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Sammanfattning 
Det har blivit viktigt för företag att kunna visa sin hållbarhetsprestanda. Med ökad 
globalisering så ökar konkurrensen och det blir fler ögon som betraktar och granskar. 
Att arbeta med hållbar utveckling är att arbeta med ständiga förbättringar. För att få en 
bättre värld måste vi alla hjälpas åt, och företag får en allt tyngre roll. CSR (Corporate 
Social Responsibility, ung. socialt ansvarstagande för företag) är ett allmänt vedertaget 
uttryck vars spridning just visar på att något håller på att hända inom företagsvärlden 
då det gäller hållbarhetsarbete.  
 
Sustainable Sweden Southeast AB (SSSE) är ett nätverksföretag som samlar och 
marknadsför sina delägares miljöteknikkompetens under ett gemensamt varumärke, 
främst mot Baltikum och Asien. SSSE har ett hållbarhetsråd som hjälper till att 
granska nya potentiella delägare. Ett behov finns av en tydligare metod för granskning. 
På uppdrag av SSSE:s VD har en ny metod för granskning arbetats fram, en checklista 
med hållbarhetskriterier, vilket också är detta examensarbetes syfte. 
 
Arbetet har utgått från intervjusvaren från dem som gör granskningen idag, VD och 
hållbarhetsrådet. Utifrån de kriterier och önskemål som uttrycktes i intervjuerna har en 
checklista i tabellform skapats. Listan har baserats på litteraturstudier för att få större 
förståelse om komplexiteten i begreppet hållbar utveckling genom att undersöka vilka 
metoder för hållbarhetsgranskning som redan finns och används. Uppdraget har även 
inkluderat att ge en överblick över vilka certifieringar och märkningar som SSSE kan 
använda sig av. 
 
Checklistan har 83 kriterier främst med inriktning på två av hållbar utvecklings tre ben; 
ekologiska och sociala aspekter, båda uppdelade i interna respektive externa aspekter. 
Det tredje benet är ekonomiska aspekter, vilket exkluderas i detta arbete då ekologiska 
och sociala aspekter ligger närmare uppsatsskrivarens huvudämnen och det är även där 
hållbarhetsdiskussionens fokus ligger idag. En bilaga medföljer checklistan, den 
förklarar de olika kriterierna och hjälper till att tolka dem lika för alla som fyller i listan. 
SSSE inriktar sig på export så det finns med en del kriterier som kan verka självklara i 
Sverige men inte utomlands. 
 
De hållbarhetsgranskningsmallar som finns är främst anpassade för stora företag med 
stora resurser. Företagen i SSSE:s nätverk är små och medelstora företag som behöver 
något mer konkret.  
 
Alla i detta arbete funna hållbarhetsgranskningsmallar har samma grund med bl.a. 
FN:s och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner så det verkar som 
om det finns en någorlunda konsensus om vad hållbar utveckling innebär.  
Arbetet med att ta fram en internationell standard för socialt ansvarstagande,  
ISO 26 000, visar denna konsensus inte minst. Den skall publiceras 2008 och anpassas 
för att passa olika typer av organisationer och företag.  
Det dominerade hållbarhetsgranskningsverktyget idag är GRI (Global Reporting 
Initiative), även det är anpassat för storföretag.  
Arbetet har behandlat giltighet och trovärdighet som är en utmaning då något stort 
och komplext ska bli enklare och mer konkret.  

Slutsatserna av studien är att checklistor verkar vara ett trendigt, effektivt och 
välanvänt verktyg, och att företagsvärlden har börjat ta sitt sociala ansvar även om det 
är i storföretagens värld det händer. 
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Summary 
It has become more and more important for business to be able to present their 
sustainability performance. Globalisation is increasing and so is competition, more and 
more eyes are watching and scrutinizing. To work with sustainable development is to 
work with continual improvements. To get a better world we must all take part, and 
business plays an even more important role. There is a lot of interest in CSR 
(Corporate Social Responsibility) which shows that something is happening in 
business when it comes to working with sustainable development. 
 
Sustainable Sweden Southeast AB (SSSE) is a business hub company which gathers 
and markets its co-owners environmental technology competencies under one 
common trademark, mainly towards The Baltic States and Asia. SSSE has a 
sustainability council which assesses the new potential co-owners, they have expressed 
a need for a more tangible assessment method. This thesis purpose is commissioned 
by the CEO of SSSE in order to create a new method for assessment, realized in a 
checklist with sustainability criteria.   
The first step was interviews with those who do the assessment today, the CEO and 
the members of the sustainability council. From the criteria and wishes that were 
spoken about in the interviews, complemented with literature studies in order to 
enhance the understanding of the complexity of sustainable development through 
examining what there is about it and what has been done before, a checklist table has 
been developed. An additional attachment explains the criteria in more detail with the 
aim of assuring a uniform approach to completing the checklist. SSSE’s business focus 
is on export, which is why some criteria may seem obvious in Sweden, but not abroad. 
 
The checklist contains 83 criteria, mainly focused on the ecological and social aspects 
of sustainable developments. The third part is economy, which is excluded in this 
thesis since ecological and social aspects are the author’s main subjects and also 
because those are the main focuses in the sustainability arena. In this thesis you can 
also find a brief summary of possible assessment methods and certification methods 
which could be used by SSSE. 
 
The sustainability assessment methods that can been found in literature today are 
generally more adapted to large companies; the companies in SSSE’s network are of 
small to medium in size and requiring a more specific approach. Following a desk-top 
review of the extensive criteria which exist today, a proposal is made in this study for 
more adapted and tangible criteria. 
All in this thesis found sustainability assessment methods have the same conventions 
and declarations as a common background, among others the UN’s and the ILO’s, 
(International Labour Organisation) which makes one positively conclude that there is 
degree of consensus concerning what sustainable development is all about. The 
forthcoming international standard ISO 26000 on social responsibility is further proof. 
This standard, due for publication in 2008, aims to be useable by all different kinds of 
companies and organisations, not just for large companies for which the dominating 
sustainability assessment tool today; GRI (Global Reporting Initiative), is more 
adapted. 
 
The main conclusions drawn from this study are that checklists seems to be a trendy, 
often-used and efficient tool and that business has started to take their social 
responsibility even though it is in the large-scale companies’ world that it is happening 
right now.  

© Therese Silvander ”Kriterier för hållbart företag" 2007 

III 



Abstract 
Världen krymper i och med ökad globalisering, ska vi kunna leva tillsammans på ett 
hållbart sätt måste vi alla ta vårt ansvar, stora som små, företag som privatpersoner. 
Detta medför starka argument för att ta fram lättanvända metoder för 
hållbarhetsgranskning. 
 
Sustainable Sweden Southeast AB (SSSE) är ett nätverksföretag som samlar och 
marknadsför sina delägares miljöteknikkompetens under ett gemensamt varumärke. 
SSSE har ett hållbarhetsråd som hjälper till att granska nya potentiella delägare, dock 
saknas i dag en fungerande metod för detta. På uppdrag av SSSE:s VD har en ny 
metod för granskning arbetats fram, en checklista med hållbarhetskriterier, vilket också 
är detta examensarbetes syfte. 
 
Den resulterande checklistan har 83 kriterier, främst med inriktning på två av hållbar 
utvecklings tre ben; ekologiska och sociala aspekter. En bilaga medföljer checklistan, 
den förklarar de olika kriterierna och hjälper till att tolka dem lika för alla som fyller i 
listan. 
 
De hållbarhetsgranskningsmallar som finns är främst anpassade för stora företag med 
stora resurser, företagen i SSSE:s nätverk är små och medelstora företag som behöver 
något mer konkret. Med hjälp av litteraturstudier har de stora kriterierna tolkats och 
omformats till mer konkreta kriterier.  
 
Slutsatsen är att checklistor verkar vara ett välanvänt och effektivt verktyg samt att 
företagsvärlden har börjat ta sitt sociala ansvar genom CSR (Corporate Social 
Responsibility), även om det är i storföretagens värld det händer.  

 

Nyckelord 
Hållbarhetskriterier, hållbar utveckling, checklista, CSR, miljöteknik, Sustainable 
Sweden  
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Förord 
Med tanke på hur vår värld ser ut idag och hur vi vill se den i framtiden uppstår många 
frågor. Hållbar utveckling, i dagligt tal även hållbarhet, är ett nyckelbegrepp som berör 
alla områden och branscher. Alla är överens om att något måste göras, och att vi alla 
måste samarbeta, stora som små, privatpersoner, företag och myndigheter. Det finns 
ett ordspråk som säger; ”vi ärver inte jorden av våra föräldrar, utan vi lånar den av våra 
barn”.  
 
En värld där företag tar sitt fulla ansvar både internt och externt är ingen utopi, utan 
en fullt möjlig och önskvärd verklighet. Mycket regleras i lag, men det finns även 
många frivilliga åtaganden, speciellt då det gäller miljö- och sociala aspekter. 
Sustainable Sweden SE arbetar som många andra företag globalt. För att i längden vara 
trovärdigt som hållbart miljöteknikföretag så måste även de egna delägarna vara 
”hållbara”. I och med att så mycket av det som berör företag som jobbar med 
hållbarhet går under beteckningen corporate social responsibility förkortat och allmänt 
kallat CSR, (på svenska socialt ansvarstagande för företag), så har denna rapport 
naturligt stora inslag av just CSR. Samarbetet globalt försvåras av att olika länder har 
olika lagar och förutsättningar, denna rapport utgår från svensk lag. 

I samarbete med min mentor Bodil Anjar, VD för Sustainable Sweden Southeast AB 
vid den tid då detta arbete påbörjades, så har resultatet av detta examensarbete blivit 
en checklista; ett verktyg som granskar nya potentiella delägare ur 
hållbarhetsperspektiv främst ur miljö- och sociala aspekter.  

Organisationsutveckling kan startas uppifrån eller nedifrån. Meningen med den här 
rapporten är att bryta ner det stora hållbarhetsbegreppet till något mer konkret och 
begripligt. Från stora företag och organisationer med mycket resurser till de små och 
medelstora företagen i Sustainable Swedens nätverk är det en lång sträcka. Resultatet 
är en checklista som samlar och tydliggör konkreta hållbarhetskriterier som passar för 
minde företag. 
 
Den klara checklistan finns som bilaga 3, den som vill får gärna bläddra igenom den 
innan fortsatt läsning. 

 
Med hopp om intressant och lärorik läsning!   
 
Therese Silvander, juni 2007 
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SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete (från AFS 2001:01) 
SR = Social Responsibility 
SSSE = Sustainable Sweden Southeast AB 

Språkbruk i denna rapport 
Hållbar utveckling och hållbarhet används synonymt. 
Kriterier och parametrar används synonymt 
Miljöaspekter och ekologiska aspekter används synonymt 
 
Översättningar 
Accountability = ansvarighet  
Corporate = företags- 
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1  Introduktion 

1.1  Bakgrund 

Detta examensarbete är ett uppdrag från Bodil Anjar, VD för Sustainable Sweden Southeast 
AB (SSSE). SSSE är ett nätverksföretag som samlar miljöteknikkompetens från 18 företag i 
Kalmarregionen och marknadsför den under ett gemensamt varumärke, främst mot 
Östersjöländerna och Asien. Granskning och godkännande av nya potentiella delägare görs 
av VD samt medlemmarna i SSSE:s hållbarhetsråd. Detta sker idag med väldigt enkla 
riktlinjer på ett informellt sätt. Ambitionen har länge varit att hitta ett tydligare och 
fungerande system för granskning. Meningen med detta examensarbete är att utveckla ett 
verktyg för ovan nämnda process. Examensarbetet är ett 10-poängsarbete på C-nivå i 
utbildningen Miljödriven design och management. 

