
L o t t a  A m s é n

6  f eb r u a r i  2 0 2 0

HUR KAN MAN SOM FÖRETAG IDENTIFIERA 

RISKER OCH ARBETA SYSTEMATISKT I  

ENLIGHET MED DE GLOBALA MÅLEN I  

PRODUKTIONSKEDJAN?





VÄRLDENS PLAN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING – AGENDA 2030 

Vi är den första generationen 

som kan utrota fattigdomen, och 

den sista som kan bekämpa 

klimatförändringarna 
FN:s f.d. generalsekreterare Ban Ki-moon



17 mål och med 169 delmål





“Working with the sustainable development goals is about doing good 

while making no harm”

ARBETE PÅ FLERA NIVÅER

1) Vilket grundläggande ansvar har vi gentemot vart och ett av målen?

2) Hur kan vi, genom vår specifika kompetens och verksamhet, aktivt bidra till målen?



12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

6.3 FÖRBÄTTRA VATTENKVALITET OCH AVLOPPSRENING SAMT 

ÖKA ÅTERANVÄNDNING

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, 

stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och 

material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt 

öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4 EFFEKTIVISERA VATTENANVÄNDNING OCH SÄKER 

VATTENFÖRSÖRJNING

Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla 

sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning 

med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska 

det antal människor som lider av vattenbrist.

7.2 ÖKA ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI I VÄRLDEN

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i 

den globala energimixen.

7.3 FÖRDUBBLA ÖKNINGEN AV 

ENERGIEFFEKTIVITET

Till 2030 fördubbla den globala 

förbättringstakten vad gäller 

energieffektivitet.

13.1 STÄRK MOTSTÅNDSKRAFTEN MOT OCH 

ANPASSNINGSFÖRMÅGAN TILL KLIMATRELATERADE 

KATASTROFER

Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning 

till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

13.3 ÖKA KUNSKAP OCH KAPACITET FÖR ATT HANTERA 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och 

institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av 

klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av 

klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning



Mål och handlingsplaner 

Vad ska vi göra?

Verksamhetsmål
Affärsområdets mål

Handlingsplaner och aktiviteter

Policy

Vad ska vi göra?

Policy, Vision

Rutiner

Hur ska vi göra?

Lagstiftning
Processer

Instruktioner

Uppföljning

Gör vi som vi sagt att vi ska?

Revision, kontroll, dialog

Delegering

Vem ska göra?

Ansvarsfördelning, kompetens

SYSTEMATISKT ARBETE



SCENARIOANALYS





Vi måste öka våra 

ansträngningar. Nu.

FN:s generalsekreterare António Guterres
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TACK!

Lotta Amsén

lotta.amsen@trossa.se
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