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De globala målen – så kallas de 17 mål för hållbar ut-
veckling som världssamfundet har enats om. Den offi-
ciella svenska titeln på motsvarande FN-resolution 
lyder Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Det rör sig alltså om förändring, om utveck-
ling och om hållbarhet. 

De 17 målen riktar sig visserligen framför allt till sta-
ter. Men en sak är säker: hållbarhetsmålen kan bara nås 
om regeringar, det civila samhället och näringslivet 
samarbetar. I detta sammanhang anses näringslivet 
spela en särskilt viktig roll. Därför frågar sig allt fler 
företagare: Hur kan jag integrera de globala målen i 
min verksamhet? Hur går mitt hållbarhetsarbete och de 
17 målen ihop? 

 

 
Denna vägledning, Att verka för det gemensamma 
bästa och de globala målen för hållbar utveckling, är 
ett viktigt bidrag för att besvara denna fråga. Den är 
tydligt handlingsorienterad och ger företagen en 
metod att med hjälp av ECG-bokslutet ta reda på vilka 
av de 17 hållbarhetsmålen de redan arbetar med. Dess-
utom innehåller den konkreta exempel på god praxis 
som företagen kan tillämpa i sin verksamhet. Fokus 
ligger i enlighet med de globala målen på att företa-
gen ska inverka positivt på sin miljö och omgivning – i 
stället för att bara minska sina negativa effekter. 

Den stora utmaningen kommer vara att inte bara till-
lämpa målen på befintliga projekt och åtgärder, utan 
att faktiskt styra verksamheten med siktet inställt på 
dessa mål. 

 

Dr. Katharina Reuter 
vd för UnternehmensGrün och projektledare för ”SDGs 
praxisnah umsetzen” (ett projekt om hur företag kan 
arbeta med de globala målen i sin verksamhet) 
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Denna vägledning riktar sig till företag och organisa-
tioner1 som jobbar med målen för hållbar utveckling 
och vill bidra till att de nås. En viktig strategisk och 
ekonomisk styrmodell som kan användas för detta är 
Ekonomin för det allmänna bästa (Economy for the 
Common Good, ECG) och dess styrinstrument, ECG-bok-
slutet, som enligt Bremens universitet i Tyskland uppvi-
sar en hög ambitionsnivå när det gäller genomförandet 
av målen2. 

Vägledningen är tydligt handlingsorienterad. Dess syfte 
är främst att besvara frågan hur företag inom ramen 
för sin verksamhet kan bidra till målen och i vilken ut-
sträckning de kan använda ECG-bokslutet som verk-
samhetskompass. 

I nästa kapitel ger vi en allmän översikt över FN:s 
Agenda 2030 och beskriver den roll som företagen kan 
spela i genomförandet av målen. I kapitlet därpå för-
klarar vi hur ECG kan bidra till de globala målen och 
redogör för i vilken utsträckning företagen kan an-
vända ECG-bokslutet för att öka sitt bidrag. 

I vägledningens huvuddel tittar vi närmare på samtliga 
17 mål och anger vilka ECG-metoder som kan bidra till 
ett visst mål. Vi börjar med att redogöra för vilken eller 
vilka globala utmaningar som enligt FN ska åtgärdas 
med hjälp av målet i fråga. Därefter anger vi de åt-
gärdsområden som företaget kan verka inom för att 
bidra till att målet nås. I anslutning till detta förklarar 
vi hur olika ECG-metoder kan bidra till de globala 
målen. Vi anger då vilka ECG-metoder vi anser vara re-
levanta i sammanhanget och pekar på de tre ECG-
teman vi anser bör ha störst effekt när det gäller det 
aktuella målet. Den praktiska fördelen med detta till-
vägagångssätt är att företaget får konkret vägledning 
om hur det kan förbättra sitt bidrag till ett visst mål, 
nämligen genom att konsekvent tillämpa de ECG-meto-
der som anges i denna vägledning.

4

Vägledningens syfte  
och upplägg

År 2015 antog FN de globala målen för hållbar utveckling 
inom ramen för Agenda 2030. Målen bygger vidare på 
millenniemålen, vilka tjänade som viktiga riktmärken för 
den globala utvecklingen under perioden 2000–2015, och 
är nu helt inriktade på att fram till år 2030 åstadkomma 
en övergång till en hållbar utveckling i världen med hän-
syn till människorna, planeten, välståndet, freden och 
partnerskap (people, planet, prosperity, peace och part-
nership).3 

I utarbetandet av målen deltog 193 stater och olika  
organisationer inom såväl den privata som den icke-
vinstdrivande sektorn. 

De globala målen består av 17 övergripande mål och kan 
ses som ett försök från världssamfundets sida att ta itu 
med olika globala utmaningar.4 Som framgår av figuren 
nedan kan de 17 målen grupperas utifrån de ”5 P:n” som 
anges ovan. Med andra ord är de globala målen flerdi-
mensionella och omfattar såväl ekologiska och sociala 
som ekonomiska målsättningar. De kan också betecknas 
som universella, inbördes beroende och ambitiösa.5 De är 
universella eftersom de riktar sig till alla stater i världs-
samfundet. Därmed går det att skönja ett nytt tillväga-
gångssätt jämfört med millennieutvecklingsmålen, vilka 
främst var inriktade på de minst utvecklade länderna6.7 

Vidare betonar Agenda 2030 uttryckligen att en hållbar ut-
veckling ska nås till förmån för alla, vilket också framhäver 
de globala målens universella karaktär. Målens inbördes 
beroende kommer sig av att de är sammankopplade och 
påverkar varandra. Så är exempelvis mål 12 (hållbar kon-
sumtion och produktion) och mål 13 (bekämpa klimatför-
ändringarna) är inbördes beroende eftersom utformningen 
av hållbara konsumtions- och produktionsmönster kan ha 
en positiv inverkan på kampen mot klimatförändringarna. 
Slutligen kan de globala målen sägas vara ambitiösa efter-
som de utöver de 17 övergripande målen även består av 
169 delmål, som i sin tur har tilldelats ett stort antal indi-
katorer (totalt 231 stycken)8. 

Antagandet av de globala målen kan ses som ett framsteg 
för världssamfundet eftersom strävan efter en hållbar ut-
veckling världen över åter hamnade högt upp på den poli-
tiska dagordningen och fattigdomsminskningen 
integrerades på lika villkor i målsystemet. Samtidigt inne-
håller målen betydande, outtalade motsägelser. Exempelvis 
finns det en potentiell motsägelse mellan mål 8 (att skapa 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och bland 
annat målen 13 (att bekämpa klimatförändringarna), 14 
(att skydda haven) och 15 (att skydda ekosystemen) efter-
som det i hög grad måste ifrågasättas om det verkligen 
går att effektivt skydda klimatet och miljön samtidigt som 
man håller fast vid kravet på varaktig ekonomisk tillväxt. 

 

Agenda 2030 –  
mål för hållbar utveckling 

Företagen spelar en central roll i genomförandet av de 
globala målen. Eftersom ett företags verksamhet ound-
vikligen påverkar såväl dess interna miljö (t.ex. när fö-
retaget vidtar stresshanteringsåtgärder som främjar 
medarbetarnas hälsa) som dess externa miljö (t.ex. när 
företaget använder giftiga ämnen i produktionsproces-
sen och på så sätt förorenar miljön), har det goda möj-
ligheter att bidra till att målen tillämpas och nås. 
Generellt kan ett företag bidra till de globala målen 
antingen genom att minimera de negativa effekterna 
på sin omgivning eller genom att öka de positiva ef-
fekterna.9 

Därför gäller det att ta reda på i vilken utsträckning 
företagets verksamhet kan generera mervärde för sam-
hället, vilket bör ske genom att företagets effekter på 
sin direkta och indirekta omgivning analyseras full-
ständigt och i detalj.10 Att reducera de negativa effek-
terna motsvarar i vidare mening principen om att inte 
skada, medan att maximera de positiva effekterna kan 
sägas motsvara den proaktiva principen om att göra 
gott.11 

Hänsyn till principen om att inte skada innebär – sett 
till företag eller organisationer – först och främst att 
det finns en strategi för att undvika ekonomisk, social 
och ekologisk skada i samband med all verksamhet och 
utgör ett viktigt första steg på vägen mot ett effektivt 
bidrag till de globala målen.12 

Principen om att inte skada tillämpas exempelvis av 
företag om de ser till att affärsmetoderna inte kränker, 
eller bidrar till kränkningar av, de mänskliga rättighe-
terna. Principen om att göra gott är något ambitiösare 
och innebär att företagen måste jobba aktivt och om-
fattande med de globala målen. Företag som handlar 
enligt denna princip använder sina resurser, färdigheter 
och sin innovationsförmåga på ett proaktivt sätt för att 
stödja de globala målen och förespråkar öppet dessa 
mål. Dessutom ger de insyn i sin verksamhet genom att 
redovisa de sociala, ekonomiska och ekologiska effek-
ter som verksamheten ger upphov till.13 

Företagens roll i  
genomförandet av målen 
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ECG har som mål att åstadkomma ett etiskt, ekologiskt 
hållbart och socialt rättvist ekonomiskt system och an-
lägger en helhetssyn på all verksamhet inom företaget 
som bidrar till detta mål. Sett till de globala målen in-
nebär detta att företagen inte ”plockar russinen ur 
kakan”14. De accepterar exempelvis utmaningen att ak-
tivt bidra till rättvisa och ekologisk hållbarhet i leve-
rantörskedjan och försöker samtidigt minska 
resursförbrukningen. Genom en sådan holistisk utform-
ning av företagets verksamhet lyckas enskilda företag 
skapa mervärde för samhället i stort. 

