Frågor att fundera på i ditt hållbarhetsarbete
Affärsidé
AÄ r din affä rsidé hå llbar?

Kan du ö ka affä rsnyttan genom att tä nka mer på hå llbarhet i affä rsidé utvecklingsstadiet?

Må ste det vara en produkt eller kan det vara en tjä nst som du erbjuder?

Kan du se till att den produkt du erbjuder nyttjas mer effektivt, till exempel genom uthyrning,
delning, reparation och andrahandsfö rsä ljning?

Vad hä nder med produkten nä r den uppnå tt sin livslä ngd? Finns det material som du (eller
nå gon annan) har intresse av?

Styrning och ledning
Vilka hå llbarhetsfrå gor ä r av stö rst vikt fö r fö retagets verksamhet? Fundera bå de i form av
risker (klimatfö rä ndringar, leverantö rskedjor etc), som nya mö jligheter. Hur tar sig fö retaget an
dessa utmaningar?

Ingå r hå llbarhet i fö retagets styrdokument som policys och vision? Hur hå ller ni dessa
styrdokument levande bland medarbetarna?

Må ste fö retaget enligt lag lä mna en hå llbarhetsredovisning? (Detta gä ller fö retag med fler ä n
250 anstä llda.)

Ingå r synen på betalning av skatter i ditt fö retags hå llbarhetsarbete?

Produktutveckling och design
AÄ r produkten designad så att den enkelt kan delas bland flera anvä ndare, repareras,
uppgraderas, å teranvä ndas, å tervinnas?

Har du tagit farliga ä mnen i beaktning redan vid produktutvecklingsstadiet?

Kan du informera om hur produkten ska anvä ndas fö r att minimera miljö på verkan?

Produktion
Stä ller du krav på ett aktivt hå llbarhetsarbete hos dina leverantö rer?

Fö ljer du upp leverantö rernas hå llbarhetsarbete?

Kontrollerar du arbetsmiljö n hos dina leverantö rer?

Kontrollerar du arbetsfö rhå llandena hos dina leverantö rer?

Anvä nder du miljö vä nliga material och rå varor i dina produkter?

Vä ljer du ekologiska, miljö - och rä ttvisemä rkta produkter vid inkö p?

AÄ r produkterna du sä ljer ekologiska, miljö - och rä ttvisemä rkta?

Tittar du på material, kemikalier, vattenanvä ndning och djurskydd i din produktion?

Distribution och transport
Anvä nder du miljö anpassade transporter fö r frakt och distribution av dina produkter?

AÄ r fö rpackningarna å tervinningsbara eller å teranvä ndbara?

Hur kan varan fö rpackas fö r att anvä nda så lite fö rpackningsutrymme som mö jligt?

Behö ver produkter fraktas?

Vilken typ av transport ä r energieffektivast?

AÄ r transportfö retaget miljö certifierat?

Återvinning och återanvändning
Kan ni till exempel erbjuda reparation, å tertag, å teranvä ndning eller å tervinning av dina
produkter?

Informerar ni kunden hur de kan hantera produkten fö r att minska miljö på verkan?

På arbetsplatsen
Hur jobbar du med arbetsmiljö n till exempel nä r det gä ller må ngfald och jä mstä lldhet på
fö retaget?

Tar ni upp frå gor kring hur man placerar de anstä lldas pensionspengar och hur man hjä lper de
anstä llda att få ett hå llbart pensionssparande?

Har ni vidtagit å tgä rder fö r att minska utslä ppen nä r det gä ller till exempel resor och
energibesparing fö r personalen?

Kan ni hå lla mö ten på distans istä llet fö r att resa?

Kä llsorterar ni?

Kommunikation
AÄ r hå llbarhet ett centralt budskap i er kommunikation?

Beskriver ni fö r era kunder hur ni jobbar med hå llbarhet på er webbsida, nä r ni trä ffar kunder, i
sociala medier eller i andra kanaler?