1.2  Sustainable Sweden Southeast AB  
Denna företagspresentation är skriven utefter SSSE:s styrdokument (Anjar, 2005 ), efter 
intervju med företagets VD Bodil Anjar samt med komplement från Exportrådets rapport 
”Svensk miljöteknikexport 2005”. 
 
SSSE är en regional organisation i sydöstra Sverige för effektiv samverkan inom det 
miljötekniska området i syfte att uppnå regional nettoexport av miljöteknik.  

Miljöteknik är ett brett uttryck som enligt EU:s definition är ”all teknik som är mindre 
skadlig för miljön än tillgängliga alternativ”. Denna definition grundas på definitionen av 
miljöanpassad teknik i Agenda 21. Exportrådet benämner miljöteknik som ett 
samlingsbegrepp för företag inom fyra områden; vatten- och avloppsteknik, 
avfallshantering och återvinning, luftrening samt förnybar energi.  
(Exportrådet, 2005) 
 
SSSE fungerar som ett nätverksföretag som marknadsför sina delägares 
miljöteknikkompetens utåt under ett varumärke i olika projekt. Marknaden är främst de nya 
EU-länderna, Baltikum, Kaliningrad och Polen, men även Kina och Sydostasien. 
Bolagets affärsidé lyder: ”We assist international clients and investors to implement 
business solutions that support sustainability”. 
 
SSSE erbjuder skräddarsydda och hållbara systemlösningar inom områdena: 

• Vatten- och avloppsrening 

• Energi 

• Återvinning och avfallshantering 

• Hållbar samhällsplanering och byggande 

• Clean Production 

• Miljömanagement 
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I begreppet hållbarhet adderar SSSE kultur som ytterligare en aspekt till den mer vanligt 
förekommande beskrivningen av en treenighet med ekonomiska, ekologiska och sociala 
aspekter. I detta arbete är kultur inkluderat i den sociala aspekten.  
 
Idag är 18 företag delägare och ett associerat. De flesta delägare är små och medelstora 
företag inom Kalmar län.  
Samarbetspartners är högskolor och universitet i sydöstra Sverige samt de flesta av Kalmar 
läns kommuner. Till sin hjälp har VD ett hållbarhetsråd. 

1.2.1 Hållbarhetsrådet 

Hållbarhetsrådet är ett idé- och expertråd som ska säkerställa SSSE:s hållbara 
inriktning. Rådet ska vara sammansatt av tre till sju personer och ha representanter 
från samtliga huvudaktörer; regionförbund/kommun, högskola och näringsliv.  

Hållbarhetsrådet skall: 

• Pröva nya delägare/associerade företag 

• Pröva och prioritera projektidéer (såväl affärsprojekt som utvecklingsprojekt) 

• Kvalitetssäkra projektens genomförande. 

 
Hållbarhetsrådet har tidigare påbörjat en bedömningsmall för att granska potentiella 
delägare i SSSE men den färdigställdes aldrig och har heller aldrig använts. En enkel 
checklista för granskning finns med i styrdokumentet för hållbarhetsrådet men inte 
heller den används som tänkt (se bilaga 1). Rådet består i dagsläget av fyra personer, 
alla medelålders män. En person jobbar på högskolan i Kalmar med professorstjänst, 
en på Kalmar kommun med hållbar utveckling och Agenda 21. De två andra 
medlemmarna jobbar i den privata sektorn, en som VD och den andre i eget 
konsultföretag.  

Granskningen av nya delägare 
Granskningen i dagsläget går till så att VD för SSSE först och främst tittar på om 
företaget passar in bland de företag som redan finns i nätverket. Det ska komplettera 
dem utan att konkurrera. Är det en potentiell ny delägare så skickas ett förslag ut, 
oftast via e-post, till medlemmarna i hållbarhetsrådet som sedan enskilt granskar den 
potentiella nya delägaren främst via sitt eget kontaktnät, hemsidor samt information 
från SSSE:s VD. Hållbarhetsrådet tittar på företagets ekonomiska situation, lite på 
policies och hör via sina egna kontakter. Kontakten sker via telefon och e-post, inte 
via möten som är önskvärt. En av rådets medlemmar bor och jobbar i Stockholm 
vilket ytterligare försvårar möjligheten till fysiska möten. 
 
En lista på de nuvarande kriterierna delägarna ska granskas efter återfinns i bilaga 1. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att förenkla SSSE:s process att granska nya potentiella 
delägare, ge återkoppling och hjälpa dem att utvecklas i hållbar riktning. Vilka kriterier 
som kan användas för att vägleda ett företag att vara och utvecklas hållbart, är frågan 
som det här examensarbetet ska försöka ge svar på.  

1.4 Mål 

1.4.1 Huvudmål 

Huvudmålet är att ta fram en checklista med hållbarhetskriterier som ska fungera som 
stöd då nya potentiella delägare till SSSE granskas. Checklistan ska även kunna fungera 
som ett utvecklingsverktyg och mjukt revisionsverktyg för de företag som redan är 
delägare. Listan ska helst fyllas i av VD eller annan person med stor kännedom om 
företaget. Första gången ska en representant från SSSE vara med för att svara på 
frågor och diskutera under ifyllandets gång. 

Delmål  

• Att via intervjuer med SSSE:s VD och hållbarhetsråd ta reda på hur de går 
tillväga för att granska och godkänna potentiella delägare i dagsläget. 

• Att via litteraturstudier ta reda på exempel på hållbarhetskriterier och 
hållbarhetsbedömningar som finns sedan tidigare och vilka certifieringar och 
märkningar som kan användas.  

• Att beskriva komplexiteten runt begreppet hållbarhet/hållbar utveckling. 

1.5 Avgränsningar 
Hållbar utveckling är ett väldigt stort och komplicerat område. Enligt definition så 
består uttrycket såsom Brundtlandrapporten beskriver det av tre ben; ett ekonomiskt, 
ett ekologiskt och ett socialt. Denna treenighet är allmänt vedertagen i arbetet med 
hållbar utveckling världen över. (Naturvårdsverket). 
Då ekonomi inte är uppsatsskrivarens huvudämne exkluderas ekonomiska 
hållbarhetskriterier i denna studie. Dessutom ligger huvuddelen av det tillgängliga 
materialet om hållbarhetskriterier ligger inom miljö och sociala aspekter vilket även 
ligger i linje med uppsatsskrivarens egna huvudämnen. Dock finns parametrar med 
som ligger i gränslanden mellan de tre benen. 
 
Ytterligare en avgränsning är urvalet av intervjuer. Endast de som är väl insatta i 
SSSE:s hållbarhetsråds arbete har intervjuats. Det innebär att inga delägare har deltagit 
i arbetet med checklistan utan de kommer i stället ges möjligheten att utvärdera den 
när listan färdigställts. 
 
Vinklingen på hållbar utveckling är ställd så att resultatet, checklistan, ska kunna 
användas praktiskt ur företagsperspektiv, och då för små och medelstora företag. 
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2 Teori 

2.1  Hållbarhetsbegreppet 
1987 lanserades begreppet ”hållbar utveckling” av FN genom dåvarande norska 
statsministern Gro Harlem Brundtland i den så kallade Brundtlandrapporten. Här 
definieras begreppet som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet 
har sedan spridits över världen och används parallellt med ordet ”hållbarhet” som 
syftar till samma sak men som är mer lättanvänt språkmässigt. (Naturvårdsverket) 
 
Corporate social responsibility 
Brundtlanddefinitionen är dock något för bred och på sätt och vis omodern, den bör 
ses som ett frö till det träd som nu börjar växa sig större och kraftigare med allt fler 
grenar och blad och som involverar fler och fler.  
När det talas om hållbar utveckling i företagsvärlden ses det oftast i formen av 
”corporate social responsibility”, CSR, vilket är ett numera accepterat och vida spritt 
uttryck. Översatt blir det ungefär socialt ansvarstagande för företag. (Nilsson, 2006). Den 
nu använda bilden av hållbar utveckling/CSR är en treenighet där ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekter ska samspela, nedan följer en visuell tolkning av 
samspelet.  
Det kan tilläggas att bilden av de tre aspekterna kan ritas olika i förhållande till 
varandra, ibland ligger de som cirklar med cirklar inuti. Bilden nedan har valts för att 
den visar lite mer än de tre benen och även vad som kan tolkas vara områdena i 
träffpunkterna mellan aspekterna (Bennett m.fl., 1999). I SSSE:s fall är ”kultur” med som 
ytterligare en aspekt, men i detta arbete (som i mången annan litteratur) inkluderas 
kultur i den sociala aspekten. 

 

Ekoeffektivitet

Ekonomiska aspekter

MiljöaspekterSociala aspekter

Integrerad hållbarhet Hälsa

Rättvisa Ekoeffektivitet

Ekonomiska aspekter

MiljöaspekterSociala aspekter

Ekonomiska aspekter

MiljöaspekterSociala aspekter

Integrerad hållbarhet Hälsa

Rättvisa
 

Figur 1. Tankemodell över hållbarhetens tre ben och deras samband 
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Mångfalden och komplexiteten i hållbar utveckling  
Det är viktigt att koppla ihop ekonomi och sociala aspekter, hittills har miljö varit i fokus då 
det gäller hållbar utveckling. (Bennett m.fl 1999). Det är svårt att mäta hållbar utveckling, och 
det svåraste att mäta är sociala aspekter då många företag är verksamma i olika länder och 
värderingarna skiljer sig ifrån varandra beroende på region och kultur. Piska eller morot, 
främja eller förbjuda, mycket av det som växer fram nu grundar sig på lagar. Helst vill man 
främja frivilliga åtaganden som inte är tvingande och man hoppas på att marknaden och 
intressenter ska ta större del i utvecklingen, istället för som nu staten. Ett alltmer komplext 
samspel växer nu fram där företag, regeringar och frivilligorganisationer inte har samma 
gamla givna roller. 51 av världens 100 största ekonomier är företag. Tidigare avgränsade 
områden är nu mer sammankopplade i och med globaliseringen och alla måste ta sitt ansvar 
och se till att vår värld blir en rättvisare värld där alla har en plats oavsett förutsättningar; 
t.ex. funktionshinder, hudfärg, kön eller geografisk boplats. (Zadek, 2007). 
 
FN:s Global Compact 
Enligt FN stimuleras hållbar utveckling främst genom att uppmuntra företag till att arbeta 
med hänsyn till miljö och omgivande samhälle. Förhoppningen är att företag ska ta mer 
ansvar än bara det som lagen kräver, och ge något tillbaka till den plats det befinner sig. 
Detta är meningen med Global Compact, FN:s initiativ till en dynamiskt lärande process 
som grundar sig på tio principer inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och anti-korruption. Många företag har en uppförandekod (Code of Conduct) vilket 
är positivt, dock passar inte detta FN då det skulle ta alldeles för mycket tid och pengar i 
anspråk vid övervakning. En uppförandekod är statisk, bindande och talar om hur man ska 
göra och inte göra. Global Compact satsar mer på frivillighet och är inte bindande. Den ska 
ändå ge kraft och auktoritet åt behovet att företag ska ta sitt ansvar för världens överlevnad 
och en hållbar utveckling. (Global Compact). 
 
Hållbarhetskriterier och Global Reporting Initiative 
Flera av de träffar man får om man söker efter ”hållbarhetskriterier” på Internet (här har 
sökmotorn Google använts) utgår från Global Reporting Initiative (GRI 3) som i sin tur 
bygger på: 

• ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner som avser 
arbetsrätt, bra och jämlika arbetsvillkor och organisationsfrihet 

• FN:s (Förenta nationernas) deklaration om de mänskliga rättigheterna  

• OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
riktlinjer för multinationella företag. 

