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Vi gör säkert mycket 
redan idag

Vi vill/behöver göra 
mer

HUR KAN VI DRIVA 
OCH KOMMUNICERA 

DET?

EGET INTRESSE
Ägare, ledning, 

personal

OMGIVNINGENS 
FÖRVÄNTNINGAR
Samhälle, omgivning

OMGIVNINGENS 
KRAV

Kunder, myndigheter
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Hur driver vi det?

• Integrera i det normala 
ledningsarbetet
• Kvalitet – Miljö - Säkerhet
• Många små förbättringar
• Större koncentrerade krafttag
• Prioritera och ta ett steg i taget

Hur kommunicerar vi det?

• Anslut till etablerade begrepp för 
enkel kommunikation
• Agenda 2030 och FNs 17 mål
• Global Compact. De 10 principerna 

för hållbart arbete
• GRI Standard eller kundens mall för 

redovisning 

Det viktigaste är att man gör något
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En hållbarhetsrapport sammanfattar 
 Hur verksamheten jobbar med hållbarhet
 Vilken policy man har
 Vilka mål man valt
 Hur man jobbar mot målen
 Vilka framsteg man gör

En hållbarhetsrapport för ett stort företag omfattar ofta 40-50 sidor

Talent Plastics i Laxå AB levererar till Bilindustrin, har 35 anställda och 
omsätter 75 MSEK. Bilindustrin är starkt beroende av sina leverantörer och 
kräver därför omfattande redovisning av bl a Hållbarhet.

Talent Plastics har en Hållbarhetsrapport på 12 sidor.
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GLOBALA MÅLEN ENLIG AGENDA 2030
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2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar 
utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. 
Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur 
arbetet ska genomföras och följas upp.

Talent Plastics har valt att prioritera 
följande två mål:

• 9 Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur. Prio 9.B 

• 12 Hållbar konsumtion och 
produktion. Prio 12.2, 12.4, 12.6 

https://www.globalamalen.se



UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
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UN Global Compact är 10 principer inom 4 områden 
Samordnar kommunikation och arbete för HUR vi jobbar med hållbarhet
Man kan ansluta sig till Global Compact för att visa att man ställer upp på 
principerna och att man jobbar med dem

https://globalcompact.se

Mänskliga rättigheter Arbetsrätt Miljö Antikorruption

PRINCIP 1: Stödja och 
respektera internationella 
mänskliga rättigheter inom 
sfären för företagens 
inflytande
PRINCIP 2: Försäkra att 
deras egna företag inte är 
inblandade i kränkningar av 
mänskliga rättigheter

PRINCIP 3: Upprätthålla 
föreningsfrihet och erkänna 
rätten till kollektiva 
förhandlingar
PRINCIP 4: Eliminera alla 
former av tvångsarbete
PRINCIP 5: Avskaffa 
barnarbete
PRINCIP 6: Avskaffa 
diskriminering vad gäller 
rekrytering och 
arbetsuppgifter

PRINCIP 7: Stödja 
försiktighetsprincipen vad 
gäller miljörisker
PRINCIP 8: Ta initiativ för 
att stärka ett större 
miljömedvetande
PRINCIP 9: Uppmuntra 
utvecklandet av miljövänlig 
teknik

PRINCIP 10: Motarbeta alla 
former av korruption, 
inklusive utpressning och 
mutor

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10
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Område Mål för hållbar utveckling Utfall

Energi Elförbrukningen ska kontinuerligt minska i förhållande till omsättningen. Vi håller oss uppdaterade om hur vi använder vår el och vilka 
förbättringsförslag som ska prioriteras. Vi jobbar ständigt med 
effektivisering av processer: korta tiderna för insprutning, kylning etc.

Klimat Eftersom våra kunder är stora levererar vi alltid fritt fabrik. Vår största 
påverkan är genom detta att minimera reklamationer, vilka transporter vi 
får stå för.

Vi har en fortsatt god trend i minskningen av reklamationer och arbetet med 
kvalitetssäkring fortsätter eftersom det ger tillfredsställelse på flera håll.

Kemikalier och 
råmaterial

Se till att inga produkter vi tillverkar har kemikalier som finns med på svarta 
eller grå listan. Vi följer och tillämpar REACH samt för Automotive-kunder 
registreras alla ämnen i IMDS.

Vi hjälper aktivt våra kunder att minimera materialåtgång och att undvika 
oönskade råmaterial. Optimering av produkter och verktyg samt ökad 
recirkulation av plats minskar råvarubehovet.

Avfall Avfallsmängden ska kontinuerligt minska i förhållande till omsättningen.
Största påverkan är brännbart avfall genom det plastmaterial som inte blir 
produkter och som vi inte kan recirkulera.

Konstruktionsstöd av produkter och konstruktion av verktyg påverkar 
potentiellt avfall. Central kvarn för nedmalning av plast till recirkulation 
under upphandling (ökar kraftig förutsättningar för materialeffektivitet.

Miljöledningssystem Vi ska vara certifierade enligt ISO 14001 Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2013.

Säkra arbetsplatser Inga olyckor på arbetsplatsen! Genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete 
förutser och mitigerar vi risker. Vi jobbar systematiskt med tillbud för att 
lösa problem innan de blir allvarliga.

God historik med flera år utan arbetsplatsolyckor. Vårt STEP program (Stop 
– Think – Examine – Proceed) hjälper oss att undersöka och åtgärda 
förändringar i våra rutiner som kan leda till framtida olyckor.

Mänskliga rättigheter 
och jämställdhet

Inga fall av kränkning av mänskliga rättigheter, diskriminering och 
tvångsarbete ska förekomma. Fortsatt aktiv information till medarbetare 
och nyanställda.

Under året har Verksamhetspolicy och Uppförandekod uppdaterats och 
kommunicerats med samtliga medarbetare. Det finns inga anmärkningar 
eller klagomål inom detta område.

5.4 Prioriteringar 
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GRI Standards
Brett tillämpad standard för hållbar redovisning
Består av ett stort antal standarder beroende på bransch 
och omfattning.
Man väljer vilka delar som gäller oss och hur mycket vi 
behöver tillämpa i förhållande till vår storlek

https://www.globalreporting.org

Eller så gör man en egen, enkel uppföljningsmall

Frågan är om det finns kunder som ställer krav på 
formatet eller om vi kan bestämma själva?
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De globala målen enligt agenda 2030 https://www.globalamalen.se

FNs Global Compact https://globalcompact.se

GRI Standards https://www.globalreporting.org

Företagarna - Hållbarhetsportalen https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/hallbarhetsportalen

Sök Hållbarhetsrapporter hos större företag. 
Både intressant att följa utvecklingen, vad de gör och hur de presenterar sitt arbete.

https://www.globalamalen.se/
https://globalcompact.se/
https://www.globalreporting.org/
https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/hallbarhetsportalen
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