
Varmt välkomna!
FN:s hållbarhetsmål: Ett smörgåsbord för nya affärer



Program

• 08.30-09.00 Registrering, fika, mingel bland utställarna

• 09.00-09.05 Presentation av förmiddagen

• 09.05-09.20 Globala målen - kort beskrivning

Frida Gothnier Leander, hållbarhetsstrateg på Malmö stad berättar.

• 09.20-10.00 Hur kan företag integrera och få draghjälp av de globala hållbarhetsmålen?

Caroline Düberg-Martinsson, hållbarhetssamordnare på Elis Sverigeberättar.

• 10.00-10.45 Gruppdiskussioner. Kortavstämningav resultatet innan paus.

• 10.45-11.15 Kaffe och nätverkande med lokala företagare.

• 11.15-11.45 Godsinlösen - en hållbar affär

EvalenaBlomqvist, senior hållbarhetskonsultpå Godsinlösen berättar.

• 11.45-12.00 Avslut och sammanfattning av dagen, vad händer nu?



Agenda 2030
Frida Gothnier Leander, hållbarhetsstrateg, Malmö stad



Agenda 
2030
• Vad är Agenda 2030?
• Hur går det?
• Varför ska företag jobba 

med Agenda 2030?
• Hur kan ett företag gå till 

väga?



Agenda 
2030: FN:s 
globala mål 
för hållbar 
utveckling

• 2015-2030
• 17 mål, 169 delmål, 3 dimensioner
• En utveckling av milleniemålen
• Världens (hittills) största och mest inkluderande 

process
• Universell agenda
• 193 medlemsländer antagit 
• Odelbara och integrerade mål (inget mål kan nås 

på bekostnad av ett annat, alla måste uppnås för 
framgång)

• Ingen ska lämnas utanför 



Varför en 
global
agenda?

• Klimat och miljö har inga geografiska gränser
• Ökad social ojämlikhet mellan och inom länder
• Ekonomi som förutsättning och medel
• Hållbar förändring kräver samarbete över gränser –

nationella och sektoriella



Sverige





Drivkrafter för företag att bidra till hållbarhet

• Ekonomisk affärsnytta
• Mer medvetna kunder
• Mångfald på arbetsplats – inkludering
• Innovation och nya marknader
• Krav från investerare - riskhantering
• Employer branding
• Lagstiftning, konventioner, internationella förväntningar
• Ökade möjligheter till positiv påverkan



Hur kan företag använda sig av Agenda 2030?

Kartlägga Identifiera och 
prioritera

Integrera

Målsätta och 
mäta

Kommunicera Utvärdera



Exempel 

Hur bidrar företagets mål 
till hållbar utveckling? 

Kartlägg utifrån Agenda 
2030.

Var i vår värdekedja har 
vi påverkan på hållbar 

utveckling? Egen 
verksamhet och via 

leverantörer och kunder

Hur kan vi minska 
negativ påverkan (t.ex. 
utsläpp) och hur kan vi 

förstärka positiv 
påverkan?

Handlingsplan med 
åtgärder och ansvar

Kommunicera och 
förankra Uppföljning
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De globala hållbarhetsmålen för goda och starka affärer
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Textil som tjänst!
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Hotell & 
Restaurang

Arbetskläder Hygien Mattor Torktrasor RenrumVård & 
Omsorg
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I Sverige 
Ca 25 tvätterier

Ca 70 000 ton tvättat gods 2021

70% av tvättkemikalierna är miljömärkta

86% av vår totala fordonsflotta är
fossiloberoende

12 anläggningar har egna reningsverk

14 anläggningar drivs fossilfritt
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Textil som tjänst!
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Framåt i cirklar
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What we do in life
echoes in eternity



33Caroline.duberg-martinsson@elis.com



Gruppdiskussioner

• ”98 %, det är så många i världen som inte bor i Sverige. Vilka 
affärsmöjligheter innebär det?” 

Mål: Identifiera minst en affärsmöjlighet i din grupp. 

• ”Det som förr var ett hinder, är kanske nu en möjlighet?” Identifiera minst 
ett hinder som nu kanske kan vara en möjlighet. 

• ”Någon annans restprodukt är kanske guld värd för dig?” Lyft fram någon 
restprodukt eller något som ”blir över” som finns i någon av era 
verksamheter eller som ni skulle behöva.



Evalena Blomqvist 
Senior Hållbarhetskonsult

Godsinlösen – en hållbar affär



Möjlighet för nya affärer!

Materiallekage

Produktförluster

En hållbar och lönsam 
affär genom att hålla 

produkter vid liv?