GRI som bildades 1997 samlar ett stort antal intressen och förmedlar budskapet att man 
ska ta hänsyn till alla intressenter, stora som små, i sitt hållbarhetsarbete. Först när alla är 
med på tåget kan hållbarhet uppnås. Flera konventioner används som referenser och grund 
i GRI, bl.a. FN:s miljökonventioner och andra internationella miljökonventioner som 
Kyotoprotokollet. Initiativet till Global Reporting Initiative togs av organisationen CERES 
(Coalition of Environmentally Responsible Economies) och är en multisektorallians bildad 
speciellt för att ta fram och marknadsföra riktlinjer för öppna hållbarhetsredovisningar. Här 
är många storföretag, akademiska institutioner, frivilligorganisationer inom utveckling och 
miljö, arbetsrättorganisationer, FN-organ m.fl. med.  Den stora bredden ger tyngd i 
riktlinjerna och nu är det GRI 3, den tredje versionen som gäller och arbetet pågår hela 
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tiden med att utveckla GRI. GRI är stort och täcker det mesta inom det som betecknas 
CSR, men är tungjobbat för mindre företag. (Zadek, 2007). 
 
I ett förslag till betänkande från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor (Hulthén 
2001) uppmanar även EU till att använda hållbarhetskriterier.  

Liten vy ur ekonomiskt perspektiv 
Hållbar utveckling kan främjas genom att undvika företag som sysslar med tobak, alkohol, 
droger, spel, pornografi eller vapen som bl.a. schweiziska Dow Jones Sustainability Index 
gör i vissa av sina subindex. Men frågan är om man ska lägga fokus på att förbjuda eller 
främja? Hittills finns inget givet svar. (Bennet m.fl., 1999). Dow Jones Sustainability Index, som 
lanserades 1999, är världens första globala börsindex som följer förmågan hos ledande 
globala företag när det gäller hållbar utveckling. En av tankarna bakom Dow Jones SI är att 
företag som bryr sig om hållbarhet också får en bättre fungerade organisation vilket ger 
finansiella fördelar som exempelvis fler villiga investerare. Ett exempel på detta är att bygga 
bra relationer med sina kunder i produktutvecklingsprojekt. (Zadek, 2007) 
 
Det svenska företaget GES Investment Services är ett exempel på företag vars affärsidé är 
att utveckla socialt hållbara affärer. Precis som Global Compact så är grundidén att 
företagen ska ta sitt ansvar frivilligt. De tar hänsyn till de överenskommelser och 
konventioner som nämns ovan samt vapenrelaterade konventioner. (GES Investments Services). 
 
AA1000 är en hållbarhetsrevisionstandard ur ekonomiskt perspektiv som är baserad på 
GRI. AA1000 är framtagen av ISEA (Institute of Social and Ethical AccountAbility).  
Kort sagt kan man säga att GES Investment Services och AA1000 också utgår från GRI 
och GRI:s grunder då GRI samlar flera av tidigare nämnda konventioner. (Zadek, 2007) 

Standarder 
SA8000 är en standard om socialt och etiskt ansvarstagande utarbetad av SAI (Social 
Accountability International), en sammanslutning av flera olika intressenter som företag, 
fackföreningar, revisorer och frivilligorganisationer. Förkortningen SA står för ”social 
accountability” (ung. socialt ansvar).  Den ställer krav på revision av utomstående, men bara 
30-40 företag runt om i världen är certifierade. Tyngdpunkten ligger på att alla ska ha bra 
och säkra arbetsvillkor. SA8000 grundar sig på ILOs konventioner om arbetsrätt, FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna samt FN:s barnkonvention.  
(Social Accountability International). 
 
ISO 26000 är en internationell standard under frambearbetning som handlar om socialt 
ansvarstagande, SR (Social Responsibility), och inte bara CSR som främst är anpassat för 
företag. Med detta arbete som standardiseringsinstituten i Sverige och Brasilien leder 
inkluderas alla typer av organisationer. Standarden publiceras 2008 och kommer att vara 
frivillig, standarden kommer alltså inte att vara någon certifieringsstandard. Syftet är att: 

• underlätta för företag och organisationer att organisera och styra sitt sociala 
ansvarstagande 

• bidra till att förbättra arbets- och livsvillkor för människor 

• ge bättre möjligheter att jämföra olika organisationers arbete med socialt 
ansvarstagande. 
 

 (Swedish Standards Institute) 
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Sociala aspekter 
En bra inre miljö, arbetsmiljö, är viktig för att medarbetarna ska trivas. En bra fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö minskar antalet sjukskrivningar och hjälper anställda att utvecklas, 
oavsett vilka förutsättningar man har. I Sverige uppger var femte person mellan 16 och 64 
år att de har ett funktionshinder eller funktionsnedsättning. Över hälften av dem anser att 
det hämmar deras arbetsförmåga. Det framkommer i rapporten Funktionshindrades 
situation på arbetsmarknaden - 4: e kvartalet 2004 som har tagits fram av 
Arbetsmarknadsstyrelsen och Statistiska centralbyrån. Exempel på detta kan vara dyslexi, 
bullerskada, neurologisk sjukdom, musarm eller skador från olyckor. (Prevent). 
AFS 2001:01, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, är den lag 
som styr arbetsmiljöarbetet. På Prevents hemsida finns ett flertal checklistor att ladda ner 
gällande systematiskt arbetsmiljöarbete för olika branscher. 
Flera andra lagar reglerar bl.a. jämställdhet, diskriminering, föräldraledighet och mångfald.  
(Fackförbundet SIF). 
 
Yttre sociala aspekter som berör människor utanför företagets närmaste sfär är minst lika 
viktiga att ta hänsyn till. Barnarbete, dåliga arbetsvillkor för producenter, korruption, oetisk 
export av kemikalier som är förbjudna i västvärlden är inget som något företag bör syssla 
med. Ofta är det svårt att veta hur det fungerar på andra marknader, men det är varje 
företags uppgift att föra med sig det som är bra och positivt och inte ryckas med av hur 
enkelt det kan vara att exploatera. Alla måste hjälpas åt om världen ska bli bättre, rättvis 
handel är en del av lösningen. 
(Global Compact). 

Ständiga förbättringar 
Hållbar utveckling handlar väldigt mycket om ständiga förbättringar. PDCA-cykeln,  
Plan-Do-Check-Act (Planera-Gör-Studera-Lär), är ett kvalitetsverktyg som hjälper till att 
systematisera arbetet med att uppsöka problem och deras lösningar.  
Planera: När ett problem upptäcks gäller det att undersöka och fastställa orsaken till det.  
Gör: När orsaken är fastställd är det dags att åtgärda problemet.  
Studera: För att lära av genomförd åtgärd så studerar man om problemet verkligen är löst 
och om det ledde till avsedd förbättring.  
Lär: För att inte förlora kunskapen om problemet och genomförda åtgärder ska lärdom 
dras av resultatet. Är en förbättring uppnådd ska den nya kunskapsnivån permanentas.  
 
Ständiga förbättringar handlar mycket om att inte 
stagnera, och om att fortsätta utvecklas.  
PDCA-cykelns, även kallad förbättringscykel eller 
Demings cirkel, fördel är att den på ett enkelt sätt visar 
hur man kan arbeta med ständiga förbättringar, man 
fortsätter helt enkelt genom att gå ett varv till, och ett 
varv till. (Bergman, Klefsjö, 2002) 

Figur 2. PDCA-cykeln 
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3 Metod 
För att knyta an till rapportens syfte och mål att undersöka hur granskningen av 
potentiella delägare gjorts tidigare och hur den kan förbättras, så utgår denna rapport 
från intervjuer med dem som gör granskningen i dagsläget samt befintligt 
styrdokument för hållbarhetsrådet. Sedan har en checklista utarbetats från dessa, 
komplettering har skett med litteraturstudier, många från elektroniska källor (hemsidor 
på Internet) då området fortfarande är relativt nytt och det händer mycket, också 
under tiden denna rapport tagit form.  
Med varje examensarbete följer en vetenskaplig utmaning i att mäta rätt och tolka rätt 
bland de fakta som tas fram. I arbetet med att ta fram användbara och tillförlitliga 
kriterier ligger utmaningen i att ta fram och välja det basmaterial som har högst 
giltighet (validitet) som grund för att uppnå studiens mål. Materialet ska också tolkas 
på relevant sätt så att hög tillförlitlighet (reliabilitet) uppnås. Beskrivningen av studiens 
metod inkluderar därför kommentarer om validitet och reliabilitet. Detta för såväl 
intervjuer som för litteratur och för de andra hållbarhetskriterier som studerats. 

3.1 Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur den nuvarande granskningen av de 
potentiella delägarna går till. Det naturliga urvalet gällande intervjuer var enkelt då 
uppdraget var att intervjua en specifik grupp, hållbarhetsrådet, samt SSSE:s VD.  
Efter öppna intervjuer med uppdragsgivaren för att inhämta bakgrundsinformation 
om företaget så bokades intervjuer in med medlemmarna i hållbarhetsrådet. Under 
dessa intervjuer framkom ett uttalat stöd för att göra en checklista. Önskvärt var att 
checklistan ska vara enkel att fylla i utan experthjälp, men med stöd från SSSE, och att 
det ska vara lätt att hitta svaren på frågorna.  
När intervjuerna bokades berättades frågorna som intervjun skulle utgå från för rådets 
medlemmar. Om önskemål fanns mejlades frågorna ut i förväg. Alla fem intervjuades 
enskilt och fick samma frågor. Genom att intervjua alla enskilt påverkas inte de övriga 
intervjuade. Då en person i hållbarhetsrådet bor i Stockholm gjordes den intervjun 
över telefon. De andra intervjuades personligen. De två frågor alla fick svara på är: 

• Vilka kriterier har du främst tittat på när det gäller nya delägare? 

• Hur resoneras det angående de företag som redan är delägare? Görs någon 
uppföljning? 

3.1.1 Validitet och reliabilitet 

För att undvika att ställa ledande frågor ställdes de två ovanstående frågorna angående 
hur granskningen görs idag för att få en inriktning på intervjun och undvika 
utsvävningar. För att få fram vilka kriterier som de intervjuade tyckte skulle vara med 
på listan övergick sedan intervjun till en mer öppen diskussionsliknade intervju efter 
att syftet med arbetet presenterats.  

Då hållbarhetsrådet sett likadant ut sedan starten och medlemmarna är väl insatta i 
SSSE:s verksamhet borde intervjusvaren bli ungefär de samma om de ställs om ett år 
igen såvida inga nya direktiv kommer från SSSE:s VD och styrelse.  
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I och med att det blev en hel del tolkande följer det med en viss subjektivitet, men 
svaren från de fem olika intervjuerna har varit mycket lika i många avseenden vilket 
stärker reliabiliteten. Dock kanske inte samma svar skulle fås från den nya medlemmen 
om någon av hållbarhetsrådets medlemmar skulle bytas ut. 