Det centrala verktyget i ECG-modellen är ECG-bokslu-
tet. Detta kan användas både för att utveckla organisa-
tionen i etisk riktning och som ram för företagets 
hållbarhetsredovisning. Genom bokslutet blir företa-
gets bidrag till det gemensamma bästa både synligt 
och mätbart. 

Den helhetssyn som ges på företaget i ECG-bokslutet 
överensstämmer med de globala målens inbördes be-
roende karaktär.15 Med hjälp av bokslutet får företagen 
reda på i vilken utsträckning deras inriktning på det 
gemensamma bästa även bidrar till de globala målen 
genom att de negativa sociala, ekonomiska och ekolo-
giska effekterna minskar eller de positiva effekterna 
ökar. 

Inom varje ECG-tema behandlas minst ett globalt mål, 
oftast flera. Företagets verksamhet inom ECG-temana A1 
Mänsklig värdighet i leverantörskedjan, B3 Social och 
ekologisk ekonomisk förvaltning och E3 Minskning av 
ekologiska effekter bidrar särskilt starkt till genomföran-
det av de globala målen (åtta eller nio mål behandlas i 
respektive fall). Hög aktivitet inom dessa tre teman 1) 
förbättrar den ekologiska hållbarheten i ekonomin i de 
mest utvecklade länderna och medför krav på större till-
räcklighet, 2) förbättrar därmed levnadsstandarden i de 
minst utvecklade länderna och 3) kopplar samman detta 
med skyddet av de planetära gränserna, som markerar de 
ekologiska förutsättningarna för mänskligt liv på vår 
planet. Nedan ges en översikt över i vilken utsträckning 
ECG-bokslutets teman kan bidra till ett eller flera av de 
globala målen om företagets verksamhet inom temat i 
fråga är tydligt inriktad på det gemensamma bästa.

ECG:s bidrag till de globala målen 
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ECG-bokslutet kan rekommenderas som verktyg för att 
omforma ett företags verksamhet så att den bidrar till de 
globala målen. Bokslutet motsvarar på ett utmärkt sätt 
de globala målens krav på helhetssyn, ambitionsnivå, in-
bördes beroende och öppenhet i fråga om motstridiga 
mål. Detta är också resultatet av en studie från Bremens 
universitet i Tyskland, där det anges att ECG-bokslutet 
uppvisar en hög ambitionsnivå när det gäller genomfö-
randet av de globala målen i små och medelstora före-
tag.16 

Enligt en undersökning som det tyska Global Compact-
nätverket har genomfört anser 72 procent av företagen i 
Tyskland (379 deltagande företag) att de globala målen 
är relevanta för det egna företaget.17 Samtidigt har bara 
13 procent av företagen (986 tillfrågade tyska och ut-
ländska företag) identifierat vilka verktyg de kan an-
vända sig av för att bidra till målen.18 

Företagens bidrag till en hållbar utveckling världen över 
kan emellertid inte ensamt garantera ett framgångsrikt 
genomförande av Agenda 2030. Även de politiska och 
rättsliga ramvillkoren för ekonomin måste ändras så att 
de stöder och främjar en konsekvent hållbar företags-
styrning. 

 

 

 

»Vi behöver modiga politiska 

beslut som belönar hållbarhet 

snarare än tillväxt, främjar 

det gemensamma bästa snarare  

än strävan efter profit.« 
 
»Prof. Dr. Hubert Weiger, 

ordförande för Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland och medlem av det tyska rådet för 
hållbar utveckling 
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A1  Mänsklig värdighet i  
leverantörskedjan21 

nn   Ett ECG-företag … 
nn   köper in varor och tjänster som har tillverkats 

under människovärdiga förhållanden. 
nn   är uppmärksamt på risker i leverantörskedjan på 

områden där den mänskliga värdigheten ofta 
kränks. 

nn   främjar aktivt större respekt för den mänskliga 
värdigheten i leverantörskedjan. 

 
Genom att exempelvis se till att det i hela  
leverantörskedjan betalas löner som det går  
att leva på bidrar företaget till att bekämpa 
 fattigdomen eller förhindra dess uppkomst. 

 
 
A2  Solidaritet och rättvisa i  

leverantörskedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   skapar rättvisa och solidariska affärsförbindelser 

med sina direkta leverantörer. 
nn   är medvetet om sitt medansvar för solidaritet och 

rättvisa i hela leverantörskedjan och utformar sin 
verksamhet utifrån detta. 

 
En förutsättning för rättvisa affärsförbindelser är 
att företaget betalar rättvisa priser till sina lever-
antörer. Detta skyddar leverantörerna mot fattig-
dom och lägger samtidigt grunden för att de i sin 
tur ska kunna betala rättvisa löner och därmed 
skydda sina medarbetare mot fattigdom. 

C2   Utformning av anställningsavtal 

       Ett ECG-företag … 
nn   förbättrar kontinuerligt de avtalade arbets- 

villkoren. 
nn   möjliggör en hög grad av individualitet i avtalen. 
nn   för en öppen dialog med medarbetarna om de  

bakomliggande orsakerna till arbetsvillkoren. 
nn   låter medarbetarna själva fatta långtgående  

beslut. 
 

Att kontinuerligt förbättra arbetsvillkoren innebär 
även att betala rättvis ersättning så att medarbe-
tarna skyddas från fattigdom. 

 

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4

Mål 1 intar en central roll i Agenda 2030. Även om den 
extrema fattigdomen har minskat globalt sedan 1990, 
lever i dag fler än 700 miljoner människor världen över 
(tio procent av världens befolkning) på mindre än 
1,90 dollar om dagen. Med andra ord är fattigdom fort-
farande en mycket stor och komplex utmaning för 
världssamfundet.19 

För att avskaffa fattigdomen krävs framför allt univer-
sella system för socialt skydd för alla människor samt 
riktade åtgärder som hjälper till att minska sårbarhe-
ten vid katastrofer. 

En av de stora utmaningarna i detta sammanhang är 
att få gränsöverskridande företag att sörja för rättvisa 
löner och miljöskydd i leverantörskedjorna. 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 1:20 

nn   Skapa säkra och anständiga arbetstillfällen. 
nn   Säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla  

medarbetare längs värdekedjan och leverantörs-
kedjan. 

nn   Vidta åtgärder som bidrar till ekonomisk egen-
makt för missgynnade grupper. 

nn   Ta fram och distribuera varor och tjänster som 
syftar till att skapa bättre levnadsvillkor för ut-
satta eller missgynnade befolkningsgrupper.

Avskaffa fattigdom i alla  
dess former överallt 

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Gemensam prissättning 

Brödbageriet Märkisches Landbrot i Berlin bidrar  
till mål 1 genom att varje år fastställa spannmåls- 
priserna tillsammans med Demeterbönder och  
Demeterbagare i regionen. 

Vid det så kallade runda bordet för spannmål  
(Runden Tisch Getreide) kommer bönderna överens 
om ett enhetligt pris som säkrar deras existens och 
låter dem göra ett gott jobb även i framtiden.

Exempel på god praxis 



10 11

A1  Mänsklig värdighet i leverantörskedjan 

nn   Ett ECG-företag … 
nn   köper in varor och tjänster som har tillverkats 

under människovärdiga förhållanden. 
nn   är uppmärksamt på risker i leverantörskedjan på 

områden där den mänskliga värdigheten ofta 
kränks.  

nn   främjar aktivt större respekt för den mänskliga 
värdigheten i leverantörskedjan. 

 
En förutsättning för respekt för den mänskliga 
värdigheten i hela leverantörskedjan är att det 
betalas löner som det går att leva på så att kam-
pen mot hunger stöds. Detta gäller särskilt före-
tag och organisationer med en global 
leverantörskedja som eventuellt omfattar särskilt 
hungerdrabbade områden.

A2  Solidaritet och rättvisa i leverantörs-
kedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   skapar rättvisa och solidariska affärsförbindelser 

med sina direkta leverantörer.  
nn   är medvetet om sitt medansvar för solidaritet och 

rättvisa i hela leverantörskedjan och utformar sin 
verksamhet utifrån detta. 

 
En förutsättning för rättvisa affärsförbindelser är 
att företaget betalar rättvisa priser till sina  
leverantörer, vilket skyddar dem mot hunger och 
samtidigt lägger grunden för att de i sin tur ska 
kunna betala rättvisa löner och därmed skydda 
sina medarbetare mot hunger. Detta gäller särskilt 
företag och organisationer med en global lever-
antörskedja som eventuellt omfattar särskilt hun-
gerdrabbade områden.

