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• Bakgrund: Hållbar utveckling och Agenda 2030
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• Relevans- och väsentlighetsanalys

• Styrning

• Kommunikation



KORT OM MIG OCH TROSSA

”GUIDES FOR GOOD”

20 kunniga och engagerade konsulter inom hållbar 
verksamhetsutveckling.

Allt vi gör ska stärka våra kunder och bidra till en bättre värld!



Hållbar utveckling



Källa: Gapminder - https://www.gapminder.org/tools/#$state$time$value=1807;;&chart-type=bubbles

https://www.gapminder.org/tools/#$state$time$value=1807;;&chart-type=bubbles


När passerade Sverige sitt datum 2019 tror ni? 

Världens befolkning förbrukar 1,7 av 

planetens årliga resurser om året



Källa: Kate Raworth, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist, 2017







VÄRLDENS PLAN 

FÖR HÅLLBAR 

UTVECKLING 

AGENDA 2030 
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Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att 

uppnå fyra fantastiska saker till år 2030

Avskaffa extrem 

fattigdom

Minska

ojämlikheter

Lösa klimatkrisen 

och skydda planeten

Främja fred 

och rättvisa
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Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att 

uppnå fyra fantastiska saker till år 2030

Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. 

I alla länder. För alla människor. 

Odelbara

Integrerade

Balanserar perspektiven ekonomi, socialt, miljö

Avskaffa extrem 

fattigdom

Minska

ojämlikheter

Lösa klimatkrisen 

och skydda planeten

Främja fred 

och rättvisa



17 mål och med 169 delmål



Källa: www.globalamalen.se

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-7-hallbar-energi-alla/
http://www.globalamalen.se/


• Most G20 countries have started SDG implementation but important gaps remain

• No country on track towards achieving all SDGs. Worst performance on SDG 13, 14, 15

• Conflicts are leading to reversals in SDG progress

• Progress towards sustainable consumption and production patterns too slow

• High-income countries generate negative spillover effects

• Inequalities in economic and social outcomes require better data

Källa: https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/

https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/


”Hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 

2030. 

…

Sverige ska transformeras till världens första 

fossilfria välfärdsland.”

Sverige ska

gå före!

Källa: https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Sweden_SDR_2019.pdf

https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Sweden_SDR_2019.pdf




Krav och förväntningar



HÅLLBARHETSRAPPORTERING ENLIGT ÅRSREDOVISNINGSLAGEN

Rapporten ska innehålla upplysningar om:  

• Miljö 

• Sociala förhållanden 

• Personal 

• Respekt för mänskliga rättigheter 

• Motverkande av korruption

I rapporten ska följande beskrivas:

• Affärsmodell 

• Relevanta policydokument 

• Resultatet av dessa policyer 

• Väsentliga hållbarhetsrisker och hur dessa 
hanteras  

• Centrala resultatindikatorer som är relevanta för 
verksamheten



Källa: https://globalcompact.se/

https://globalcompact.se/


”HÅLLBAR 

UPPHANDLING”

Ett samarbete 

mellan Sveriges 

regioner

www.hållbarupphandling.se

Uppförandekoden utgår ifrån

FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga 

rättigheter 

& FN:s Global Compact



• Kemikalielagstiftning

• Produktsäkerhet

• Miljöbalken inkl avfallsförordningen

• Arbetsmiljölagstiftning

• Marknadsföringslagstiftning

..m. fl.

New Circular 

Economy 

Action Plan 

(EU)

Chemicals 

strategy for 

sustainability 

(EU)

The European 

Green Deal 

(EU)

Human Rights

Due Diligence

(EU)

ANDRA KRAV ATT FÖRHÅLLA SIG TILL…



Ur ett verksamhetsperspektiv



Leave no 

one behind

ALLA MÅSTE BIDRA!

Alla länder, alla 
verksamheter, 
alla individer

Systematiskt 

arbete

Hela 

värdekedjan
Tillsammans!



Källa: www.sdgcompass.org

HUR TA SIG AN DELT HELA?

Identifiera -

Relevansanalys

Värdera och prioritera -

Väsentlighetsanalys

Kommunicera!

Styrning och 

implementering

Styrning och 

implementering
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“Working with the sustainable development goals is about 

doing good while making no harm”

1) Vilket grundläggande ansvar har vi gentemot vart och ett av målen?