3.2 Litteraturstudier 

För att stödja den information intervjuerna gav och göra den efterfrågade 
granskningen av vad som tidigare gjorts inom området har ett tjugotal hemsidor, 
artiklar och böcker studerats. Urvalet av litteratur har gjorts genom att titta på 
intressanta tips på faktakällor från intervjuerna, genom att söka på hållbarhetskriterier 
med hjälp av sökmotor (Google) på Internet, genom rekommendationer från 
handledarna och kompletterande fakta från tidigare kurslitteratur från utbildningen. 
Ämnet hållbar utveckling är ganska nytt som eget område även om det täcker in 
många specifika områden som arbetsrätt, luftföroreningar och jämställdhet.  
Att försöka beskriva komplexiteten med begreppet hållbar utveckling och samtidigt 
hitta märkningar och certifieringar som kan användas för SSSE:s delägares räkning 
gjordes enklast och mest överskådligt via Internet. Efter att först ha tittat på vad andra 
företag gjort så fortsatte sökandet på deras bedömningsmallars källor. Fokus ligger på 
grundprinciperna som de olika mallarna vilar på, främst FN:s konventioner, ILO:s 
konventioner och GRI. För att komplettera med mer specifika och konkreta aspekter 
studerades en tidigare kursbok i arbetsmiljö. Aspekter därifrån har sedan kompletterats 
med lagtext och förklaringar från ett fackförbunds hemsida. 
 
Då arbetet med denna rapport har pågått under ca 2 år (med uppehåll), så har boken 
”The Civil Corporation” (Zadek, 2007) lästs efter rekommendation från handledare. 
Detta för att knyta ihop säcken och få ett samlat grepp över de olika initiativ som 
gjorts och tagits för att lättare kunna granska företag ur hållbarhetsperspektiv. The Civil 
Corporation har även används som bollplank till de tidigare genomförda 
litteraturstudierna och som uppslagsbok.  

3.2.1 Validitet och reliabilitet 

Målet var att undersöka komplexiteten runt begreppet hållbar utveckling och även 
finna certifieringar och märkningar som SSSE:s delägare kan använda. Komplexiteten 
har undersökts brett och smalt med olika sorters källor. Potentiellt användbara 
märkningar och certifieringar har undersökts till viss del, då med ren inriktning mot 
hållbarhet, exempelvis SA8000. Användbara märkningar tas endast med i förbigående i 
resultatet, checklistan. Tidigare eventuellt kända märkningar har alltså inte tagits i 
beaktande i detta arbete. 

Källorna som har använts kommer från stora, trovärdiga och globala organisationer 
som inte är några dagsländor utan verkar ha etablerat sig, exempelvis CERES som står 
bakom GRI, FN som står bakom de mänskliga rättigheterna och Global Compact. I 
och med att de flesta sökningar av hållbarhetskriterier och bedömningsmallar för 
hållbarhet grundar sig på samma konventioner med starka skapare så bedöms 
trovärdigheten vara stor. 
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3.3 Urval av kriterier  

Urvalet av kriterier har gjorts med utgångspunkt från intervjuerna med 
hållbarhetsrådet och VD för SSSE då de är insatta i nuvarande granskningsmetoder. 
Sedan har fler passande kriterier kompletterats från litteraturstudier främst med utgång 
från det samlade begreppet GRI 3. Då den internationella standarden ISO 26 000 om 
socialt ansvarstagande fortfarande är under bearbetning i skrivande stund så är det 
GRI 3 som varit huvudsaklig bas och kriteriekälla i urvalet. GRI samlar i sig själv 
många av de konventioner och överenskommelser som är menade att göra världen till 
en bättre plats där företag tar sitt hela ansvar. För att komplettera GRI, som främst 
fungerar för stora företag med mycket resurser, och dela upp kriterierna till en 
hanterbar och konkret nivå så har en lärobok i arbetsmiljö använts som komplement 
till de handfasta sociala aspekterna. ISO 26 000 och GRI 3 ligger nära och täcker 
ungefär samma områden.  
Först och främst är det ekologiska och sociala aspekter som har valts ut.  
Med hänsyn till SSSE:s exportinriktning finns en del parametrar med som kanske är 
självklara för oss hemma i Sverige men som spelar en annan och större roll vid 
utländska projekt. 
 

3.3.1 Validitet och reliabilitet 

För att få större trovärdighet i skapandet av checklistan så har kriterier främst plockats 
från de största och mest spridda hållbarhetsgranskningsmetoderna och 
bedömningsmallarna. Urvalet har gjorts genom att undersöka de olika sökträffar på 
”hållbarhetskriterier” som fåtts på Internet djupare för att hitta deras källor. 
De största och mest trovärdiga organisationerna som FN och ILO har funnits länge, 
är geografiskt spridda och verksamma över hela världen. Reliabiliteten får därmed ses 
som mycket hög. De organisationer som tagit initiativen till att skapa GRI (CERES) 
och SA8000 (SAI) som är baserade på ovan nämnda konventioner har en stor del 
akademiker med i arbetet och får därmed anses ha en viss akademiskt tyngd och hög 
reliabilitet.  
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4 Resultat 
Huvudmålet med detta examensarbete var att göra en checklista som skall vara ett 
verktyg för att granska nya potentiella delägare i SSSE, (den återfinns i sin helhet som 
bilaga 3). Medföljande förklarande bilaga återfinns som bilaga 4.  
 
Resultatet av intervjuerna med SSSE:s VD och hållbarhetsråd finns sammanställt i 
bilaga 2. Samtliga i hållbarhetsrådet stödde VD:s idé om att ta fram ett bättre verktyg 
för granskning av nya potentiella delägare. 
 
Resultatet av studien av komplexiteten runt begreppet hållbar utveckling återfinns i 
teoridelen (kapitel 2), samt i diskussionen (kapitel 5). 

Checklistan 
Huvudmålet att göra en checklista med hållbarhetskriterier har resulterat i en lista i 
tabellform med 83 olika kriterier uppdelade i fem huvudkategorier: 
Allmänna frågor: För att få en överblick på hur företaget arbetar övergripande med 
hållbarhet. 
Interna ekologiska aspekter: Miljöaspekter som främst påverkar miljön inom 
företagets väggar som källsortering, energianvändning och miljöpolicy. 
Externa ekologiska aspekter: Miljöaspekter som påverkar omgivningen, t.ex. 
utsläpp, kemikaliehantering och avfall. 
Interna sociala aspekter: Sociala aspekter som främst påverkar faktorer inom 
företagets väggar, t.ex. föräldraledighet, personalvård och systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
Externa sociala aspekter: Sociala aspekter som påverkar omgivningen, både i Sverige 
och vid internationella kontakter. Exempelvis mutpolicy, investeringar och sponsring. 
 
Listan ska helst fyllas i av VD eller annan person med stor kännedom om företaget. 
Första gången ska en representant från SSSE vara med för att svara på frågor och 
diskutera under ifyllandets gång.  
Förutom en granskningsmall är checklistan en mätmetod för ständiga förbättringar. 
 
Då jag inte funnit någon liknande beprövad checklista under de litteraturstudier jag 
gjort så får denna checklista ses som en betaversion. De ”checklistor” som finns är 
oftast anpassade för stora företag med stora resurser både personalmässigt och 
ekonomiskt. För dessa företag är GRI, SA8000 och Global Compact ofta utgångs-
punkterna. För små företag behövs något mer handfast som är smidigt att fylla i. 

Sammansättning och uppbyggnad av checklistan samt förklarande bilaga 
Tanken är att listan ska vara lätt att använda och lätt att hitta i. Det estetiska är inte 
prioriterat. Då de funna bedömningsmallarna är skapade främst för storföretag så har 
essensen i utvalda kriterier tolkats och omformats till att mer konkret kunna passa 
mindre företags resurser. Meningen är att det ska kunna gå att svara ja eller nej på 
frågorna. Ett alternativ med ej aktuellt är medtaget då variationen är stor bland SSSE:s 
delägare både gällande resurser och verksamhet. Med hänsyn till SSSE:s 
exportinriktning finns ett antal kriterier med som i första hand kanske inte rör 
företaget på hemmaplan, men desto mer vid dess internationella kontakter. 
 
Huvudrubrikerna och huvuddragen är främst tagna från gjorda intervjuer, 
styrdokument och blandad litteratur. För att alla som fyller i listan ska få samma 
information och göra samma tolkning så medföljer en förklarande bilaga.  
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En numrering på kriterierna underlättar orienteringen dels både för checklistan och 
den förklarande bilagan samt även för SSSE:s möjlighet till sammanställning. Rent 
uppbyggnadsmässigt har listan först några få rader med plats för företagsnamn, datum 
och liknande, detta för att få överblick över vilket företag som fyllt i listan. Sedan följer 
kriterierna i tabellform där svaren kryssas. Det förutsätts att lagar och andra 
myndighetskrav är uppfyllda av företaget.  
 
Checklistan och dess kriterier finns förklarade i bilaga 4 som så objektivt som möjligt 
avser att förklara vad kriterierna innebär och varför de är ett steg mot bättre hållbar 
utveckling. Avsikten har varit att skriva förklaringarna faktabaserat och undvika 
pekpinnar. 
 

 
Examensarbetets teoretiska användbarhet.  
Litteraturstudien indikerar att CSR är det som dominerar i de större företagens värld 
nu och det växer och sprider sig. Dock bör det noteras att CSR är utvecklat och 
anpassat av och för storföretag med stora resurser och inte för mindre företag. Genom 
utvecklingen av ISO 26000 så vill man sprida metoder för att strukturera och förbättra 
socialt ansvartagande för alla typer av företag och organisationer. Med hjälp av 
checklistan kan man även sprida hållbarhetsarbetet från små företag till större, det 
parallellt med företagets tillväxt och expansion. Även de största företagen var små i 
början.  
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5 Diskussion 
Detta examensarbetes resultat och huvudmål, checklistan, är långt från fullständig, 
men hållbar utveckling handlar om ständiga förbättringar. Det går aldrig att uppnå ett 
hållbart samhälle och leverne om vi alla inte hjälps åt, men det är olika svårt, eller olika 
lätt beroende var i samhället och världen man befinner sig. 
Mycket av de hållbarhetskriterier som finns är gjorda för stora företag och kräver god 
omvärldsbevakning och kunskap om de egna företaget då det är ett väldigt 
tidskrävande och initialt dyrt arbete att använda kriterier som till exempel GRI. Syftet 
med den här rapporten är att bryta ner rubriker till mer handfasta kriterier och göra en 
lättöverskådlig checklista.  
 
Att plocka ner något stort och göra det mer konkret och handfast är inte så lätt om 
man hela tiden har i bakhuvudet att det ska passa för små och medelstora företag. Det 
blir en hel del tolkande och omdanande för att skräddarsy allt i en mindre storlek.  
Att koppla teori, tidigare kurslitteratur och andra erfarenheter och kunskaper som jag 
fått under livets gång och sedan kunna dela upp och klassificera dem är inte lätt. Det är 
som att koka ihop en rätt som passar de flesta men som tar hänsyn till allergier och 
specialkoster, med råvaror från olika handlare. Då måste man ha bra överblick över 
sina råvaror och ingredienser för att lätt kunna informera kunderna om vad som 
egentligen ligger på tallriken. Helst ska rätten läggas upp snyggt också. 
Ibland har det här arbetet känns som en enda soppa, men sakta och säkert har den ena 
ingrediensen efter den andra kunna urskiljas, och även om det är olika leverantörer så 
har det visat sig vara samma råvaror. 
 