Hunger är fortfarande ett mycket stort problem globalt 
och 2016 fanns det 815 miljoner undernärda människor i 
världen.22 Särskilt hårt drabbas barn: under 2017 led ex-
empelvis 151 miljoner barn av hämmad tillväxt och 
51 miljoner barn av kraftig undervikt.23 

För att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning världen 
över spelar jordbruket en viktig roll. Samtidigt står det 
inför olika utmaningar, såsom klimatförändringar, mark-
förstöring, livsmedelsslöseri, vattenbrist, biobränslepro-
duktion samt en växande världsbefolkning, som förväntas 
uppgå till nio miljarder år 2050. 

Förutsättningen för att en ökad jordbruksproduktivitet 
ska leda till en tryggad livsmedelsförsörjning är dessutom 
att alla människor garanteras tillgång till tillräckligt med 
säkra och sunda livsmedel. Därför behövs det fler jord-
bruksformer där hållbarhet och motståndskraft kombine-
ras med produktivitet. 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 2: 

nn   Främja ekologiskt jordbruk, exempelvis småbön-
der och livsmedelskooperativ, för att öka avkast-
ningen och inkomsterna från hållbara småbruk. 

nn   Ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion och 
livsmedelsdistribution samt detaljhandel för att 
bidra till att bekämpa undernäring och hunger i 
alla samhällen som berörs av företagens verk-
samhet. 

nn   Undvika livsmedelsslöseri och livsmedelsförluster. 
nn   Betala löner som det går att leva på. 
nn   Producera och distribuera sunda livsmedel till över-

komliga priser. 
nn   Skapa och främja medvetenhet om sunda  

matvanor. 
 
 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedels-
försörjning och förbättrad nutrition samt 
främja ett hållbart jordbruk 

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Löner som det går att leva på 

Vaude är ett medelstort tyskt företag som säljer 
friluftsutrustning. Som medlem i Fair Wear Founda-
tion (FWF) bidrar Vaude till mål 2 genom att åta sig 
att se till att företagets produktionsanläggningar 
varaktigt betalar löner som det går att leva på. 

Företaget stöder också ett decentraliserat jordbruk 
och hållbara odlingsmetoder genom sina inköp till 
den ekologiska personalmatsalen. 

Exempel på god praxis

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4INGEN
HUNGER



GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

12 13

C1   Mänsklig värdighet på arbetsplatsen 

       Ett ECG-företag … 
nn   tillämpar en respektfull och öppen företagskultur 

och kommunikation. 
nn   ser till att medarbetarnas personliga styrkor till-

varatas, skapar utrymme för självorganisation och 
främjar alla medarbetares personliga och yrkes-
mässiga utveckling. 

nn   betraktar mångfald som en tillgång. 
 

Genom att företaget tillämpar en respektfull före-
tagskultur och tillvaratar medarbetarnas styrkor 
främjas alla parters välbefinnande och hälsa. 
 

 
 

C2   Utformning av anställningsavtal 

       Ett ECG-företag … 
nn   förbättrar kontinuerligt de avtalade arbets- 

villkoren. 
nn   möjliggör en hög grad av individualitet i avtalen. 
nn   för en öppen dialog med medarbetarna om de  

bakomliggande orsakerna till arbetsvillkoren. 
nn   låter medarbetarna själva fatta långtgående  

beslut. 
 

Om företaget arbetar med att kontinuerligt för-
bättra arbetsvillkoren främjas medarbetarnas väl-
befinnande och hälsa. Exempelvis kan 
medarbetarnas balans mellan arbete och fritid 
förbättras genom särskilda arbetstidsmodeller 
som tillåter en hög grad av individualitet i an-
ställningsavtalen. 
 

 

C3   Främjande av medarbetarnas 
ekologiska beteende 

       Ett ECG-företag …                                                      
nn   ökar den ekologiska medvetenheten och främjar ett 

ekologiskt hållbart beteende hos medarbetarna. 
nn   skapar förutsättningar för att genomföra projekt 

som främjar ett hållbart beteende. 
nn   bidrar genom sin företagskultur och sina interna 

processer till att åtgärder vidtas rörande viktiga 
ekologiska aspekter. 

 
Genom att medarbetarna uppmuntras till ett  
ekologiskt beteende förbättras i allmänhet även 
deras medvetenhet om sunda matvanor, vilket i 
sin tur inverkar positivt på deras hälsa och väl-
befinnande. 

Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och en 
viktig indikator för en hållbar utveckling. Även om be-
tydligt fler människor i dag lever ett hälsosammare liv 
än för bara något årtionde sedan, lider många fortfa-
rande av sjukdomar som hade kunnat förebyggas.24 
Dålig hälsa kan få problematiska konsekvenser inom 
olika livsområden och hota rätten till utbildning, be-
gränsa den ekonomiska verksamheten samt öka fattig-
domen i samhällen runt om i världen. 

För närvarande saknar miljarder människor tillgång till 
fullgod hälso- och sjukvård eller livsviktiga läkemedel. 
Särskilt drabbade är kvinnor, som fortfarande saknar 
tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjuk-
vård. Tusentals fall av hiv upptäcks fortfarande varje 
dag, och under 2016 rapporterades 216 miljoner fall av 
malaria.25 

För att övervinna sjukdomar och dålig hälsa krävs en 
gemensam och varaktig insats, främst inriktad på miss-
gynnade och hittills försummade befolkningsgrupper. 

 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 3: 

nn   Säkerställa bästa möjliga hälso- och sjukvård för 
medarbetare och andra berörda grupper längs  
leverantörskedjan och inom den egna verksam-
heten. 

nn   Forska om, ta fram och tillhandahålla varor, tjäns-
ter och affärsmodeller som leder till en bättre 
hälso- och sjukvård. 

nn   Främja och leda initiativ med flera intressenter, 
där syftet är att förbättra tillgången till hälso- 
och sjukvård för alla intressentgruppen. 

nn   Anpassa personalpolitiken till principerna om de 
mänskliga rättigheterna och konsekvent tillämpa 
riktlinjer för arbetar- och hälsoskydd. 

nn   Ge individer och grupper möjlighet att använda 
teknik för egen- och hälsovård. 

nn   Investera i hälso- och sjukvård och läkemedel till 
överkomliga priser för låginkomstgrupper. 

 
. 
 

Säkerställa hälsosamma liv och främja  
välbefinnande för alla i alla åldrar 

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Online-hälsoportal för medarbetare 

Sparda-Bank München uppmuntrar sina med- 
arbetare att använda en online-hälsoportal med 
ytterligare sociala förmåner. På så sätt kan de få 
tillgång till fler friskvårdstjänster (t.ex. inom  
områdena stressförebyggande och avkoppling).

Exempel på god praxis

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4



GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

1514

A1  Mänsklig värdighet i leverantörskedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   köper in varor och tjänster som har tillverkats 

under människovärdiga förhållanden. 
nn   är uppmärksamt på risker i leverantörskedjan på 

områden där den mänskliga värdigheten ofta 
kränks.  

nn   främjar aktivt större respekt för den mänskliga 
värdigheten i leverantörskedjan. 

. 
En förutsättning för att den mänskliga värdighe-
ten ska respekteras i hela leverantörskedjan är att 
barn skyddas mot barnarbete (vilket är särskilt 
relevant i samband med globala leverantörs- 
kedjor) samt att löner betalas som det åtminstone 
går att leva på, så att medarbetare längs leveran-
törskedjan kan bidra till sina familjemedlemmars 
utbildning. 

 
 

A2  Solidaritet och rättvisa i leverantörs-
kedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   skapar rättvisa och solidariska affärsförbindelser 

med sina direkta leverantörer. 
nn   är medvetet om sitt medansvar för solidaritet och 

rättvisa i hela leverantörskedjan och utformar sin 
verksamhet utifrån detta. 

 
Rättvisa affärsförbindelser innebär också en rätt-
vis prissättning gentemot leverantörer så att de 
får en ersättning som det går att leva på och 
samtidigt kan bidra till sina familjemedlemmars 
utbildning. 

 

C1   Mänsklig värdighet på arbetsplatsen 

       Ett ECG-företag … 
nn   tillämpar en respektfull och öppen företagskultur 

och kommunikation. 
nn   ser till att medarbetarnas personliga styrkor till-

varatas, skapar utrymme för självorganisation och 
främjar alla medarbetares personliga och yrkes-
mässiga utveckling. 

nn   betraktar mångfald som en tillgång. 
 

Genom att medarbetarnas personliga och yrkes-
mässiga utveckling främjas förbättras deras ut-
bildning och kompetens.

En oumbärlig faktor för att åstadkomma en hållbar ut-
veckling är utbildning. Genom utbildning av god kvali-
tet läggs grunden för att människor ska kunna utveckla 
sina talanger och sin potential och därmed bidra till ett 
inkluderande och hållbart samhälle. Barn och ungdo-
mar är morgondagens beslutsfattare. Därför är det sär-
skilt viktigt att de garanteras tillgång till utbildning av 
god kvalitet. 

På detta område står världssamfundet inför stora ut-
maningar. Skillnaderna i utbildningsnivå är fortfarande 
stora globalt: 263 miljoner barn och ungdomar har 
ingen möjlighet att gå i skolan.26 Fler än 600 miljoner 
barn och ungdomar uppfyller inte minimikraven för 
läsning och matematik.27 Även i materiellt rika stater 
som Tyskland, och i viss mån även Sverige, har föräld-
rarnas inkomst eller den sociala bakgrunden stor bety-
delse för barns och ungdomars utbildningsmöjligheter 
och framtidsutsikter. 

