Hållbarhetskollen
Hållbarhetskollen har vi utvecklat för att underlätta för organisationer att
1) definiera vad hållbarhet betyder för organisationen/projektet
2) ställa en diagnos hur man ligger till och
3) identifiera de viktigaste utvecklingsområdena
Verktyget är indelat i fem områden:
●
●
●
●

Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Styrning och planering av hållbar utveckling

Inom varje område finns det möjlighet att lägga till egna aspekter av hållbarhet
Gör så här:
1) Gå igenom aspekt för aspekt –markera med ett kryss eller radera de
hållbarhetsaspekter som inte är aktuella för er verksamhet.
För återstående aspekter:
2) Där det behövs…Definiera aspekten. T ex Vad betyder Miljömanagement
för oss?
3) Sätt betyg på varje aspekt:
Grönt = Bra utifrån hållbarhetssynpunkt
Gult = Här finns en del kvar att göra utifrån hållbarhetssynpunkt
Rött = Här har vi en hel del kvar att göra utifrån hållbarhetssynpunkt.

Använd kommentarsfältet.
När du är klar:
●
●
●
●

Gör planer för hur röda och gula aspekter ska hanteras.
Börja med lågt hängande frukter – dvs sådant som är enkelt att fixa.
Sortera sedan in dina åtgärder på kort, medellång och lång sikt.
Följ upp årligen och berätta för dina kunder och intressenter om era
framsteg.

Tänk på:
●

Att hållbarhetskollen kan användas för hela er organisation, för en del av
den, för en specifik produkt/tjänst, vid utveckling av nya affärsmodeller mm.

●

Att inte bara negativa hållbarhetsaspekter ska behandlas - ta också upp hur
ert arbete har positiva hållbarhetseffekter. Hur kan affärsidén utvecklas för
att stödja hållbarhet ännu mer?

●

Glöm inte att hållbarhet inte bara handlar om det ni gör - det innefattar allt
från era leverantörer (och deras) till hur de värden ni medskapar används
(och kanske slutligen avvecklas/återanvänds).

Ej relevant
Livsmedel
Geologi
Markanvändning
Avfall
Produkter
Material
Kemikalier
Naturmiljö
Djur
Vattennivåer
Vattenkvalitet
Vattentillgång
Luftkvalitet
Buller
Klimatpåverkan
Växthusgaser
Trafik & Transporter
Energianvändning
Energiproduktion
Miljökvalitet
Miljöledning

Sätt kryss för
betyg

Miljömässig hållbarhet

Kommentar

Slutsats och handlingsplan:

Social hållbarhet

Ej relevant

Lagar, Regler & Juridik
Förvaltning
Samhällsutveckling (på lokal,
regional eller nationell nivå)
Rättvisa
Kultur
Involvering
Intressentrelationer
Arbetsglädje och trivsel
Arbetsmotivation och engagemang
Brottsäkerhet
Olycksfall
Hälsa
Tillgänglighet

Slutsats och handlingsplan:

Sätt kryss för
betyg

Kommentar

Ekonomisk hållbarhet
Ej relevant

Ekonomiska resultat
Finansiering för fortsatt
utveckling
Konkurrens
Sysselsättning
Varumärke/Anseende
Social och miljömässig
hållbarhet som del av
affärsmodellen

Slutsats och handlingsplan:

Sätt kryss för
betyg

Kommentar

Process och styrning av hållbarhet
Ej relevant

Produkt- el. tjänsteanpassning
Produkt- el. tjänstekvalitet
Produktionsprocess
Leverantörer: krav och
samverkan
Styrning
Bedömning
Risker
Möjligheter
Kompetens
Förmågor
Innovation & Förnyelser
Kommunikation - Intern &
Extern
Medarbetarinvolvering och
engagemang
Kunder/användare: samverkan
och involvering

Slutsats och handlingsplan:

Sätt kryss för
betyg

Kommentar