Affärsidé

Vi ger produkter ett nytt 
liv genom cirkulärekonomiska 
principer.

Vi utvecklar och  implementerar 
cirkulära affärsmodeller hos våra 
kunder.



Vision
GIAB ska vara en internationellt 
erkänd katalysator för cirkulär 
affärsutveckling och en avgörande 
aktör i omställningen mot en 
cirkulär ekonomi.



Förändringarna är synliga … nu även på Google



Ca 50-70% av 
klimatutsläpp 
kommer från 

material

90% av 
artförluster 
kopplat till 

material

Källa: MISTRA



• ~90 anställda; Sverige, Norge
• Nasdaq First North
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GIAB Nordic AB – Ett hållbart företag



Tillväxt frikopplad från negativ miljöpåverkan
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Circular Insurance
• Återtag och återbruk av elektronik, 

telefoni och möbler
• Dataradering, rekonditionering och 

försäljning
• Office (Facilitets) as a Service

GIAB Circular Office™

• Cirkulär skadereglering®
• Mobilcirkeln®



Re:Commerce
Kombinerar våra praktiska erfarenheter med 
vetenskapliga metoder.
• Expert konsultation
• Hållbarhetsstrategi
• Hållbarhetsutvärdering
• Testpiloter för hållbara affärserbjudanden 
• Utbildning

GIAB Consulting
• Komplett eftermarknadstjänst
• Circular Platform

• Fysiska och digitala försäljningskanaler
• Returhuset® i Skåne och Stockholm
• www.returhuset.se - .dk - .no
• Tradera, Blocket och CDON Marketplace

http://www.returhuset.se/


Våra hållbarhetsrapporter



Accelerera förändring till en hållbar affärsutveckling 
genom att kombinera våra praktiska 
erfarenheter med vetenskapliga metoder.

Göra konkret skillnad med fokus på att omsätta 
kunskap i förändring och tillämpning i er verksamhet.

Utgå ifrån de tre aspekterna ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet för att 
skapa långsiktigt attraktiva affärer.

Erbjuda snabbhet och flexibilitet och jobbar 
enligt agila och pedagogiska metoder som lockar 
till kreativa lösningar och stort engagemang.

GIAB Consulting
Vi omsätter ditt hållbarhetsarbete till värdeskapande 
och hållbar affärsutveckling genom att: 

Andreas Anderholm Pedersen
Hållbarhetschef

Emma Bryngelsson
Hållbarhetskonsult

Emma Nilsson
Hållbarhetskonsult

Evalena Blomqvist
Hållbarhetskonsult



IKEA - Testpilot
Projektledning för IKEAs första satsning på ett IKEA-varuhus med enbart återbrukade möbler på ReTuna i 
Eskilstuna

Golfstore – Hållbarhetsstrategi och utbildning
Utveckling av hållbarhetsstrategi, plan för implementering av strategin samt internutbildningar

Schööns måleri – Hållbarhetsstrategi och testpilot
Utveckling av Sveriges första klimatneutrala måleritjänst, hållbarhetsrapport och hållbarhetskommunikation

Malmö stad - Hållbarhetsstrategi
Utredning om delningsekonomins potential för lägre levnadskostnader och jobbskapande i Lindängen och 
Rosengård.

àVår styrka är den praktiska tillämpningen i kombination med teoretiskt 
kunnande!

Exempel på uppdrag



Evalena Blomqvist 
Senior Hållbarhetskonsult

TACK



Tips till företagare

• Almi arbetar med hållbara Intraprenörer/Framtidsgeneratorn.

• Region Skåne har hållbarhetscheckar som företag kan använda för insatser till en 
grön och koldioxidsnål ekonomi.

• Nyföretagarcenter Syd rekryterar till en rad olika utvecklings- och 
omställningsprogram för företag.

• Miljöbron gör den senaste hållbarhetskunskapen användbar i näringslivet.

• Circula är en riktigt rolig workshop som inspirerar och ger kunskap om cirkulär 
ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

• Cirkulära affärssteg stöttar små och medelstora företag i Skåne och Blekinge att 
ställa om till en cirkulär ekonomi, ny omgång börjar 4 maj.

• Metoden ”backcasting” ger ett strategiskt helhetsgrepp om hållbarhetsfrågor i 
företaget. 

• Möjlig fortsättning på projektet ”Det Goda Livet” där anställda får lära sig mer om 
hållbarhet.



Utvärdering via menti!

Vad har varit bra, vad kan utvecklas? Ska vi göra det igen?

Gå in på www.menti.com
Fyll i menti-nummer: 3341 3182 

http://www.menti.com/


Stort tack för din medverkan!