FN:s konventioner, Global Compact och, ILO:s konventioner återfinns i detta 
examensarbete i varje funnen hållbarhetsbedömingsmalls källdata. Jag finner att dessa 
har stor trovärdighet, visst, det liknar en monokultur, men å andra sidan har många av 
konventionerna funnits i årtionden och liksom världen omkring så har de utvecklats. 
Globaliseringen ökar, handeln och affärer bryr sig inte längre om landsgränser på 
samma sätt som förr, speciellt då 51 av världens 100 största ekonomier är företag. 
Detta visar att alla företag har en stor del i arbetet med hållbar utveckling, även stora 
företag har varit små en gång i tiden.  
Precis som när man lär sig laga mat så är det roligare och lättare att lära om man får 
vara med även som liten, då blir matlagningen en naturlig del av ens uppväxt. Det 
absolut bästa är om man lär sig laga näringsriktig och rättvis mat.  
Att veta om man kan förlita sig på storföretags arbete med hållbarhet och deras källor 
(FN, ILO osv) är lite som att köpa ett sallatshuvud, även om kvaliteten är jättefin kan 
en och annan snigel eller lite sand dölja sig innanför de många lagren. Ingen eller inget 
är perfekt, strävan efter hållbar utveckling har även den många lager men huvudsaken 
är att börja arbeta mot större hållbarhet. Det handlar om vår egen överlevnad i 
slutänden.  
Det är dock inte säkert att stora företag är bättre på hållbarhetsarbete för att de har 
stora resurser. Men då de ofta verkar globalt får de fler länders ögon på sig, och 
granskande ögon som ser på olika sätt. Orättvisa arbetsvillkor är inget som bör främjas 
utan snarare tvärtom, och företag har här ett stort ansvar då det är de som sätter 
människor i arbete.  
 
Checklistan är på sätt och vis ett recept, de olika ingredienserna är listade och 
förklarade, men man kanske inte har alla ingredienserna hemma och måste därför ta 
något annat istället, ibland kanske man väljer en annan krydda. Kort sagt är checklistan 
med medföljande bilaga ett grundrecept som kan utökas och förfinas med tiden. 
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Om checklistan ses som grundrecept så är de nuvarande kriterierna för granskning 
som SSSE använt bara några ingredienser utan större bakomliggande tanke.  
De nuvarande kriterierna för SSSE:s granskning används knappt, granskningen 
fungerar men kanske går lite väl snabbt ibland. Regionen där SSSE arbetar är inte så 
stor och det verkar fungera med att som idag informellt granska företagen via egna 
nätverk och kontakter. Risken är då att alla delägare inte får samma granskning och 
kanske inte heller samma bild av vad SSSE är och verkar för. Med checklistan så får 
förhoppningsvis alla gamla och nya delägare samma bild och tydligare förståelse för 
vad Sustainable Sweden Southeast AB verkligen står för. Först när alla delägare 
verkligen arbetar med hållbarhet blir Sustainable Sweden hållbart som helhet. Det går 
inte i längden att ha ett företagsnamn med sustainable (hållbar) i titeln om företaget i 
sig inte är hållbart, det skulle sänka trovärdigheten och skada varumärket. 
 
Angående checklistans kriterier går det att diskutera i all evighet om de olika kriterierna 
har hamnat under rätt kategori eller inte. Är det egentligen rätt kategorier som är med 
överhuvudtaget? (Fast samma rätt kan lagas efter flera olika recept.) Hållbar utveckling 
är som tidigare nämnts ett komplext ämne där allt hänger ihop och går i varandra mer 
eller mindre, men efter mycket klippande och klistrande så tycker jag att jag har 
uppnått en bra balans. Jag hoppas att listan kommer att kompletteras med fler kriterier 
och framförallt ekonomiska kriterier för att bli komplett, men det överlåter jag åt 
delägarna och någon som kan ämnet ekonomi bättre. 
 
Att användarna inte har utvärderat listan är en avgränsning rent tidsmässigt. Inom 
tidsramen för detta 10-poängsarbete har det inte varit möjligt att låta de nuvarande 
delägarna vara med i skapandet av checklistan, de ska istället få utvärdera den 
versionen som är detta arbetes huvudresultat. Då verksamheten varierar och 
organisation och storlek ser olika ut hos olika delägare så har det varit svårt att ta 
hänsyn till alla. Enligt mig är det lättare att ge delägarna något konkret att utvärdera. 
En fördel med checklistan är att delägarna kan få ett kvitto på vad SSSE anser om 
deras potential efter granskningen och även få ett konkret diskussionsunderlag.  
En bieffekt är att alla delägare får en exakt kopia av listan och därmed ett gemensamt 
diskussionsunderlag som kan hjälpa till i både varje enskilt företags utveckling såväl 
som för SSSE gemensamt. 

Meningen har varit att få fram en checklista i olika kategorier och nivåer som är 
lättöverskådlig men som även har plats för kommentarer i en djupare del. Detta har 
dock inte blivit fallet. Under arbetets gång så har insikten om att det är bättre att 
praktiskt utvärdera checklistan innan den byggs ut. Det är med stor säkerhet lättare att 
etablera en väldigt enkel lista och vänja användarna vid den innan det blir ytterligare 
nivåer och graderingar. I framtiden skulle en vidareutvecklad lista kunna ha fem olika 
färger, rött-orange-gult-grönt-vitt som i en skala visar var företaget ligger på varje 
kriterium på vägen mot större hållbarhet. Här finns inget egentligt mål då hållbar 
utveckling handlar om ständiga förbättringar, och kraven ökar med dem.  
Tanken har varit att det inte ska finnas några stoppljus bland kriterierna, men ett och 
annat varningsljus. Vilka dessa ljus ska vara överlämnar jag till SSSE att bestämma. 
  
Att just uppdragets önskade resultat har varit en checklista visas tydligt av Prevents 
hemsida. (Prevent). Sidan samlar olika checklistor för olika områden som 
brandskyddsarbete, ergonomi, revision m.m. Detta visar en tydlig indikation att 
checklistor är något som behövs och används. SSSE:s checklista ska dock ses som en 
helhet, och inte delar man kan plocka, därav alternativet ”ej aktuellt”. Alla delägare ska 
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svara på alla frågor, ”ej aktuellt” kanske inte är det bästa svaret, men det är nog ingen 
egenföretagare utan anställda som har jämställdpolicy, det måste enligt mig finnas en 
möjlighet att svara något annat än ja och nej, världen är inte svart-vit, så inte heller 
checklistan. 

 
Checklistans validitet och reliabilitet är svåra rubriker att diskutera. Att de 
hållbarhetsmallar jag funnit använder sig av samma källor ser jag som ett bevis på att 
det är bra och trovärdiga källor, någon måste ha utvärderat dem innan de nyttjades. 
FN, ILO och andra stora organisationer har för mig stor trovärdighet. Som det är nu 
finns en konsensus om vilka som leder hållbarhetsarbetet och om vilka frågor som 
gäller, i framtiden kan något annat gälla då hållbarhetsbegreppet är väldigt mångsidigt, 
men idag är det just de stora organisationerna som är i täten vilket källorna i denna 
rapport ständigt återkommer till. 
När det gäller GRI så har jag använt mig av utkastet för GRI 3 för att få den mest 
aktuella versionen av GRI. Kanske kunde jag ha använt mig av GRI 2 för att få ett 
klart exemplar, men hållbar utveckling handlar ju om ständiga förbättringar, så även 
för GRI, och jag ville använda mig av den mest aktuella versionen. 

Min förhoppning med checklistan är att den ska utvärderas genom praktisk 
tillämpning och sedan byggas på med ytterligare en undernivå där varje parameter  
graderas på lämplig skala och där utveckling kan ses då checklistan är mogen för att 
användas som det utvecklings- och mjukt revisionsverktyg som var tänkt från början. 
 
Att få en allmän överblick av hållbar utveckling är, är nog egentligen den största 
utmaningen världen står inför; vad är bäst idag, och vem vet vad framtiden bär med 
sig? Men nog sjutton är det intressant! Förhoppningsvis greppar både stora som små 
kockar och företag, att man för att få ihop historien och soppan måste börja 
någonstans. Och även en toppkock kan behöva en kokbok emellanåt. 
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6 Slutsats 
Min slutsats är att arbetet med hållbarhetskriterier ligger i tiden och att en konsensus 
finns rörande hållbarhetsmätning. Kriterierna måste dock fortsätta utvecklas så att de 
bättre passar små och medelstora företag och även ensamföretagare bättre. Som det är 
just nu formas hållbarhetsarbetet i de stora företagens värld. 
 

• Det är i de stora företagens värld hållbarhetsbedömningsmallarna finns, 
används och utvecklas nu 

• De allra flesta bedömningsmallar utgår från ett fåtal starka konventioner och 
dokument 

• Hållbarhetsarbetet kommer med stor sannolikhet att sprida sig från stora 
företag till andra organisationer och mindre företag med ISO 26000 (ska 
publiceras 2008) 

• För att förenkla och lätt kunna hantera, följa upp och kommunicera 
ansträngningar och initiativ så är checklistor ett enkelt, effektivt och 
överskådligt verktyg, speciellt i början av ett företags hållbarhetsarbete. 
 

 

© Therese Silvander ”Kriterier för hållbart företag" 2007 16



7 Referenser 
 

Litteratur 

Anjar, Bodil. (050610). Prospekt Sustainable Sweden Southeast AB (styrdokument 
SSSE) 
 
Bennett, Martin och James, Peter med Klinkers, Leon. /edited by/ (1999)  
“Sustainable Measures “– Evaluation and Reporting of Environmental and Social 
Performance. Sheffield, Greenleaf Publishing ISBN 1874719160 
 
Ericson, Per m.fl. ”Arbete- Människa-Teknik” (1997) Prevent, Stockholm 
 
Exportrådet, Svensk miljöteknikexport 2005, exportstatistik, företag och marknader 
(oktober 2005) 
 
Bergman, Bo och Klefsjö, Bengt (2002) ”Kvalitet i alla led”. Lund, Studentlitteratur 
ISBN 91-44-02373-1 
  
Nilsson, Anne. (2006) ”Stora CSR-guiden ”. Dagens Miljö nr 3 www.idg.se/miljo  
 
Zadek, Simon (2007). ”The Civil Corporation, revised edition”. Trowbridge, 
Earthscan, ISBN 978-1-84407-431-0 
 
 
Elektroniska källor 
Dow Jones Sustainability Index, www.sustainability-indexes.com 060808  

Fackförbundet SIFs hemsida www.sif.se 070607 

FN:s Global Compact www.unglobalcompact.com  070602 samt 

http://www.corporatecitizenship.se/file/Global_Compact_Svenska.pdf 060825 

GES Investments Services hemsida, www.ges-invest.com 060710) 

Global Reporting Initative (GRI). Utkastet till GRI 3) www.globalreporting.org 

060210 

Naturvårdsverkets hemsida,  www.naturvardsverket.se 0602 

Prevents hemsida www.prevent.se 070607 

Riksdagens 16 nationella miljömål, www.miljomal.nu 

Social Accountability Internationals (SAI) hemsida www.sa-intl.org/index 070608 

Sveriges lagbok, www.notisum.se 0706 

Swedish Standards Institute, SIS,  www.sis.se och http://isotc.iso.org om ISO 26000. 
070602 

 
 

© Therese Silvander ”Kriterier för hållbart företag" 2007 17

http://www.sif.se/
http://www.unglobalcompact.com/
http://www.corporatecitizenship.se/file/Global_Compact_Svenska.pdf
http://www.ges-invest.com/
http://www.globalreporting.org/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.prevent.se/
http://www.miljomal.nu/
http://www.sa-intl.org/index
http://www.notisum.se/
http://www.sis.se/
http://isotc.iso.org/


 

Muntliga källor 

 
Bodil Anjar, VD SSSE AB. Intervju och samtal 050621, 060130, 060508 
 
Hållbarhetsrådet 
 
Bo Bergbäck, professor i miljökemi vid Högskolan i Kalmar. Intervju 060323 

Magnus Enell, egenföretagare och hållbarhetskonsult, Stockholm. Telefonintervju. 
060418 

Bo Lindholm, Agenda 21-samordnare, Kalmar kommun. Intervju. 060327 

Lars Kylefors, VD Vatten- och samhällsteknik, ordförande SSSE:s styrelse. Intervju 
060323 
 