Nödvändiga förutsättningar för att nå mål 4 är därför 
omfattande investeringar i utbildningsinfrastruktur 
(särskilt i de så kallade länderna i det globala syd) och 
konsekventa åtgärder för att främja jämlik utbildning 
och lika möjligheter. 

.  

 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 4: 

nn   Se till att alla medarbetare i företaget och leveran-
törskedjan har tillgång till yrkesutbildning och livs-
långt lärande. 

nn   Skapa utbildningsmöjligheter för medarbetare som 
gör det möjligt för dem att kontinuerligt utveckla sina 
yrkesmässiga, sociala och personliga färdigheter. 

nn   Se till att alla medarbetare i företaget och lever-
antörskedjan får en lön som det går att leva på 
och som samtidigt innebär att de kan bidra till 
sina familjemedlemmars utbildning. 

nn   Garantera att inget barnarbete förekommer i för-
etaget eller längs leverantörskedjan. 

nn   Genomföra program som stöder högre utbildning 
och lika tillgång till gratis och inkluderande 
grund- och sekundärutbildning, särskilt med sikte 
på missgynnade grupper. 

nn   Forska om, ta fram och tillhandahålla varor och 
tjänster som medför bättre tillgång till utbildning 
och bättre läranderesultat. 

nn   Säkra eller öka tillgången till digital teknik på ut-
bildningsområdet, särskilt för barn och ungdomar. 

nn   Genomföra program (t.ex. praktik- eller utbild-
ningsprogram) som redan på ett tidigt stadium 
ger elever och studerande möjlighet att vistas i en 
organisations- eller företagsmiljö. 

. 
 
. 
 

Säkerställa en inkluderande och  
likvärdig utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Verksamhetsrelaterade utbildnings- och  
fortbildningsprogram 

Det familjedrivna stiftelseföretaget Elobau utbildar 
i snitt 40 ungdomar varje år inom åtta olika yrkes-
utbildningar. Förutom flera studieplatser med  
varvad utbildning erbjuder företaget även prao-
platser i samarbete med lokala skolor. Dessutom 
har Elobau ett internt fortbildningsprogram, där 
företaget erbjuder sina medarbetare olika möjlig-
heter att fortbilda sig inom teknik, it, språk,  
metoder och fritid.

Exempel på god praxis

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4



JÄMSTÄLLDHET

1716

A1  Mänsklig värdighet i leverantörskedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   köper in varor och tjänster som har tillverkats 

under människovärdiga förhållanden. 
nn   är uppmärksamt på risker i leverantörskedjan på 

områden där den mänskliga värdigheten ofta 
kränks.  

nn   främjar aktivt större respekt för den mänskliga 
värdigheten i leverantörskedjan. 

. 
En förutsättning för respekt för den mänskliga 
värdigheten är att kvinnor inte diskrimineras.  
Därför bidrar främjandet av respekt för den  
mänskliga värdigheten även till jämställdhet. 

 
 

C1   Mänsklig värdighet på arbetsplatsen 

       Ett ECG-företag … 
nn   tillämpar en respektfull och öppen företagskultur 

och kommunikation. 
nn   ser till att medarbetarnas personliga styrkor till-

varatas, skapar utrymme för självorganisation och 
främjar alla medarbetares personliga och yrkes-
mässiga utveckling. 

nn   betraktar mångfald som en tillgång. 
 

Genom att företaget tillämpar en respektfull före-
tagskultur där mångfald betraktas som en tillgång 
främjas jämställdhetsprincipen.

Jämställdhet mellan könen är en grundläggande och 
okränkbar mänsklig rättighet och därför också en viktig 
fråga för Agenda 2030. Främjandet av jämställdhet stär-
ker kvinnor och är samtidigt centralt för hälsan och den 
sociala och ekonomiska utvecklingen hos familjer och 
samhällen. 

Medan vissa former av diskriminering av kvinnor avtar, 
fortsätter könsskillnaderna att hålla kvinnor tillbaka så 
att de berövas grundläggande rättigheter och möjlighe-
ter. Det globala lönegapet mellan män och kvinnor (glo-
bal gender pay gap) uppgick exempelvis till cirka 
32 procent år 2017.28 

För att stärka kvinnors roll och uppnå jämställdhet gäller 
det att helt och fullt göra upp med strukturella frågor, 
som exempelvis orättvisa sociala normer, attityder och 
tankemönster, samt att skapa moderna rättsliga ramverk 
som främjar jämställdhet. 

  

 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 5: 

nn   Tillämpa riktlinjer och förfaranden som är fria från 
könsdiskriminering. 

nn   Upprätta en nolltoleranspolicy mot alla former av 
våld på arbetsplatsen, inklusive verbalt och/eller 
fysiskt våld, och förebygga sexuella trakasserier. 

nn   Betala lön som det går att leva på till alla medar-
betare i företaget och längs leverantörskedjan och 
betala lika lön för likvärdigt arbete. 

nn   Främja kvinnors sysselsättning och sträva efter att 
åstadkomma balans mellan män och kvinnor i 
verksamhets- och leverantörskedjan. 

nn   Utveckla produkter, tjänster och marknadsförings-
strategier som stärker kvinnors egenmakt. 

nn   Främja jämställdhet genom investeringar, sam-
hällsinitiativ och påverkansarbete. 

nn   Främja kvinnors deltagande i styrning och bes-
lutsfattande på alla nivåer och inom alla verk-
samhetsområden. 

nn   Främja tillgång till barnomsorg genom att tillhan-
dahålla tjänster, resurser och information till alla 
medarbetare. 

nn   Öka medarbetarnas medvetenhet om jämställdhet. 
 
. 
 
. 
 

Uppnå jämställdhet och alla  
kvinnors och flickors egenmakt

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Att förena arbete och familj 

Den offentliga försäkringskassan BKK ProVita har 
nästan 70 procent kvinnor och 38 procent deltids-
arbetande. Genom att erbjuda fler än 100 olika  
arbetstidsmodeller och individuella hemmakon-
torslösningar underlättar man för medarbetarna att 
förena arbete och familj. Man anpassar sig efter 
medarbetarnas individuella livssituation och vidtar 
olika åtgärder för att åstadkomma en familjevänlig 
arbetsmiljö som bidrar till bättre livskvalitet.

Exempel på god praxis 

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4



RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

1918

A1  Mänsklig värdighet i leverantörskedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   köper in varor och tjänster som har tillverkats 

under människovärdiga förhållanden. 
nn   är uppmärksamt på risker i leverantörskedjan på 

områden där den mänskliga värdigheten ofta 
kränks.  

nn   främjar aktivt större respekt för den mänskliga 
värdigheten i leverantörskedjan. 

. 
En förutsättning för att den mänskliga värdigheten i 
leverantörskedjan ska respekteras är att alla me-
darbetare längs leverantörskedjan har tillgång till 
vatten och sanitet. 

 
 

A3  Ekologisk hållbarhet i leverantörs-
kedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   utvärderar produkternas och tjänsternas livscykel 

eller leverantörskedjan med avseende på negativa 
ekologiska effekter. 

nn   väljer att köpa in de ekologiskt mest fördelaktiga 
alternativen. 

nn   avstår så långt som möjligt från varor och tjänster 
som medför mycket stor miljöpåverkan. 

 
Att företaget väljer så ekologiska produkter som 
möjligt innefattar även att det använder vatten på 
ett ekologiskt ansvarsfullt och varsamt sätt. 
 

 

D3  Ekologiska effekter av att varor och 
tjänster används och tas om hand 

       Ett ECG-företag … 
nn   redogör för sina varors och tjänsters ekologiska 

livscykel sett till användningen och omhändertag-
andet. 

nn   försöker ta reda på så mycket som möjligt om de 
ekologiska effekterna av att varor och tjänster 
används och tas om hand och försöker minimera 
dessa effekter. 

nn   erbjuder varor och tjänster som ger upphov till 
mindre ekologiska effekter när de används och tas 
om hand än befintliga alternativ. 

nn   befattar sig med villkoren för kundernas använd-
ning och omhändertagande av varorna och tjäns-
terna och försöker påverka dessa i riktning mot en 
måttlig (tillräcklig) användning. 

 
Om företaget strävar efter att minimera de ekolo-
giska effekterna bidrar det till att resurseffektivi-
teten ökar och därmed även till att miljön och 
ekosystemen skyddas.  

Tillgång till vatten och sanitet är en grundläggande 
mänsklig rättighet och därför en central utmaning för 
en hållbar utveckling. En viktig faktor för att möta 
denna utmaning är hållbar vattenförvaltning. Att vatt-
net förvaltas på ett hållbart sätt är absolut nödvändigt 
för att garantera mänsklig värdighet, hälsa, ekonomisk 
produktivitet och motståndskraftiga ekosystem. 

