
 
 

              

 2 

TREND & OMVÄRLDSANALYS FÖR ENERGIFÖRETAG 2021 
 
Hållbarhet är en viktig omvärldsfaktor för företag att ta hänsyn till. Fler och fler intressenter har krav 
och förväntningar på företag att bidra till en hållbar utveckling. Vår Trend & Omvärldsanalys ger en 
överblick över den omvärld där ni som energiföretag verkar och syftar till att sätta företagets 
hållbarhetsarbete i en större kontext. Den är därför ett viktigt inspel när ni ska identifiera och 
prioritera era väsentliga hållbarhets- och utvecklingsfrågor och ta fram en strategi för den framtida 
verksamheten som går i linje med en hållbar utveckling. Vad händer i branschen och vad gör 
konkurrenterna? Vad förväntas av ett energibolag? Vilka internationella och nationella konventioner, 
mål och riktlinjer finns att förhålla sig till?  
  
Ett 50-tal olika källor ligger till grund för Trend & Omvärldsanalysen som innehåller följande tema-
områden:  

• Intressenters krav och förväntningar 
• Ökade krav via lagar, politik och initiativ 
• Nationella och internationella mål och riktlinjer 
• Energibranschen 

 
Dokumentet med analysen är utformat som ett konkret arbetsmaterial med ett antal strategiska 
frågor i slutet av varje avsnitt som ni kan använda i diskussion med styrelsen och/eller 
ledningsgruppen.  
  
Referens:  
 ”Diya och Bright Planets omvärldsanalys gav en heltäckande bild av faktorer som påverkar ett 
energiföretags hållbarhetsarbete. Den tog upp flera nya aspekter som vi inte hade funderat så 
mycket på tidigare. Rapporten kommer användas som underlag för diskussion i ledningsgrupp och 
styrelse om Kalmar Energis fortsatta strategiska hållbarhetsarbete och gav oss flera nya frågor att ta 
ställning till”.   

Naomi Kahrle Atterlord, Hållbarhetssamordnare, Kalmar Energi  
 

Pris: 
Trend & Omvärldsanalys, rapport inkl diskussionsmaterial  34.000 kr exkl moms 
Addera digitalt seminarium, 1,5 h, där rapporten presenteras.  8.000 kr exkl moms 
Addera digital halvdagsworkshop utifrån innehållet i rapporten och 
ert företags förutsättningar:     15.000 kr exkl moms 
 
För ytterligare stöd 
Vi är gärna behjälpliga om ni har frågor eller behov av ytterligare stöd i ert hållbarhetsarbete.   
 
Kontaktuppgifter: 
 
Anna Carendi.                         Malin Thorsén 
Diya Consulting AB               Bright Planet AB 
anna.carendi@diya.se   malin.thorsen@brightplanet.se 
0736-23 83 91.                        070-521 10 47 
Org. nr 556856-6805               Org. nr 559086-4640 
Har F-skattebevis.                   Har F-skattebevis 