 
Övriga källor 
 
Dagens Miljös hemsida,  http://dagensmiljo.idg.se  070601 
 
Eva Pohl, adjunkt, undervisar i miljöämnen, Högskolan i Kalmar, samtal 060410 
 
FN:s deklaration om de mänskliga rättighterna 

Förslag till betänkande, miljöpolitik och hållbar utveckling, Anneli Hulhtén (2 maj 
2001)  
www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/envi/20010514/438054SV.pdf. 
060510 

Hallvarsson & Halvarsson (2004-03-19) Nyhetsbrev 
www.halvarsson.se/nyhetsbrev/nr1-2004/Etiskaindex.asp 070602 

Temanummer: ”Den gröna kapitalismen”, Veckans Affärer. Nr 48, 30 nov 2006 

Tredje AP-fonden , www.ap3.se/NR/rdonlyres/8454DB4F-CED6-4FB2-A4F9-
ABB8791B1AB9/0/AnalysPMmilj%C3%B6ochetik2006.pdf (oktober 2005) 060508 

© Therese Silvander ”Kriterier för hållbart företag" 2007 18

http://dagensmiljo.idg.se/
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/envi/20010514/438054SV.pdf
http://www.ap3.se/NR/rdonlyres/8454DB4F-CED6-4FB2-A4F9-ABB8791B1AB9/0/AnalysPMmilj%C3%B6ochetik2006.pdf
http://www.ap3.se/NR/rdonlyres/8454DB4F-CED6-4FB2-A4F9-ABB8791B1AB9/0/AnalysPMmilj%C3%B6ochetik2006.pdf


8 Bilagor 
Bilaga 1: Nuvarande kriterier på delägande företag i SSSE 

Bilaga 2: Sammanställning av intervjuer med hållbarhetsrådet 

Bilaga 3: Checklista hållbarhetskriterier SSSE AB 

Bilaga 4: Förklarande bilaga till checklista hållbarhetskriterier 

 

 

© Therese Silvander ”Kriterier för hållbart företag" 2007 19



Bilaga 1 Nuvarande kriterier på delägande företag i SSSE 

 
I hållbarhetsrådets styrdokument finns denna checklista som är det närmaste man kommer 
en granskning av hållbarhetskriterier i dagsläget. 
 
Företag som är intresserade av ett delägarskap prövas kvalitativt mot nedanstående 
checklista: 
 
Ekonomiska 
- Bolagsform, historia 
- Ägare 
- Ekonomisk stabilitet 
- Kunder 
- Exporterfarenhet 
 
Produkt/tjänst 
- Beskrivning 
- Nytta ur hållbarhetsperspektiv 
 
Miljö  
- ISO 14001 
- Miljöprofil företag 
- Arbetsmiljö 
 
Samhällsengagemang 
- Utbildning 
- Sponsorprogram 
 
Utvecklingspotential 
- Forskning och utveckling 
- Samverkansmöjligheter inom Sustainable Sweden 
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Bilaga 2 Sammanställning av intervjuer med hållbarhetsrådet

Viktiga punkter som uppkom under intervjuerna 

• Tjänsteföretag/produktföretag? 
• Ibland går det kanske lite väl fort att godkänna någon 
• Lite luddigt, magkänsla får råda med stöd av hemsidor och andra åsikter 
• Viss aktivitet bör krävas av delägarna, snålskjuts förbjudet  
• Ibland kommer miljöperspektivet lite i skymundan 
• Finns miljö och hållbar utveckling med i infomaterial? 
• Fråga andra.  
• Komplett pussel, laguppställning ej bara ett hörn av pusslet, överlappning ej 

samma. Hittills inga som är för lika, konsulter en viss fara. Olika kompetenser, 
först till kvarn. 

• Hellre flera små delägare än några stora företag. 
• Ekonomiska delen fäller först, sen är man intresserad av hållbar utveckling. 

Laguppställningen. Sen OK… 
• Ett besök av Bodil (görs redan???), eller någon annan i rådet. Lars Kylefors kan 

betraktas som företagsspion. 
• Sociala aspekten bör väckas till liv. Alla delar! Inte begränsa sig från början, titta 

både internt och externt. 
• Inga stoppljus på checklistan men varningsljus. 
• Om ett företag inte är välkommet som delägare pga. olika skäl bör detta 

kommuniceras tydligt och gärna med några konkreta förslag på förbättringar. Det 
kan checklistan hjälpa till med. 

• Alla ska behandlas lika, lättare om det finns någon typ av riktlinjer. 
 

Angående nuvarande granskning av potentiella delägare 

Alla tycker att kollen av nya potentiella delägare fungerar trots att det inte finns någon 
mall. En checklista skulle dock underlätta, och främst kunna användas för uppföljning 
av delägarna då detta inte görs i nuläget. Nuvarande arbetssätt är inte så formellt, man 
utgår från egen kunskap och vetskap samtidigt som man hör sig för och granskar 
hemsidor. Bodils input är viktig. Gruppen behöver matas mer, inte bara individerna. 
Den regionala tanken finns hela tiden i bakhuvudet hos vissa, men finns den hos alla? 
SA8000, AA1000 och ISO 26 000 kan vara till hjälp för examensarbetaren. 
 
Hållbarhetsrådet bestod av följande medlemmar när intervjuerna gjordes mars-april 
2006: 
Magnus Enell, egenföretagare och hållbarhetskonsult, Stockholm 
Lars Kylefors, VD Vatten- och samhällsteknik, tillika ordförande i SSSE:s styrelse då 
intervjun gjordes. 
Bo Bergbäck, professor i miljökemi vid Högskolan i Kalmar 
Bo Lindholm, Agenda 21-samordnare Kalmar kommun 
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Bilaga 3 Checklista hållbarhetskriterier SSSE AB 

Företagsnamn:______________________________________________________ 

Ansvarig för listans ifyllande:__________________________________________ 

Datum: ____________________________________________________________ 
 
Produkt-, process- eller tjänsteföretag? _________________________________ 
 
 
 

 
Allmänna frågor 

  
KRITERIER 

Ja Nej Ej  
aktuellt 

 1 Har företaget verksamhetsledningssystem? � � � 
2 ISO? � � � 
3 Annat? � � � 
4 Eget? � � � 
5 Är verksamhetsledningssystemet levande? � � � 
6 Fungerar dokumenthanteringen tillfredsställande? � � � 
7 Har företaget en definition på hållbar utveckling? � � � 
8 Är hållbarhetsarbete integrerat i verksamheten? � � � 
9 Finns hållbar utveckling med i affärsplanen? � � � 
10 Finns hållbar utveckling med i ev. slogan? � � � 
11 Skrivs hållbarhetsredovisning? � � � 
12 Finns miljö med i affärsplanen? � � � 
13 Finns miljö med i ev. slogan? � � � 
14 Finns ett reellt behov av företagets produkter/tjänster? � � � 
15 Finns det en marknad på lång sikt för det företaget 

erbjuder? 
� � � 

16 Finns erforderlig kompetens inom företaget? � � � 
17 Används aktuell/a teknik och standarder?    
18 Har företaget en eftermarknad med service/underhåll? � � � 

 
Interna ekologiska aspekter 

  
KRITERIER 

Ja Nej Ej 
aktuellt

19 Finns miljöpolicy? � � � 
20 Finns erforderlig miljökompetens inom företaget? � � � 
21 Finns miljöansvarig/hållbarhetsansvarig på minst 50 % 

tjänst? 
� � � 

22 Skrivs miljöredovisning? � � � 
23 Använder sig företaget av livscykelanalys? (LCA) � � � 
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24 Nyttjar företaget förnybar energi? � � � 
25 Jobbar företaget med energieffektivisering? � � � 
26 Har företaget återvinningssystem? � � � 
27 Finns fungerande källsorteringssystem? � � � 
28 Finns de 16 nationella miljökvalitetsmålen med i 

miljöarbetet? 
� � � 

29 Finns tydliga kopplingar ekonomi-ekologi? � � � 

 
Externa ekologiska aspekter 

  
KRITERIER 

Ja Nej Ej 
aktuellt

30 Har företaget utsläpp till vatten? � � � 
31 Har företaget utsläpp till luft? � � � 
32 Har företaget utsläpp till mark? � � � 
33 Görs avsättningar för ev. framtida marksanering? � � � 
34 Använder företaget starkt begränsade resurser? � � � 
35 Producerar företaget spill?  � � � 
36 Tas ev. spill tillvara som ny resurs? � � � 
37 Arbetar företaget aktivt med att minska antalet farliga 

kemikalier?    
� � � 

38 Produceras farligt avfall? � � � 
39 Producerar företaget någon produkt som är miljömärkt? � � � 
40 Jobbar företaget aktivt med transportförbättring? � � � 
41 Används bästa möjliga teknik?  (Best available 

technology) 
� � � 

 
Interna sociala aspekter 

  
KRITERIER 

Ja Nej Ej 
aktuellt

42 Finns sociala aspekten med i 
verksamhetsledningssystemet? 

� � � 

43 Är arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
levande? 

� � � 

44 Finns en levande arbetsmiljöpolicy? � � � 
45 Finns drogpolicy? � � � 
46 Satsar företaget på personalvård? � � � 
47 Får de anställda friskvårdsbidrag? � � � 
48 Är ergonomi en naturlig del av arbetsplatsen? � � � 
49 Finns det system för kunskapsöverföring vid pensioner 

o dyl.?  
� � � 

50 Tillämpas mentorskap i företaget? � � � 
51 Får alla som vill ta ut föräldraledighet? � � � 
52 Finns det en plan för fortbildning och utbildning? � � � 
53 Finns fruktkorg eller liknande förmån på arbetsplatsen? � � � 
54 Arbetas det ofta övertid? � � � 
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55 Finns det möjlighet till träning på arbetstid? � � � 
56 Är arbetsplatsen tillgänglighetsanpassad? � � � 
57 Finns jämställdhetspolicy? � � � 
58 Arbetar företaget aktivt med jämställdhet? � � � 
59 Finns policy för mångfald? � � � 
60 Arbetar företaget aktivt med mångfaldsfrågan? � � � 
61 Tillämpas arbetsrotation? � � � 
62 Har företaget låg personalomsättning? � � � 
63 Är personalen utbildad i första hjälpen? � � � 
64 Är personalen utbildad i brandskydd? � � � 
65 Har företaget låg sjukfrånvaro enligt eget mätetal? � � � 
66 Arbetar företaget aktivt för att minska arbetsskador? � � � 
67 Finns det en handlingsplan mot diskriminering och 

trakasserier? 
� � � 

68 Finns handlingsplan för krishantering? � � � 
69 Kan personalen få sluta-röka-hjälp? � � � 
70 Finns ett fungerande sjukvårdsavtal/företagshälsoavtal? � � � 
71 Får de anställda lämna blod på arbetstid?    
72 Finns bonussystem för de anställda? � � � 

 
Externa sociala aspekter 

  
KRITERIER 

Ja Nej Ej  
aktuellt

73 Arbetar företaget med FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter? 

� �  

74 Tar företaget hänsyn till FN:s barnkonvention? � � � 
75 Finns en uppförandekod? (Code of Conduct) � � � 
76 Jobbar företaget med sin trovärdighet? � � � 
77 Finns strategi för företagets varumärkeshantering? � � � 
78 Finns det krav på miljö- och social hänsyn vid inköp? � � � 
79 Finns det krav på miljö- och social hänsyn vid 

investeringar? 
� � � 

80 Finns tydliga kopplingar ekonomi-sociala aspekter? � � � 
81 Sponsrar företaget någon ideell organisation eller 

förening? 
� � � 

82 Har företaget en bra relation med sina 
underleverantörer? 

� � � 

83 Har företaget någon policy mot mutor? � � � 
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Bilaga 4  Förklarande bilaga till checklista 
hållbarhetskriterier SSSE AB 
 