För närvarande utsätts världens vattenresurser för 
starka påfrestningar. År 2015 hade 29 procent av värl-
dens befolkning ingen säker tillgång till dricksvatten 
och 61 procent ingen säker tillgång till sanitet.29 Dessa 
utmaningar, och den påverkan på människor och eko-
system som de leder till, kommer troligen att intensi-
fieras i framtiden eftersom effekterna av 
klimatförändringarna (större påfrestningar på vatten-
tillgången och vattenkvaliteten) gör att behovet av 
rent dricksvatten kommer att öka. 

Viktiga åtgärder för att nå mål 6 är därför att öka  
vatteneffektiviteten och förbättra vattenförvaltningen 
på alla nivåer.  

 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 6: 

nn   Utveckla och genomföra socialt rättvisa, ekologiskt 
hållbara och ekonomiskt fördelaktiga integrerade 
vattenstrategier i avrinningsområdena kring för-
etaget och längs leverantörskedjan. 

nn   Skydda och/eller återställa vattenbaserade ekosys-
tem i omgivningarna kring den egna anläggningen 
och längs leverantörskedjan. 

nn   Säkra tillgången till vatten och sanitet genom att 
ta itu med verksamhets- och leverantörskedjornas 
effekter på den lokala vattenförsörjningen och 
hjälpa intressentgrupper att tillhandahålla rent 
vatten och sanitet. 

nn   Minska vattenföroreningarna och vattenslöseriet. 
nn   Öka medarbetarnas medvetenhet om vikten av en 

effektiv vattenanvändning. 
 
. 
 

 Säkerställa tillgången till och en hållbar  
förvaltning av vatten och sanitet för alla 

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Ökad medvetenhet och klok vattenförvaltning

 
Stadtentwässerung Stuttgart (SES) förser medbor-
garna med riktad information – exempelvis genom 
rådgivning eller offentliga rundturer i reningsverken 
och kanalsystemet – och bidrar därigenom till ökad 
medvetenhet om en ansvarsfull vattenanvändning 
och frågor som rör hanteringen av stadens avlopps-
vatten. Sedan 2016 nyttjar SES dessutom oberoende 
industrivattennät för alla reningsverk så att inget 
dricksvatten, utan endast renat avloppsvatten, an-
vänds för att rengöra bassängerna. 

Exempel på god praxis 

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4



HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
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B3  Social och ekologisk ekonomisk  
förvaltning 

       Ett ECG-företag … 
nn   kontrollerar regelbundet i samband med sina in-

vesteringsbeslut att det varaktigt minskar sitt 
ekologiska fotavtryck. 

nn   tar också hänsyn till eventuella sociala och ekolo-
giska effekter av investeringar i immateriella och 
finansiella tillgångar. 

nn   använder överflödiga ekonomiska resurser till att 
finansiera sociala och ekologiska projekt efter att 
ha gjort avsättningar till en likviditetsreserv. 

 
Om företaget tar hänsyn till det ekologiska fotav-
trycket i samband med investeringsbeslut bidrar 
det till att minska de negativa ekologiska effek-
terna på miljön och främjar energieffektiviteten. 
 
 

D3  Ekologiska effekter av att varor och 
tjänster används och tas om hand 

       Ett ECG-företag … 
nn   redogör för sina varors och tjänsters ekologiska 

livscykel sett till användningen och omhändertag-
andet. 

nn   försöker ta reda på så mycket som möjligt om de 
ekologiska effekterna av att varor och tjänster 
används och tas om hand och försöker minimera 
dessa effekter. 

nn   erbjuder varor och tjänster som ger upphov till 
mindre ekologiska effekter när de används och tas 
om hand än befintliga alternativ. 

nn   befattar sig med villkoren för kundernas använd-
ning och omhändertagande av varorna och tjäns-
terna och försöker påverka dessa i riktning mot en 
måttlig (tillräcklig) användning. 

 
Om företaget strävar efter att minimera de ekolo-
giska effekterna bidrar det till att resurseffektivi-
teten ökar och därmed även till att miljön och 
ekosystemen skyddas. 

E3   Minskning av ekologiska effekter  

       Ett ECG-företag … 
nn   återger livscykeln för sina varor och tjänster sett 

till de processer och förfaranden som sker inom 
företaget och samlar in information om och doku-
menterar miljöpåverkan från respektive vara och 
tjänst. 

nn   befattar sig aktivt med de ekologiska effekterna 
av företagets verksamhet. 

nn   minskar kontinuerligt sina negativa ekologiska 
effekter och ser till att förfarandena och proces-
serna är utsläppssnåla, resursbesparande och 
sparsamma. 

nn   kommunicerar sina insikter och framsteg till  
andra företag inom branschen och till intresserade 
intressentgrupper. 

 
Resurseffektiva driftsprocesser förbättrar ener-
gieffektiviteten och har därför en positiv inverkan 
på miljön. 

Tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och 
hållbara energitjänster utgör en viktig grund för fram-
växten av ett modernt samhälle. Hållbara, tillförlitliga 
och effektiva energisystem kan bidra avsevärt till att 
stödja samhällets försörjningssystem, exempelvis på 
det medicinska området, men även inom utbildnings-, 
jordbruks- och infrastrukturområdet. 

Några viktiga framsteg har gjorts under de senaste 
15 åren. År 2016 hade exempelvis andelen människor i 
världen med tillgång till el ökat från 78 procent 
(år 2000) till 87 procent.30 Andelen förnybara energikäl-
lor i den slutliga energianvändningen uppgår emeller-
tid fortfarande bara till 17,5 procent globalt sett.31 
Mycket av den energi som används kommer från fossila 
och energiintensiva bränslen. Sådana bränslen är en av 
de största källorna till växthusgasutsläpp och bidrar 
därmed avsevärt till klimatförändringarna. 

Viktiga åtgärder för att nå mål 7 är att konsekvent in-
vestera i förnybar energi och miljövänliga energisy-
stem och att utarbeta och genomföra strategier för 
ökad energieffektivitet. Att det råder en sund balans 
mellan energieffektivitet och tillräcklighet kommer tro-
ligen också att spela en avgörande roll. 

 

 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 7: 

nn   Öka energieffektiviteten, använda energi från för-
nybara energikällor för att tillgodose företagets 
återstående energibehov samt främja denna stra-
tegi längs hela leverantörskedjan genom att välja 
lämpliga leverantörer och stödtjänster. 

nn   Dra ner på eller undvika resor genom att använda 
modern kommunikationsteknik och välja mindre 
energikrävande transportalternativ (t.ex. tågresor 
i stället för flygresor). 

nn   Investera i forskning och utveckling som rör håll-
bara energitjänster. 

nn   Öka medarbetarnas medvetenhet på temat ener-
gieffektivitet. 

 
 
. 
 

 Säkerställa tillgång till ekonomiskt  
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och  
modern energi för alla 

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

Ekologiskt hållbar energianvändning  
och rörlighet 

Turism- och regionkonsultföretaget BTE får all sin 
el från en grön elleverantör, ser till att alla elekt-
riska apparater företaget köper in har hög ener-
gieffektivitet och är noga med att företagets 
trycksaker tillverkas med hjälp av 100 procent åter-
vunnet papper och klimatneutralt tryck. Affärsresor 
sker främst med kollektivtrafiken eller tåg, och 
genom att ge alla medarbetare ett årskort för kol-
lektivtrafiken främjar företaget ett ekologiskt be-
teende hos medarbetarna.

Exempel på god praxis 

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4



ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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A1  Mänsklig värdighet i leverantörskedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   köper in varor och tjänster som har tillverkats 

under människovärdiga förhållanden. 
nn   är uppmärksamt på risker i leverantörskedjan på 

områden där den mänskliga värdigheten ofta 
kränks.  

nn   främjar aktivt större respekt för den mänskliga 
värdigheten i leverantörskedjan. 

. 
Respekt för den mänskliga värdigheten i leveran-
törskedjan bidrar till anständiga arbetsvillkor för 
alla berörda parter. 

 
 

B1  Etisk hantering av ekonomiska  
resurser 

       Ett ECG-företag … 
nn   förvaltar sina finanser på ett kritiskt sätt enligt 

etiska principer. 
nn   försöker åstadkomma en finansieringsstruktur som 

stämmer överens med denna etiska hållning. 
nn   strävar efter att ständigt öka andelen eget kapital 

och att komplettera de egna medlen med medel 
från partner som också värnar om företagets 
oberoende och självbestämmande. 

 
Genom att kontinuerligt sträva efter att öka  
andelen eget kapital tryggar företaget arbetstill-
fällen på lång sikt och bidrar till målet om full 
sysselsättning i ekonomin. 

 
 
C1   Mänsklig värdighet på arbetsplatsen 

       Ett ECG-företag … 
nn   tillämpar en respektfull och öppen företagskultur 

och kommunikation. 
nn   ser till att medarbetarnas personliga styrkor till-

varatas, skapar utrymme för självorganisation och 
främjar alla medarbetares personliga och yrkes-
mässiga utveckling. 

nn   betraktar mångfald som en tillgång. 

Genom att medarbetarnas personliga och yrkesmäs-
siga utveckling främjas förbättras deras utbildning 
och kompetens, vilket samtidigt kan ha positiva ef-
fekter på produktiviteten och innovationsförmågan. 

