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Exempel: Mål 12

Det handlar om att använda 
resurser effektivt och ge 
miljömässiga, sociala och 
ekonomiska fördelar 

Och det kräver åtaganden och 
investeringar i resurser, kompetens 
och innovation.

Förutsättningar för omställning till hållbar utveckling

Hållbar konsumtion och produktion 
är en övergripande fråga som 
kompletterar andra mål. 



Innovation

”På Kärrbo Prästgård utanför Västerås har 

ett agrivoltaiskt forskningsprojekt pågått 

sedan början av året, där man kombinerar 

solceller med odling på jordbruksmark. Nu 

kan våra forskare avslöja de första lovande 

resultaten, med exempelvis ökad skörd vid 

torrare väderlek, och efterlyser samtidigt en 

nationell strategi för solcellsparker och 

solenergi i Sverige.”

”Den här forskningen knyter an till mål 

nummer 2 - Utrota hunger, mål nummer 6 -

Vatten och sanitet, mål nummer 7 - Hållbar 

energi, och mål nummer 13 - Bekämpa 

klimatförändringar.”



Allt hänger ihop



Yttre påverkan

Lagar och regler håller på att skärpas och omfattar allt fler

Upphandlingar kommer ställa tydligare krav på hållbarhet och 

inte bara fokusera på priset.

Trycket från intressenterna ökar stadigt och alla måste ta sitt  

ansvar för att gå från ord till handling. 

§



Hållbarhet - Hur ser det ut hos er

Svarar vi på kundernas förväntningar när det gäller hållbarhet?

Upplevs vårt erbjudande som ett hållbart alternativ?

Kan vi minimera resursutnyttjandet?

Är personalen engagerad och motiverad?

Har personalen rätt kunskaper om hållbarhet?

Skapar hållbarhetsarbetet intresse och förtroende för vårt företag?

Är hållbarhet integrerad i verksamheten?

Är hållbarhet beaktad i affärsmodellen?

Är hållbarhet bra för affären?



Vad kan DU göra?

• Skapa medvetenhet om vad som påverkar och 

var ni vill och kan göra skillnad

• Prata om det – låt det vara en del av agendan

• Blotta dina brister – hur räknar man ut sitt CO2 

avtryck?

• Be om hjälp – inspireras av de som kan

• Gör medvetna val – kommunicera

• Mät – följ kurvan, analysera och kommunicera

• Följ upp – visa intresse och återkoppla



Tack för er 
uppmärksamhet!

Lycka till!

Och

Kontaktuppgifter
Mari.Hellblom@easytotrust.com

070-223 41 43
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