
hållbarhet och människocentrerad design
över hela världen, grundlig akademisk
research och en tematisk dataanalys av
7 500 kunders synpunkter på företag och
deras agerande. Genom all den samlade
kunskapen identifierades de förmågor som
Inter Business ramverket arbetar med som
avgörande för företags värdeskapande
i en hållbar värld.
Den allra första rapporten släpptes 2016,
kalibrerades sedan och lanserades som Inter
Business Index 2017 – då analysen för första
gången gjordes på Sveriges 50 största bolag.
Under tiden har kunskapen och ramverket
validerats och publicerats i två separata
akademiska journaler. Forskningen bakom
den initiala utvecklingen av indexet återfinns

i European Public & Social Innovations
Review från 2016, och den uppdaterade
metoden finns publicerad i Journal of
Management & Sustainability från 2017.
Under 2018 publicerade vi också en artikel
i journalen Applied Science and Innovative
Research där vi lyft ut systemförståelse
analysen ur Inter Business Index 2018.
Inter Business Index bygger på kvalitativ
analys av företags offentligt tillgängliga
material och interaktioner. Varje förmåga
undersöks utifrån en kvalitativ analys av
12 kärnverksamhetsindikatorer. Dessutom
görs ytterligare analys separat för varje
förmåga; en marknadsundersökning för att
fastställa syftespoängen, en innehållsanalys
av hållbarhetsinsatser för systemstrategi,
interaktionsanalys med intressenter för

Intresserad av att veta mer?
Utvecklingen och metoden för Inter Business-ramverket och Indexet publicerades n
 yligen
i en peer-reviewed akademisk journal: ”Journal of Management & Sustainability”. Artikeln
”Inter Business Index: Developing a Tool for Measurement and Comparability of Holistic
Sustainability in Businesses” presenterar fullständig analys och metodik.

INTER
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 mpati samt en medieinteraktionsanalys
e
för transformationspoängen.
Underlaget för årets rapport samlades in under hösten 2017 och våren 2018, och analysen
färdigställdes i april 2018.

ALMOST INTERCONNECTED
I artikeln ”Almost Interconnected” som
publicerades i journalen Applied Science and
Innovative Research lyfter vi fram insikter
från vår systemanalys för Inter Business Index
2018/2019. Några av dem är:
• Sveriges 50 största bolag är bättre på att
göra en systemanalys av sin verksamhet och
omvärld än att göra strategiska prioriteringar
utifrån kunskapen de hittar i analysen
• Systemstrategi blir allt viktigare för företag
eftersom hållbarhetsflätet är i snabb utveckling
och kräver mer ambitiös förståelse för omvärld
• Vår analys visar att olika lika sektorer är olika
bra på systemförståelse - matindustrin är i topp
och fossila bränslen ligger i botten.
Läs artikeln

VI SOM STÅR BAKOM INTER BUSINESS INDEX

Inter Business Initiative

Vill du delta i diskussionen?

Inter Business Index är ett flaggskeppsprojekt
för Inter Business Initiative, en ideell stiftelse
baserad i Stockholm.
Inter Business Initiative är ett kunskapslaboratorium, en pågående
tankekollision som utvecklar ramverk mot holistiskt värdeskapande
där företag kan agera som förändringsagenter i en värld där hållbarhet,
ansvar och agentskap är affärer som vanligt.

Partner-, evenemang- eller programförfrågningar vänligen kontakta:
Linda Hedström Eriksson
Verksamhetsutvecklare,
Inter Business Initiative
linda@inter-business.org

MED STÖD AV

Lumen Behavior är en specialiserad konsultbyrå, sprungen ur den autentiska önskan hos
ett ökande antal företagsledare att forma
framtid av mänskligt välbefinnande. Lumen
Behaviors analytiker har bidragit i utvecklingen
av metoden och genomförandet av analysen.

Att driva sin affär #medpondus är att driva
med tydlighet, trygghet, ansvar, uthållighet
och kundinsikt. Det är målet för våra kunder
– och Pondus tillför kommunikationens kraft
på vägen. Pondus kreatörer har bidragit med
form och visualisering av Inter Business Index.
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Srey är en värderingsdriven företagsgrupp
som finns för att driva skiftet mot företags
holistiska värdeskapande. Srey möjliggör
kunskapslabbets kontinuerliga dialoger
och researchprojekt.
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Med stöd av

EN ANALYS AV DE 50 STÖRSTA FÖRETAGEN I SVERIGE
OCH DERAS FÖRMÅGA ATT SKAPA HOLISTISKT VÄRDE