Ovanligt dåliga arbetsvillkor förknippas ofta med fattig-
dom, ojämlikhet och diskriminering. Omkring hälften av 
världens befolkning lever än i dag på ungefär två dollar 
om dagen, och arbetslöshet är fortfarande en enorm ut-
maning i många regioner i världen.32 Samtidigt är ex-
ploatering och kränkning av arbetsrätten och de 
mänskliga rättigheterna vanligt förekommande världen 
över (exempelvis var cirka 168 miljoner barn offer för 
barnarbete under 2012).33 Särskilt för vissa grupper – 
såsom kvinnliga arbetstagare, arbetstagare med funk-
tionsnedsättning, ungdomar och migranter – är hindren 
för tillgång till anständigt arbete fortfarande stora. 

I Agenda 2030 anges ekonomisk tillväxt som en viktig 
drivkraft för att övervinna dessa utmaningar och skapa 
välstånd och hållbar utveckling. Därigenom uppstår 
emellertid en betydande motsägelse mellan mål 8 och 
målen 13, 14 och 15 eftersom det i hög grad måste ifrå-
gasättas om det verkligen går att effektivt skydda klima-
tet och miljön och samtidigt hålla fast vid kravet på 
varaktig ekonomisk tillväxt. En av de främsta anledning-
arna till detta är att ekonomisk tillväxt vanligtvis för-
knippas med en hög energianvändning och 
resursförbrukning. 

Vår syn på detta är att man för att nå mål 8 hellre bör ef-
tersträva selektiv ekonomisk tillväxt. Med detta menar vi 
tillväxt som gör det möjligt för ekonomierna i de så kal-
lade länderna i det globala syd att tillgodose de grund-
läggande materiella behoven hos den egna befolkning 
genom ytterligare tillväxt, samtidigt som välbehövliga 
tillräcklighetsstrategier tillämpas. Idén bakom denna 
strategi bygger på en agnostisk inställning till ekonomisk 
tillväxt. Med andra ord får ekonomisk tillväxt aldrig vara 
ett mål i sig, utan bara ett medel för ekonomisk verk-
samhet.

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 8: 

nn   Skapa och främja anständiga arbetsvillkor för alla 
medarbetare i hela verksamhets- och leverantörs-
kedjan. Bilda partnerskap för kompetensutveckling så 
att även leverantörerna uppmuntras till ett sådant 
tillvägagångssätt. 

nn   Utbilda och vidareutbilda medarbetare med fokus 
på utsatta och ekonomiskt missgynnade gruppern. 

nn   Främja innovation genom investeringar i forskning 
och utveckling. 

nn   Förbättra kompetensen (den professionella,  
sociala och personliga kompetensen) hos alla me-
darbetare i företaget och längs leverantörskedjan. 

nn   Erbjuda utbildningsmöjligheter (praktikplatser,  
yrkesutbildning osv.). 

nn   Främja en inkluderande företagskultur och stödja 
eller handleda unga företagare. 

nn   Inrätta mekanismer för att identifiera barnarbete 
och tvångsarbete i alla globala leverantörskedjor 
och vidta korrigerande åtgärder om sådant arbete 
uppdagas. 

nn   Konsekvent genomföra riktlinjer mot otillbörliga 
rekryteringsmetoder, särskilt för att skydda miss-
gynnade grupper (såsom invandrare, flyktingar 
eller människor med invandrarbakgrund). 

 
 
. 
 

Verka för varaktig, inkluderande och  
hållbar ekonomisk tillväxt, full och  
produktiv sysselsättning med anständiga  
arbetsvillkor för alla 

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Fastställa bindande inköpsriktlinjer 

Den ideella föreningen Greenpeace e.V. har fast-
ställt bindande inköpsriktlinjer som innebär att  
endast sådana varor och tjänster köps in där den 
mänskliga värdigheten respekteras i samband med 
tillverkningen. Vid val av leverantörer ser man  
exempelvis till att de följer Internationella arbets-
organisationens (ILO) grundläggande arbetsnormer. 
Dessa normer omfattar bland annat förbud mot 
barn- och tvångsarbete, krav på betalning av löner 
som det går att leva på och föreningsfrihet samt 
förbud mot diskriminering.

Exempel på god praxis 

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4



HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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B3  Social och ekologisk ekonomisk  
förvaltning 

       Ett ECG-företag … 
nn   kontrollerar regelbundet i samband med sina in-

vesteringsbeslut att det varaktigt minskar sitt 
ekologiska fotavtryck. 

nn   tar också hänsyn till eventuella sociala och ekolo-
giska effekter av investeringar i immateriella och 
finansiella tillgångar. 

nn   använder överflödiga ekonomiska resurser till att 
finansiera sociala och ekologiska projekt efter att 
ha gjort avsättningar till en likviditetsreserv. 

 
Ekologiskt hållbara investeringsformer bidrar  
till en ekologiskt hållbar och motståndskraftig  
infrastruktur. 

 
 
D2  Samarbete och solidaritet med  

medföretag 

       Ett ECG-företag … 
nn   betraktar direkta medföretag som komplement på 

marknaden. 
nn   samarbetar med andra företag för att ta fram  

lösningar och erbjudanden som möter kundernas 
behov. 

nn   erbjuder andra företag osjälviskt stöd i nöd- 
situationer. 

 
Om företaget samarbetar med andra företag om 
lösningar som tillgodoser kundernas behov främ-
jas företagets innovationsförmåga och förbättras 
dess kundorientering.

E2   Bidrag till samhället 

       Ett ECG-företag … 
nn   bidrar genom skatter och sociala avgifter på ett 

rättvist och lämpligt sätt till samhället, motsva-
rande förädlingsvärdet i regionen. 

nn   använder statliga subventioner endast i den ut-
sträckning som de tjänar företagets utveckling så 
att förädlingsvärdet i regionen ökar på medellång 
sikt. 

nn   använder sina särskilda kunskaper och resurser för 
att stärka initiativ från det civila samhället utan att 
främja sina egna intressen. 

nn   använder sina kontakter med förvaltningen och po-
litiska beslutsfattare för att tjäna det gemensamma 
bästa och inte främst för att främja sina egna in-
tressen och redogör öppet för dessa kontakter och 
relaterade finansiella flöden. 

nn   vidtar strukturella åtgärder för att förhindra kor-
ruption och illegitim skatteoptimering både inom 
företaget och hos sina direkta affärspartner. 
 
Genom att avstå från illegitim skatteoptimering 
och betala skatt bidrar företaget till samhället 
och därmed till en motståndskraftig infrastruktur 
(eftersom offentliga organ i stor utsträckning 
medverkar till att bygga, underhålla och förbättra 
infrastrukturen och detta finansieras genom 
exempelvis skatter). 

Industri, infrastruktur och innovation är de viktigaste 
drivkrafterna bakom ekonomisk och social utveckling. 
Exempelvis kan skapandet och främjandet av hållbar 
infrastruktur och industrialisering bidra till att be-
kämpa strukturell fattigdom i samhällen. Att innovation 
främjas är en viktig förutsättning för den tekniska ut-
vecklingen. Det gäller dock att vara försiktig så att 
inga ytterligare negativa effekter uppstår för männi-
skor och miljön. 

Särskilt på området digital infrastruktur finns det stor 
utvecklingspotential globalt. Exempelvis saknar fyra 
miljarder människor fortfarande tillgång till internet 
(2016).34 Denna klyfta kan endast överbryggas genom 
betydande investeringar i infrastruktur, särskilt i de 
minst utvecklade länderna. 

Generellt kan de komplexa utmaningar som är förknip-
pade med mål 9 endast övervinnas om investeringarna 
sker i linje med hållbarhetsprinciperna. Detta innebär 
att de måste vara långsiktiga och att hänsyn måste tas 
till såväl sociala som ekologiska faktorer. En annan 
viktig framgångsfaktor för en hållbar infrastruktur är 
att den är motståndskraftig mot förändringar i den 
omgivande miljön. 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 9: 

nn   Investera i ny, mer robust och hållbar infrastruk-
tur (även i de minst utvecklade länderna). 

nn   Utveckla och leverera socialt och ekologiskt håll-
bara varor, tjänster och affärsmodeller för att 
bygga robust infrastruktur och stärka befintlig in-
frastruktur ytterligare. 

nn   Skapa innovationssystem för hållbar utveckling 
genom att tillhandahålla finansiering, främja socialt 
entreprenörskap och samla ekonomiska resurser och 
forskningsresurser i en global kunskapspool. 

nn   Främja innovation genom att alla intressenter ges 
möjlighet att komma med kreativa lösningar på 
utmaningar som rör hållbarhet. Bra idéer bör vi-
dareutvecklas och de bästa idéerna belönas. 

nn   Involvera ett stort antal intressentgrupper (om 
möjligt alla) för att säkerställa att infrastruktu-
rutvecklingen medför fördelar och möjligheter för 
alla berörda parter. 

nn   Fastställa normer och främja föreskrifter som sä-
kerställer att företagets projekt och initiativ för-
valtas på ett hållbart sätt. 

 
 
 
. 
 