Checklistan är först och främst en hjälp och ett verktyg för SSSE:s granskning av nya 
potentiella delägare, där även delägaren får ett kvitto på vad SSSE anser. 
Denna förklarande bilaga är en hjälp till att tolka checklistan så alla får samma förklaring. 
Frågorna är ställda så tydligt som möjligt för att i möjligaste mån underlätta kommunikation 
och undvika missförstånd. Mycket är reglerat i lag men det kan vara svårt att ha överblick över 
allt som gäller företaget och även hålla alla delar aktiva. Det förutsätts att lagar och andra 
myndighetskrav är uppfyllda av företaget.  
Checklistan ska också ses som ett förbättringsverktyg, om man inte jobbar aktivt med en fråga 
just nu utan prioriterar något annat så ska man svara nej på frågan. Meningen är att man en 
gång om året ska kunna uppdatera listan och visa att man utvecklats. Denna checklista är en 
testversion som kommer att utvärderas via ert deltagande, förhoppningsvis passar den små och 
medelstora företag som tanken är. Ärliga svar är givet och tidsåtgången kommer att vara minst 
1 timme. Listan ska helst fyllas i av VD eller annan person med stor kännedom om företaget. 
Första gången ska en representant från SSSE vara med för att svara på frågor och diskutera 
under ifyllandes gång. Vad som är externa och interna aspekter kan diskuteras länge, en del 
frågor är både och, och vissa frågor går lite i varandra.  
Att tänka på är att bara för att man har en policy är det inte säkert att den är uppdaterad och 
följs. Ifylld lista kommer att användas internt inom SSSE. Önskvärt är att transparens finns 
och listan kommuniceras till omvärlden för att signalera att man jobbar med frågorna nedan.  

Företagsnamn:______________________________________________________ 

Ansvarig för listans ifyllande:__________________________________________ 

Datum:____________________________________________________________ 

Produkt-, process- eller tjänsteföretag? _________________________________ 

 

Allmänna frågor  
1: Har företaget verksamhetsledningssystem? Ett verksamhetsledningssystem är ett system 
som på något sätt samlar och organiserar all information som rör företaget. 
2: ISO? Internationella standarder som är frivilliga, t.ex. kvalitetsledningssystemet ISO 9001, 
miljöledningssystemet ISO 14001. 
3: Annat? Inom vissa branscher finns egna just för branschen specifika 
ledningssystem/standarder, t.ex. OH SAS 18000 för arbetsmiljö och TS-certifiering för 
bilindustrin. 
4: Eget? Många företag följer standarder men certifierar sig inte, utan bygger med standardens 
hjälp upp ett eget system. 
5: Är verksamhetsledningssystemet levande? Många föråldrade och onödigt byråkratiska 
system finns som tyvärr inte fungerar fullt ut. Ett ledningssystem måste vara levande för att 
kunna vara ett stöd i företagsutveckling. 
6: Fungerar dokumenthanteringen tillfredsställande? Även om 
verksamhetsledningssystem lever så kanske inte dokumenthanteringen fungerar. Det är viktigt 
att alla hittar, att det är lätt att uppdatera osv. 
7: Har företaget en definition på hållbar utveckling? Om man ingår i nätverket Sustainable 
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Sweden SE borde det vara en självklarhet att ha funderat över begreppet hållbar utveckling då 
man kommunicerar med både interna och externa intressenter. 
8: Är hållbarhetsarbete integrerat i verksamheten? För att arbetet med hållbarhet i 
företag/CSR ska fungera i ett längre perspektiv ska det vara integrerat i verksamheten, 
integrationen tar ofta flera år. 
9: Finns hållbar utveckling med i affärsplanen? Som delägare i Sustainable Sweden är det 
en bra idé att ha med hållbar utveckling i företagets styrdokument. 
10: Finns hållbar utveckling med i ev. slogan? Som delägare i Sustainable Sweden är det en 
bra idé att ha med hållbar utveckling i företagets marknadsföring och kommunikation med 
omvärlden. 
11: Skrivs hållbarhetsredovisning? En hållbarhetsredovisning redovisar företagets större 
påverkan på miljö och omgivande samhälle. En hållbarhetsredovisning kan göras separat eller 
integreras med den ekonomiska årsredovisningen. 
12: Finns miljö med i affärsplanen? Idag är miljö ett brett begrepp, men om man säger sig 
jobba med miljöteknik på ett eller annat inom SSSE är det en fördel att miljö finns med i 
företagets styrdokument. 
13: Finns miljö med i ev. slogan? Miljö idag är ett brett begrepp men om man säger sig 
jobba med miljöteknik på ett eller annat inom SSSE är det en fördel om miljö finns med i ev. 
slogan. 
14: Finns ett reellt behov av företagets produkter/tjänster? Utan ett verkligt behov är det 
svårt att sälja bra i längden. Exempelvis är det ingen bra idé att satsa på att tillverka videoband 
(VHS) när de flesta använder DVD eller att bygga in giftiga ämnen i sin produktion som ingen 
vill köpa, t.ex. PVC i barnprodukter. 
15: Finns det en marknad på lång sikt för det företaget erbjuder? Även om man tillverkar 
videoband nu för en liten marknad är det ingen bra idé att göra det flera år framöver då 
tekniken är inaktuell. 
16: Finns erforderlig kompetens inom företaget? En brist på personal med rätt eftersökt 
kompetens är ett faktum på delar av dagens arbetsmarknad. För att kunna utvecklas behöver 
företag ha rätt kompetens och för att locka kompetens är det viktigt att vara en attraktiv 
arbetsplats. Pensionsavgångar och kunskapsöverföring är också en viktig del i företags 
humankapital. 
17: Används aktuell/a teknik och standarder? Med omodern teknik och icke-standarder 
kan ett företag tappa marknad såvida man inte specialiserat sig på t.ex. udda mått. 
18: Har företaget en eftermarknad med service/underhåll? I ett hållbart samhälle är 
reparation, reservdelar och uppgraderingar viktiga för att minska onödigt resursslöseri vid 
nytillverkning. En service/underhållsavdelning främjar detta och kan även ge företaget bättre 
möjligheter att bli systemleverantör. 

Interna ekologiska aspekter 
19: Finns miljöpolicy? En miljöpolicy (ev. integrerad i annan levande policy) är mycket viktig 
för att redovisa företagets åsikter och löften inom miljöarbetet. 
20: Finns erforderlig miljökompetens inom företaget? Utan rätt kompetens inom företaget 
blir det svårt att behålla och uppdatera kunskapen även om en duktig konsult har utbildat och 
dragit igång arbetet. 
21: Finns miljöansvarig/hållbarhetsansvarig på minst 50 % tjänst? För att ett arbete eller 
en uppgift ska kunna genomföras ska det finns tillräckligt med resurser, så även inom 
miljö/hållbarhet. 
22: Skrivs miljöredovisning? Enligt EMAS (det europeiska miljöledningssystemet) är det ett 
skallkrav att skriva miljöredovisning, men inte enligt ISO 14001. Dock skriver många icke-
EMAS-certifierade företag miljöredovisningar för att kunna visa upp ett samlat dokument för 
sina intressenter. 
23: Använder sig företaget av livscykelanalys (LCA)? LCA följer en produkt från vaggan 
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till graven för att bedöma hur mycket miljöpåverkan den ger enligt olika kategorier, t.ex. mg 
CO2/kg, under tillverkning till återvinning/destruktion. 
24: Nyttjar företaget förnybar energi? I en värld där växthuseffekten diskuteras överallt bör 
alla ansvarsfulla företag använda förnybar energi dit vattenkraft, vindkraft, vågkraft, solenergi 
och biobränslen räknas. 
25: Jobbar företaget med energieffektivisering? Världens framtida energiförsörjning 
diskuteras livligt, med energieffektivisering menas att energisnål teknik används, belysning är av 
lågenergityp, apparater och maskiner stängs av när det inte används, isolering och effektivt 
ventilationssystem. Inom detta område finns mycket pengar att spara. 
26: Har företaget återvinningssystem? För vissa avfallssorter tillämpas producentansvar 
enligt lag, bl.a. för förpackningar. En förpackning kan vara allt från kemikalieförpackningar till 
träemballage. 
27: Finns fungerande källsorteringssystem? Ett fungerade källsorteringssystem innebär att 
alla på  företaget vet var de olika avfallsfraktionerna finns och vad som slängs var. Fraktioner 
ska också finnas för de vanligaste avfallsslagen samt de ev. speciella avfall som företaget 
producerar. 
28: Finns de 16 nationella miljökvalitetsmålen med i miljöarbetet?  
De 16 av riksdagen uppsatta miljömålen är en bra hjälp i miljöarbetet. Se Naturvårdsverkets 
hemsida eller www.miljomal.nu för mer information. 
29: Finns tydliga kopplingar ekonomi-ekologi? Ekonomiska bevis på att hänsyn till 
ekologiska aspekter lönar sig. T.ex. minskad avfallshanteringskostnad efter avfallsöversyn, 
minskade kostnader för kemikalieanvändning efter att en miljöfarlig produkt bytts ut mot en 
bättre. 
 

Externa ekologiska aspekter 
30: Har företaget utsläpp till vatten? T.ex. pappersbruk släpper sitt renade vatten till 
närliggande vattendrag. 
31: Har företaget utsläpp till luft? All typ av förbränning innebär ofta mer eller mindre stora 
utsläpp till luft. Så även hantering av lösningsmedel och andra lättflyktiga ämnen. 
32: Har företaget utsläpp till mark? T.ex. innebär en hantering av förorenade jordmassor 
och fordonsverksamhet alltid en risk för utsläpp till mark. 
33: Görs avsättningar för ev. framtida marksanering? Om företaget har en verksamhet 
som påverkar mark är det klokt att lägga undan pengar tills den dag marken behöver saneras. 
34: Använder företaget starkt begränsade naturresurser? För både ekonomi och ekologi är 
det bra att använda kretsloppsanpassade varor som t.ex. trä istället för oljebaserad plast.  
35: Producerar företaget spill? I de flesta produktproducerande företag uppkommer spill, 
dvs. material som blir över. 
36: Tas ev. spill tillvara som resurs? Vissa spillmaterial t.ex. sågspån användas i joggingspår. 
Gips fås som en biprodukt i cementindustrin och tillvaratas. För många industrier är alltså 
någon annans avfall en värdefull resurs. 
37: Arbetar företaget aktivt med att minska antalet farliga kemikalier?    
Enligt en av miljöbalkens hänsynsregler ska alla farliga ämnen bytas ut mot mindre farliga 
enligt den s.k. substitutionsprincipen. 
38: Produceras farligt avfall? Farligt avfall regleras inom EU med avfallskoder och ska 
omhändertas på särskilda sätt som kan medföra höga kostnader. Det bästa är att minska 
mängden farligt avfall genom alternativa lösningar.  
39: Producerar företaget någon produkt som är miljömärkt? Det finns många olika 
miljömärkningar men bara officiella räknas, t.ex. Svanen, Falken och EU-blomman 
40: Jobbar företaget aktivt med transportförbättring? Transporter står för en stor del av 
utsläpp till mark och luft genom de ämnen som nöts av och de avgaser som avges. 
41: Används bästa möjliga teknik?  (Best available technology) Enligt miljöbalkens 
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hänsynsregler ska mest lämpliga teknik med tanke på ekonomi användas vid nyinstallationer. 
 