2) Hur kan vi, genom vår specifika kompetens och verksamhet, aktivt bidra till målen?

ARBETE PÅ FLER NIVÅER



Vilken påverkan
har vår  verksamhet?

Hur kan vi göra skillnad?

Vilka krav och 

förväntningar
finns på oss? 

Vilka utmaningar och 

möjligheter innebär 

det för vår affär? 

VAD ÄR RELEVANT FÖR MITT FÖRETAG?



HELHETSPERSPEKTIV – VÄRDEKEDJAN

Källa: Åhléns, Hållbarhetsrapport 2016

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/ahlens&ei=PelBVcjrEaTmyQPOoICYDg&bvm=bv.92189499,d.ZWU&psig=AFQjCNGelf0G-WLvM5qfYsSGii6ATujkWQ&ust=1430469274178535


INTRESSENTPERSPEKTIV

Medarbetare

Allmänhet

Grannar

Media

Medborgare

Invånare

Myndigheter

Ideella organisationer

StyrelseInvesterare

Ägare

Leverantörer

VERKSAMHET X





VÄRDERA & PRIORITERA – VÄSENTLIGHETSANALYS

Vilka mål är av störst betydelse för vår verksamhet? 

…. Var är ansvaret särskilt stort?

…. Var har vi möjlighet att bidra?

Påverkan 
intressentperspektiv

Exempel gradering
1. Central

2. Betydande

3. Generellt

4. Ej relevant



I bedömningen, ta hjälp av all befintlig kunskap, analyser och
identifierade fokusområden etc. 

Zooma ut ordentligt! 

Å ena sidan: Finns tillräcklig kunskap eller behövs mer 
kartläggning?

Å andra sidan: Fastna inte i kartläggningsfasen!

VÄSENTLIGHETSANALYS – NÅGRA MEDSKICK



Källa: www.sdgcompass.org
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STYRNING OCH IMPLEMENTERING

Vilken styrning behövs och vad har vi på plats?

Mål där grundläggande ansvar identifierats  
→ ”Koll på läget”. Policy och någon form av uppföljning 

Prioriterade mål där särskilt ansvar eller möjlighet att bidra finns  
→ Strategisk styrning, mål, planer, aktiviteter, uppföljning, kommunikation

Vad finns på plats och kan

integreras i befintliga

verksamhetsplaner, 

ansvarsområden, policyer, mål? 

Vad saknas och

behöver utvecklas?   



EXEMPEL MALL ”KARTLÄGGNING GLOBALA MÅLEN”

Systematisk analys och matchning av relevanta globala mål mot verksamheten och 

mot befintlig styrning: 

1. Värdera betydelse

2. Analysera styrning: Är målet tillräckligt omhändertaget? (i uppdrag, verksamhetsmål, 

väsentlighetsanalys, uppförandekod och hållbarhetsstrategi etc.) 



STYRNING - HUR JOBBA MED VÄSENTLIGA FRÅGOR?

Nyttja och hämta 

inspiration till egna mål 

och mätetal från 

Agenda 2030:s delmål 

och indikatorer!

Ansvar och utbildning

Policy

Mål

Nyckeltal

Handlingsplan

Uppföljning



Källa: KPMG, How to report on the SDGs?, February 2018 



PLATTFORM ELLER KOMPLEMENT?

Mognadsgrad i arbetet med hållbar utveckling? 

Blankt papper 
Etablerat och 

kommunicerat

Gör läxan – gå igenom 

alla mål

Använd som 

komplement och 

underlag för utveckling

Använd som 

utgångspunkt för 

väsentlighetsanalys

Utgå från verksamheten 

för strategi och 

handlingsplaner



Kommunicera och involvera!

Källa: www.sdgcompass.org



Källa: IKEA, Sustainability report, 2018



Källa: Axfood: www.axfood.se/globalassets/startsida/mat-med-omsorg/publikationer-och-rapporter/mat2030_axfood_2017.pdf



Källa: Axfood - www.axfood.se/globalassets/startsida/mat-med-omsorg/publikationer-och-rapporter/mat2030_axfood_2017.pdf



Hur kan Globala målen 

stärka era dialoger och 

samarbeten? 

Källa: Stockholm Resilience Centre



TACK!

Lotta Amsén
lotta.amsen@trossa.se