Bygga motståndskraftig infrastruktur,  
verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation 

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Främja värdefulla projekt 

Arkitektbyrån Arba-Bioplan tillämpar byggnadsbio-
logiska kriterier vid investeringar som rör de egna 
affärslokalerna och den egna utrustningen och tar 
ut lägre arvoden för projekt som tillför ett ekolo-
giskt och socialt värde.

Exempel på god praxis

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4
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A2  Solidaritet och rättvisa i leverantörs-
kedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   skapar rättvisa och solidariska affärsförbindelser 

med sina direkta leverantörer. 
nn   är medvetet om sitt medansvar för solidaritet och 

rättvisa i hela leverantörskedjan och utformar sin 
verksamhet utifrån detta. 

 
En solidarisk samverkan med leverantörerna  
innebär också att företaget inte utnyttjar sin  
marknadsstyrka till nackdel för leverantörerna 
så att ojämlikheten minskar eller åtminstone  
inte ökar. 

 
 

A4  Öppenhet och medbestämmande i  
leverantörskedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   tillämpar öppenhet gentemot sina leverantörer 

och ser till att de kan vara med och bestämma på 
områden eller i beslut som rör dem. 

nn   är medvetet om sitt medansvar för öppenhet och 
gemensamma beslutsprocesser i hela leverantörs-
kedjan och utformar sin verksamhet utifrån detta. 

 
Genom att leverantörerna får tillgång till öppna 
strukturer som bidrar till rättvisa förhandlingar 
och rättvis kommunikation kan informations- 
asymmetrin avta och ojämlikheten minska. 

 
 

E1   Varors och tjänsters ändamål och 
samhällseffekter 

       Ett ECG-företag … 
nn   bidrar genom sina produkter till ett gott liv för 

alla och tillgodoser de grundläggande behoven 
hos så många som möjligt – även hos missgyn-
nade socioekonomiska grupper. 

nn   producerar varor och tjänster som främjar män-
niskors hälsa och personliga utveckling samt 
samhällsutvecklingen. 

nn   avstår från varor och tjänster som medför sociala 
och ekologiska risker eller hälsorisker. 

 
Genom att ta fram och distribuera produkter som 
riktar sig till missgynnade grupper kan företaget 
bidra avsevärt till att minska ojämlikheten.

Jämlikhet är en viktig förutsättning för ett stabilt, rätt-
vist och fredligt samhälle. När det gäller inkomst och 
förmögenhet är ojämlikheten emellertid graverande 
världen över. För närvarande äger den rikaste procen-
ten av världens befolkning cirka fyrtio procent av värl-
dens rikedom35, medan den fattigaste hälften av 
världens befolkning bara äger en procent av världens 
rikedom. Den individuella inkomsten är dessutom fort-
farande i hög grad beroende av personens medborgar-
skap eller bosättningsort. 

Utöver ojämlikhet i fråga om förmögenhet och inkomst 
förekommer det också stora ojämlikheter inom stater 
om man ser till kön, etniska minoriteter och ursprungs-
befolkningar samt personer med migrantstatus eller 
funktionsnedsättning. Andra former av ojämlikhet kan 
också observeras när det gäller exempelvis skillna-
derna stad/land eller de mest utvecklade/minst utveck-
lade länderna. 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 10: 

nn   Tillämpa riktlinjer och metoder som främjar och 
garanterar att alla i verksamhets- och leveran-
törskedjan ges lika möjligheter och behandlas 
lika. 

nn   Ta fram och distribuera varor, tjänster och affärs-
modeller som är särskilt inriktade på att tillgo-
dose behoven hos marginaliserade och 
missgynnade befolkningsgrupper. 

nn   Minska löneskillnaderna inom företaget och längs 
leverantörskedjan. 

nn   Rekrytera, anställa och utbilda lokal arbetskraft, 
särskilt personer som lever i fattigdom eller till-
hör en missgynnad befolkningsgrupp. 

nn   Investera i företagsledda åtgärder för att minska 
fattigdomen lokalt och globalt. 

nn   Samarbeta i nätverk med organisationer inom det 
civila samhället för att främja utbildning och en-
treprenörskap. 

 
 
 
 
. 
 

Minska ojämlikheten inom  
och mellan länder 

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Regelbunden dialog med leverantörerna 

En gång per år samtalar Waldorfskolan i Wetterau 
med de fem viktigaste leverantörerna om pris-  
och betalningsvillkoren samt respektive leverantörs 
syn på partnerskapet. Samtalen tar formen av en 
dialog, där båda sidor också har möjlighet att ta 
upp eventuella meningsskiljaktigheter.

Exempel på god praxis 

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4



HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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B3  Social och ekologisk ekonomisk  
förvaltning 

       Ett ECG-företag … 
nn   kontrollerar regelbundet i samband med sina in-

vesteringsbeslut att det varaktigt minskar sitt 
ekologiska fotavtryck. 

nn   tar också hänsyn till eventuella sociala och ekolo-
giska effekter av investeringar i immateriella och 
finansiella tillgångar. 

nn   använder överflödiga ekonomiska resurser till att 
finansiera sociala och ekologiska projekt efter att 
ha gjort avsättningar till en likviditetsreserv. 

 
Ekologiskt hållbara investeringsformer bidrar till 
en ekologiskt hållbar och motståndskraftig infra-
struktur, som i sin tur kan främja den ekologiska 
hållbarheten i städer och annan bebyggelse. 
 

 
 
E2   Bidrag till samhället 

       Ett ECG-företag … 
nn   bidrar genom skatter och sociala avgifter på ett 

rättvist och lämpligt sätt till samhället, motsva-
rande förädlingsvärdet i regionen. 

nn   använder statliga subventioner endast i den ut-
sträckning som de tjänar företagets utveckling så 
att förädlingsvärdet i regionen ökar på medellång 
sikt. 

nn   använder sina särskilda kunskaper och resurser för 
att stärka initiativ från det civila samhället utan att 
främja sina egna intressen. 

nn   använder sina kontakter med förvaltningen och po-
litiska beslutsfattare för att tjäna det gemensamma 
bästa och inte främst för att främja sina egna in-
tressen och redogör öppet för dessa kontakter och 
relaterade finansiella flöden. 

nn   vidtar strukturella åtgärder för att förhindra kor-
ruption och illegitim skatteoptimering både inom 
företaget och hos sina direkta affärspartner. 

 
Genom att avstå från illegitim skatteoptimering 
och ta ansvar för att betala skatt bidrar företaget 
till samhället och därmed även till framväxten av 
hållbara städer. 

 
 

E4   Öppenhet och samhälleligt medbe-
stämmande 

       Ett ECG-företag … 
nn   ger insyn i företagets åtgärder och sådana  

händelser som är av berättigat intresse för all-
mänheten. 

nn   ger alla berörda personer rätt och möjlighet att 
komma med invändningar, begära offentlig infor-
mation om och synpunkter på företagets verk-
samhet samt föra en dialog med företaget. 

nn   för en aktiv dialog med relevanta intressentgrup-
per, även ideella organisationer som representerar 
intressena hos intressentgrupper som inte själva 
kan komma med invändningar (kommande gene-
rationer, naturen, djur, landskap osv.). 

nn   tar hänsyn till dessa gruppers berättigade intres-
sen när det fattar beslut som rör verksamheten. 

nn   står upp för värderingarna öppenhet och medbe-
stämmande som grund för ett upplyst, demokra-
tiskt, öppet och pluralistiskt samhälle. 

 
En hög grad av öppenhet och samhälleligt med-
bestämmande gör att städer och kommuner bättre 
kan förstå företagens åtgärder. Om företaget låter 
regionala företrädare medverka skapas också 
goda möjligheter att påverka lokalsamhället.

År 2050 förväntas två tredjedelar av världens befolk-
ning bo i städer.36 Våra städer står emellertid inför 
stora och komplexa utmaningar nu och i framtiden. Till 
dessa hör att tillhandahålla motståndskraftig infra-
struktur och skapa drägliga bostäder till rimlig kostnad 
för att stödja den växande befolkningen. Dessutom 
gäller det att ta itu med klimatförändringarnas effekter 
på miljön och minska sårbarheten för katastrofer. 

Den viktigaste åtgärd som måste vidtas för att nå 
mål 11 är att identifiera de mest hållbara tillväga-
gångssätten på områdena infrastruktur, byggnader, 
energi, rörlighet, telekommunikation, vatten, sanitet 
och avfallshantering.37 Utöver detta bör städerna ta 
fram deltagande- och beslutsprocesser som gör det 
möjligt för olika intressentgrupper att engagera sig i 
alla faser av stadsutvecklingen. 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 11: 

nn   Vara med och utveckla och/eller delta i en hållbar 
gemenskap, där relevanta intressentgrupper sam-
las kring en gemensam och neutral plattform för 
att gemensamt analysera, samtala om och främja 
städernas funktionalitet, motståndskraft och håll-
bara utveckling. 

nn   Samarbeta med städer och regeringar för att hitta 
lösningar på framtida rörlighetsbehov så att mil-
jöpåverkan minskar samtidigt som trafiken görs 
säkrare och mer överkomlig för alla. 

nn   Genomföra investeringar som stöder en inklude-
rande och hållbar stadsutveckling, såsom investe-
ringar i hållbar stadstrafik, koldioxidsnål 
användning av byggnader och motståndskraftig 
infrastruktur. 

nn   Genomföra investeringar i en säker och hållbar in-
frastruktur i kommunen och/eller på verksamhets-
platsen, inklusive investeringar i belysning, 
transporter, larmsystem osv. 

nn   Nyttja teknisk expertis för att hjälpa fastighetsä-
garna att skapa lösningar som förbättrar byggna-
dernas energieffektivitet och möjliggöra gedigna 
fastighetsförvaltningsmetoder. 