Interna sociala aspekter 

42: Finns sociala aspekter med i verksamhetsledningssystemet? Sociala aspekter är en 
stor del i arbetet med hållbar utveckling och bör finnas med i företagets styrdokument. 
43: Är arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete levande? Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter AFS 2001:01 om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är lagstadgat, gäller för alla 
arbetsgivare och syftar till att ständigt förbättra arbetsmiljön. Måste vara levande för att det ska 
fungera. 
44: Finns en levande arbetsmiljöpolicy? Enligt AFS 2001:01 ska det finns en 
arbetsmiljöpolicy, och denna måste vara aktuell och levande för att göra någon nytta. 
45: Finns drogpolicy? En policy som hanterar t.ex. alkoholfrågor under tjänsteresa, hur man 
ska agera om det upptäcks att någon har drogproblem (alkohol, narkotika, tabletter, men även 
tobak). 
46: Satsar företaget på personalvård? För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare är det 
bra att satsa lite extra på personalvård, t.ex. gemensam fredagsfrukost, massage på arbetstid. 
47: Får de anställda friskvårdsbidrag? Arbetsgivaren har ingen skyldighet att bidra med 
friskvårdspengar men det är vanligt att man idag bidrar till någon form av hälsobefrämjande 
åtgärd. Mindre summor som t.ex. gymkort är skattefritt. Friskvårdsbidrag är praxis idag och är 
ett bra medel för att locka ny kompetens till företaget. 
48: Är ergonomi en naturlig del av arbetsplatsen? Inom SAM är ergonomi en viktig bit 
bland många andra. Stora summor i sjukskrivningskostnader kan sparas på att personalen 
använder kroppen fysiskt korrekt i sitt arbete, t.ex. genom en individuellt utprovad kontorsstol. 
49: Finns det system för kunskapsöverföring vid pensioner o dyl.? Det är ständigt aktuellt 
med strukturerad kunskapsöverföring inom företag, idag kanske ännu viktigare när 40-
talisterna håller på att lämna arbetsmarknaden. Dokumenteras och överförs kunskap 
fortlöpande blir inte förlusten av kompetens lika tydlig.   
50: Tillämpas mentorskap i företaget? Det är ständigt aktuellt med strukturerad 
kunskapsöverföring inom företag, idag kanske ännu viktigare när 40-talisterna håller på att 
lämna arbetsmarknaden, mentor är en variant på detta. 
51: Får alla som vill ta ut föräldraledighet? Föräldraledighet är reglerat enligt lag men det är 
viktigt att arbetsgivaren uppmuntrar till att ta ut föräldraledighet genom att visa vägen. Den 
som är föräldraledig ska även få nödvändig information och ska inte halka efter lönemässigt. 
Föreberedelser ska även göras för ev. vikarier. Rätten till föräldraledighet finns reglerat i 
Föräldraledighetslagen SFS 1995:584. 
52: Finns det en plan för fortbildning och utbildning? Många ledningssystem har 
fortbildning och utbildning som en del i ständiga förbättringar, målet med ledningssystem. 
Utbildning handlar också om att utveckla personalen och fortsätta vara ett konkurrenskraftigt 
företag. 
53: Finns fruktkorg eller liknande förmån på arbetsplatsen? Extra uppmuntran som t.ex. 
en fruktkorg bidrar till bättre arbetsklimat och visar att företaget bryr sig om sina anställda. 
54: Arbetas det ofta på övertid? Allt för mycket övertid är ett tecken på resursbrist i någon 
ände och kan resultera i trötta utarbetade och mindre effektiva anställda. Vila och återhämtning 
är en viktig del av tillvaron, för att fungera optimalt behövs raster och ledighet. 
55: Finns det möjlighet till träning på arbetstid? För alla typer av arbeten är träning viktigt 
för att orka mer, möjlighet till en timmes träning på arbetstid en gång i veckan kan motivera 
fler till att träna och därmed öka hälsan och minska ohälsan. 
56: Är arbetsplatsen tillgänglighetsanpassad?  Kan funktionshindrade komma in på 
arbetsplatsen? (trösklar, hissar, toaletter, att hitta, höjdanpassning på knappar etc). En stor del 
av Sveriges befolkning har någon typ av funktionshinder och befolkningen blir äldre. Alla 
måste få plats, såväl kunder som anställda med funktionshinder. Till 2010 ska alla offentliga 
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platser och lokaler vara tillgängliga för alla. Mångfald utvecklar och en person med ett 
funktionshinder kan se saker på olika sätt. 
57: Finns jämställdhetspolicy? För företag med fler än tio anställda ska en jämställdhetsplan 
finnas som visar löner och eventuella oförklarliga löneskillnader mellan kön. En 
jämställdhetspolicy visar omvärlden att och hur man arbetar för en mer jämställd arbetsplats. 
58: Arbetar företaget aktivt med jämställdhet? På en arbetsplats där både män och kvinnor 
finns i en balanserad nivå bedöms trivseln öka vilket i sin tur bidrar till gladare och friskare 
personal. Dessutom kan män och kvinnor bidra med olika perspektiv i vissa frågor vilket är en 
bonus för företaget. 
59: Finns policy för mångfald? På alla företag med mer än tio anställda måste det finnas en 
mångfaldsplan. En uttalad mångfaldsönskan ökar företags attraktion som arbetsgivare. 
Anställda med funktionshinder, olika etniska bakgrunder eller ålder ser olika saker och bidrar 
med kunskap ur en kanske för företaget ovanlig synvinkel. 
60: Arbetar företaget aktivt med mångfaldsfrågor? Att se saker från olika vinklar är 
utvecklande för ett företag och med olika bakgrunder på sina anställda får företag en bredare 
kunskapsbas och därmed större konkurrenskraft.  
61: Tillämpas arbetsrotation? Det är viktigt med varierade arbetsuppgifter både psykiskt och 
fysiskt för att både kropp och knopp ska orka i längden. Hit räknas också varierade 
arbetsuppgifter där fysisk arbetsrotation inte är möjligt. 
62: Har företaget låg personalomsättning? Anställda som trivs stannar i regel längre på en 
arbetsplats och bidrar därmed med sin kompetens under en längre tid vilket ger en 
grundtrygghet. 
63: Är personalen utbildad i första hjälpen? En bra utbildning som ger ökad trygghet på 
arbetsplatsen, speciellt där riskmoment ingår. Första hjälpen-utbildning kan vara en del av 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
64: Är personalen utbildad i brandskydd? En bra utbildning som ger ökad trygghet på 
arbetsplatsen, enligt lagen om skydd mot olyckor 2003:789 skall man som företag föra ett 
systematiskt brandskyddsarbete.  
65: Har företaget låg sjukfrånvaro enligt eget mätetal? Sjukskrivningar är dyra och det är 
viktigt att se till att förebyggande arbete bedrivs och att rehabilitering snabbt kommer in i 
bilden för att minska både frånvaro och onödigt lidande. 
66: Arbetar företaget aktivt för att minska arbetsskador? AFS 2001:01 med SAM 
poängterar att det är viktigt att jobba förebyggande för att undvika och minska tillbud och 
skador. Detta arbete lönar sig ofta snabbt. 
67: Finns det en handlingsplan mot diskriminering och trakasserier? Att snabbt ta itu 
med konflikter som urartar eller mobbing är viktigt, och en uppdaterad och uttalad 
handlingsplan är ett stort stöd. Regleras även enligt lagar mot diskriminering.  
68: Finns handlingsplan för krishantering? Inte minst vid stora katastrofer är krishantering 
nödvändigt. Även vid mindre personliga incidenter där den drabbade behöver stöd är det bra 
att veta innan något händer till vem och även var man ska kan vända sig. 
69: Kan personalen få sluta-röka-hjälp? Rökning är ett stort arbetsmiljöproblem för många 
och företaget förlorar även ekonomiskt på de spontana rökpauser som en del rökare ofta tar. 
70: Finns ett fungerande sjukvårdsavtal/företagshälsoavtal? Enligt AFS 2001:01 och 
SAM så ska företagshälsovård vara kopplad till företaget. 
71: Får de anställda lämna blod på arbetstid?  Detta är ren goodwill som kan göra stor 
skillnad i samhället om alla som kan lämna blod får göra det på arbetstid. Sverige ska vara 
självförsörjande på blod men så är inte fallet idag.  
72: Finns bonussystem för de anställda? Många företag fördelar en del av vinsten bland sina 
anställda. Bonussystemet ska ligga utanför lönesystemet och bonus får inte räknas som en del 
av lön. 
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Externa sociala aspekter 
73: Arbetar företaget med FN:s konvention om mänskliga rättigheter? En mycket stor 
del av CSR- arbetet bottnar i den konventionen och det är bra att gå tillbaka till 
ursprungskonventionen emellanåt så att det inte blir några irrvägar. 
74: Arbetar företaget med FN:s barnkonvention? För det företag som importerar 
produkter kan det vara bra att känna till FN:s konvention om barns rättigheter så att det inte 
indirekt främjar skadligt barnarbete. Vissa punkter i konventionen kan också hjälpa det interna 
sociala arbetet.  
75: Finns en uppförandekod (Code of Conduct)? Världen och handeln globaliseras och i 
kontakten med kunder från olika länder är det bra att ha en uttalad policy om hur man ska bete 
sig i mötet med dessa, t.ex. gällande alkohol, artighetsgester osv. 
76: Jobbar företaget med sin trovärdighet? Det är lätt att säga en sak och göra en annan, 
arbetet med att leva som man lär gäller även företag och speciellt de som betecknar sig som 
hållbara. Att t.ex. använda sig av skadligt barnarbete gynnar ingen långsiktigt.  
77: Finns en strategi för företagets varumärkeshantering? Varumärket är viktigt, det 
förmedlar en viss känsla och en viss kvalitet till kunden. Via t.ex. felaktig sponsring eller 
inblandning i tvivelaktiga affärer skadas varumärket. 
78: Finns det krav på miljö- och social hänsyn vid investeringar? Det här kan handla om 
allt från personalutbildning till placering av pengar i olika fonder, ofta över en längre tid. 
79: Finns det krav på miljö- och social hänsyn vid inköp? Exempelvis kontorsutrustning 
som är miljömärkt, kaffe i fikarummet som är rättvisemärkt, trä som inte är från regnskog. 
80: Finns tydliga kopplingar ekonomi-sociala aspekter? Ekonomiska bevis på att hänsyn 
till sociala aspekter lönar sig. T.ex. låga sjukskrivningskostnader efter en personalvårdssatsning 
med sluta-röka-hjälp, bra goodwill-nivå gentemot andra företag. Det är lättare att investera i 
nya förbättringar om klara samband finns. 
81: Sponsrar företaget någon ideell organisation eller förening?  Sponsring och 
samarbeten med t.ex. idrottsföreningar ger goda samhällseffekter genom att en klubb får hjälp 
med inkomster och därigenom möjliggör att flera kan träna mer och bättre, samtidigt som 
företaget får bra marknadsföring. 
82: Har företaget en bra relation med sina underleverantörer? I kvalitetsledningssystem, 
t.ex. ISO 9001, så är det kunden som är i fokus. Det är viktigt att ha en bra relation med 
kunder och underleverantörer är en kundkategori som kan ge mycket till företaget, t.ex. i 
gemensamma utvecklingsprojekt. 
83: Har företaget någon policy mot mutor? Eftersom SSSE arbetar med projekt i flera 
länder som inte har samma affärstraditioner som Sverige har så underlättar det att ha en policy 
om vad som är mutor och inte och hur de ska hanteras. 

 

Förkortningar 
CO2 = koldioxid 
CSR = Corporate Social Responsibility (ung. socialt ansvarstagande för företag) 
EMAS = European Management and Auditing System 
FN= Förenta nationerna  
SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete (från AFS 2001:01) 
SSSE = Sustainable Sweden Southeast AB 
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