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STRATEGI och POLICY för en 

HÅLLBAR VERKSAMHETSUTVECKLING



22 kunniga och engagerade konsulter 

inom hållbar verksamhetsutveckling



Strategi & Styrning Klimat & Planet

Kemikalier & Material

Inköp & Leverantör

Transparens & Förtroende

Vi stödjer våra kunder med hållbar verksamhetsutveckling 

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

Tillsammans bidrar vi till Agenda 2030 och de Globala målen

https://trossa.se/none


AGENDA

• Bakgrund: 

Hållbar utveckling och Agenda 2030

• Väsentlighetsanalys: 

Allt är viktigt – men vad är viktigast? 

• Hållbarhetsstrategi

• Hållbarhetspolicy



Hållbar utveckling



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





VÄRLDENS PLAN 

FÖR HÅLLBAR 

UTVECKLING 

AGENDA 2030 



1 2 3 4

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



1 2 3 4

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



Leave no 

one behind

Alla måste bidra!

Alla länder, alla 
verksamheter, 
alla individer

Systematiskt 

arbete

Hela 

värdekedjan
Tillsammans!



BEHOV AV STRATEGI 
OCH  

KOMMUNIKATION 

Stora miljömässiga och 
sociala utmaningar

Föränderlig värld Komplexa värdekedjor

Snabbt ökande 
förväntningar

Sammanfattningsvis



Hur börja: Väsentlighetsanalys



Väsentlighetsanalys – vad?

Identifiera de viktigaste frågorna för att vara en långsiktigt 
ansvarstagande och hållbar verksamhet.

Allt är viktigt – men 
vad är viktigast? 



Fokusera på rätt 
saker ”rikta kraften 
rätt” – i arbetet och 
kommunikationen 

Leva upp till 
omvärldens krav

och förväntningar

Identifiera risker 
och möjligheter 

– säkerställa att ni 
inte missar något

Göra hållbarhet 
begripligt och 

trovärdigt
Förankra och skapa 

samsyn

Krav enligt 
årsredovisnings-
lagen och andra 

ramverk

Väsentlighetsanalys – varför?

Legitimitet: bidra till och ha en plats i en hållbar värld



Väsentlighetsanalys – hur? 

1. Identifiera 2. Prioritera 3. Validera

4. Utvärdera och 
uppdatera

Viktiga frågor för intressenter?

Vår påverkan på människor, miljö och samhälle genom hela värdekedjan?

Möjligheter och utmaningar för vår verksamhet och våra mål? 



Exempel



Former för intressentdialog

• Möten

• Enkäter

• Rundabordssamtal

• Intervjuer

• Sociala medier

• Appar

Allt är viktigt –

men vad är 

viktigast? 

Bygga på pågående dialoger



Vår 
organisation

Vår påverkan och bidrag







Påverkan och ansvar genom hela värdekedjan





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



Exempel GRI redovisningskrav

Väsentlighetsanalys
• Vilka intressenter som involverats i dialog
• Hur de identifierats och prioriterats
• Hur organisationen arbetar med intressentdialog och 

engagemang i praktiken (hur, hur ofta och syfte…)
• Vilka frågor som lyfts av vem samt hur organisationen 

agerat på dessa
• Väsentliga frågor för organisationen

”Focus on what matters, where it matters”

Management Approach för varje väsentlig fråga
• Varför är frågan viktig och var sker påverkan? 
• Styrning: policyer, mål, indikatorer, 

ansvarsfördelning m.m
• Egen utvärdering av ovan.  



Nästa steg: Hållbarhetstrategi



Element hållbarhetsstrategi

• Prioriterade frågor och delområden

• Ambition – beskrivning vad vill vi uppnå inom området

• Koppling till Globala målen

• Nuläget

• Övergripande aktiviteter för att uppnå ambitionen

• (Ansvar, mål, nyckeltal, uppföljning)



Delområden:

• Minska energianvändningen

• Använda effektiva transporter

• Resa klimatsmart

Huvudaktiviteter 2020/2021
• Klimatpositiv el 
• Fossilfria tjänstebilar
• Xxx
• Xxx

Stödaktiviteter 2020/2021
• Xxx
• Xxx

Nuläge:

• Vanlig el

• Vanliga bilar

• Xx

• Xx

Uppföljning och mätetal

• CO2e från scope 1 och 2

• Klimatberäkning tjänsteresor CO2e

• Antal flygresor och destination

• Andel leverantörer som levererar varor med fossilfria transportmedel

• Andel besökare som ankommer utan bil (t.ex. stickprov vid ingång > 

75%)

Ambition 2020/20201:

• Vi kartlägger vår klimatpåverkan med 

ambitionen att bli klimatneutrala.

• Vi minimerar klimatpåverkan från egna 

tjänsteresor.

• Våra leverantörers och partners transporter är 

fossilfria (2021).

• Merparten av våra besökare resar 

klimatsmart.

Bidrag Globala delmål: 

mål 12.2, 12.8 och 17.17

Hållbarhetsstrategi: Minskad klimatpåverkan





Övergripande styrdokument: Hållbarhetspolicy



Element hållbarhetspolicy

• Företagsbeskrivning

• Syfte och omfattning

• Hållbarhet för oss

• Prioriterade hållbarhetsfrågor och styrning

• Uppföljning och kommunikation

• Ansvarsfördelning

• Avvikelsehantering





STYRNING - HUR JOBBA MED VÄSENTLIGA FRÅGOR?

Ansvar och utbildning

Policy

Mål

Nyckeltal

Handlingsplan

Uppföljning



TACK! Lotta Amsén
lotta.amsen@trossa.se