 
 
 
 
 
. 
 

Göra städer och bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 

Utbyta information om hållbara koncept  
och främja dem gemensamt 

Det gröna elbolaget Polarstern för en aktiv dialog 
med andra företag på energimarknaden för att ge-
mensamt med dem utforma kraven på en hållbar 
energiförsörjning. Bolaget samarbetar även med 
städer och kommuner för att förverkliga decentra-
liserade energiförsörjningslösningar och utbyter 
information med icke-statliga organisationer på 
miljöområdet för att stärka Polarsterns socioekolo-
giska inriktning.

Exempel på god praxis 

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4



HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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D3  Ekologiska effekter av att varor och 
tjänster används och tas om hand 

       Ett ECG-företag … 
nn   redogör för sina varors och tjänsters ekologiska 

livscykel sett till användningen och omhändertag-
andet. 

nn   försöker ta reda på så mycket som möjligt om de 
ekologiska effekterna av att varor och tjänster 
används och tas om hand och försöker minimera 
dessa effekter. 

nn   erbjuder varor och tjänster som ger upphov till 
mindre ekologiska effekter när de används och tas 
om hand än befintliga alternativ. 

nn   befattar sig med villkoren för kundernas använd-
ning och omhändertagande av varorna och tjäns-
terna och försöker påverka dessa i riktning mot en 
måttlig (tillräcklig) användning. 

 
Större medvetenhet bland kunderna om en mått-
full resursanvändning bidrar till ett mer hållbart 
konsumtionsbeteende. 
 

 

D4  Kundmedverkan och 
produkttransparens 

       Ett ECG-företag … 
nn   värnar om direktkontakt med sina kunder och invol-

verar dem i produktutvecklingen. 
nn   för en dialog med sina kunder för att göra varor och 

tjänster hållbarare och främja tillräcklig använd-
ning. 

nn   åstadkommer omfattande produkttransparens och 
spårbarhet i leverantörskedjan. 

 
Genom omfattande produkttransparens blir det 
lättare för kunderna att göra sina konsumtions-
mönster hållbara. 
 
 

E1   Varors och tjänsters ändamål och 
samhällseffekter 

       Ett ECG-företag … 
nn   bidrar genom sina produkter till ett gott liv för 

alla och tillgodoser de grundläggande behoven 
hos så många som möjligt – även hos missgyn-
nade socioekonomiska grupper. 

nn   producerar varor och tjänster som främjar män-
niskors hälsa och personliga utveckling samt 
samhällsutvecklingen. 

nn   avstår från varor och tjänster som medför sociala 
och ekologiska risker eller hälsorisker. 

 
Genom att företaget avstår från produkter som 
medför risker ur hållbarhetssynpunkt främjas  
ansvarig konsumtion.

Hållbara och ansvarsfulla produktions- och konsum-
tionsmönster är avgörande för en hållbar utveckling.38 
Än i dag är den ekonomiska tillväxten starkt kopplad 
till negativa effekter, såsom miljöförstöring, ökade kli-
matförändringar och kränkningar av de mänskliga rät-
tigheterna. En viktig bidragande orsak till detta är 
produktions- och konsumtionsmönster som varken är 
socialt eller ekologiskt hållbara. 

Under de kommande årtiondena förväntas medelklas-
sen att växa världen över. Denna socioekonomiska för-
ändring medför visserligen materiellt välstånd för 
enskilda individer, men leder samtidigt till större efter-
frågan på naturresurser. Samhällets och därmed eko-
nomins huvudsakliga uppgift kommer att vara att 
skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara 
produktions- och konsumtionsformer som särskilt 
också säkrar en rättvis fördelning mellan nord och syd. 

För att åstadkomma förändring på detta område gäller 
det framför allt att ändra utformningen på (de globala) 
leverantörskedjorna och ifrågasätta den resurskrä-
vande livsstilen i de mest utvecklade länderna, som 
fortfarande medför ett mycket stort ekologiskt fotav-
tryck.  

 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 12: 

nn   Analysera leverantörskedjan och produktportföljen 
med avseende på graden av social och ekologisk 
hållbarhet och med utgångspunkt i detta konsek-
vent skapa och främja socialt och ekologiskt håll-
bara leverantörskedjor och produktportföljer. 

nn   Ta fram och tillämpa ansvarsfulla och cirkulära af-
färsmodeller. 

nn   Möjliggöra hållbar konsumtion och förbrukning 
genom att ta fram och distribuera hållbara varor 
och tjänster samt öka kundernas medvetenhet om 
hållbar konsumtion. 

nn   Använda återvinning och återvinningsförädling (up-
cycling) i samband med tillverkningen av produkter. 

nn   Principiellt minska materialavfallet och se till att 
oundvikligt avfall återvinns på bästa möjliga sätt. 

nn   Ange omfattande och relevant information till kon-
sumenterna på företagets egna produkter. 

 
 
 
 
 
. 
 

Säkerställa hållbara konsumtions-  
och produktionsmönster 

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Främja hållbar konsumtion 

E-handelskooperativet Fairmondo eG främjar han-
del med rättvisa produkter genom att endast ta 
hälften av den normala försäljningsprovisionen för 
sådana produkter. Genom olika filter på e-handels-
portalen underlättar företaget för konsumenterna 
att hitta rättvisa och ekologiskt hållbara eller be-
gagnade produkter. Dessutom driver företaget en 
blogg om olika aspekter av hållbar konsumtion.

Exempel på god praxis 

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4

A1 A2 A3 A4



BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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A3  Ekologisk hållbarhet i leverantörs-
kedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   utvärderar produkternas och tjänsternas livscykel 

eller leverantörskedjan med avseende på negativa 
ekologiska effekter. 

nn   väljer att köpa in de ekologiskt mest fördelaktiga 
alternativen. 

nn   avstår så långt som möjligt från varor och tjänster 
som medför mycket stor miljöpåverkan. 

 
Om företaget väljer att köpa in så ekologiska  
produkter som möjligt och i största möjliga mån 
avstår från varor och tjänster med hög miljö- 
påverkan bidrar det till att motverka klimat- 
förändringarna. 
 

 

B3  Social och ekologisk ekonomisk  
förvaltning 

       Ett ECG-företag … 
nn   kontrollerar regelbundet i samband med sina in-

vesteringsbeslut att det varaktigt minskar sitt 
ekologiska fotavtryck. 

nn   tar också hänsyn till eventuella sociala och ekolo-
giska effekter av investeringar i immateriella och 
finansiella tillgångar. 

nn   använder överflödiga ekonomiska resurser till att 
finansiera sociala och ekologiska projekt efter att 
ha gjort avsättningar till en likviditetsreserv. 

 
Ekologiskt hållbara investeringsformer ökar mot-
ståndskraften mot klimatförändringarna och 
främjar energieffektiviteten, vilket i sin tur bidrar 
till bekämpandet av klimatförändringarna. 
 
 

D3  Ekologiska effekter av att varor och 
tjänster används och tas om hand 

       Ett ECG-företag … 
nn   redogör för sina varors och tjänsters ekologiska 

livscykel sett till användningen och omhändertag-
andet. 

nn   försöker ta reda på så mycket som möjligt om de 
ekologiska effekterna av att varor och tjänster 
används och tas om hand och försöker minimera 
dessa effekter. 

nn   erbjuder varor och tjänster som ger upphov till 
mindre ekologiska effekter när de används och tas 
om hand än befintliga alternativ. 

nn   befattar sig med villkoren för kundernas använd-
ning och omhändertagande av varorna och tjäns-
terna och försöker påverka dessa i riktning mot en 
måttlig (tillräcklig) användning. 

 
Om företaget strävar efter att konsekvent mini-
mera de ekologiska effekterna bidrar det till att 
resurseffektiviteten ökar och därmed även till att 
miljön och ekosystemen skyddas.

Klimatförändringarna orsakas främst av växthusgasut-
släpp relaterade till mänsklig verksamhet på områdena 
el- och värmeproduktion, industri, transport och mark-
användning.39 Några av klimatförändringarnas följder 
för jorden är exempelvis temperaturökningar, fler ex-
trema väderhändelser, högre havsnivåer och surare 
hav. 

I slutändan påverkar dessa följder också människors 
försörjning eftersom resurser, mat och vatten blir allt 
knappare, något som slår särskilt hårt mot marginali-
serade grupper som kvinnor, barn och äldre personer. 
För att nå målet att hålla den globala uppvärmningen 
tydligt under 2 °C jämfört med de förindustriella nivå-
erna måste världssamfundet strukturera om samtliga 
energi-, transport-, industri-, livsmedels-, jordbruks- 
och skogsbrukssystem. Förutom att öka resurs- och 
energieffektiviteten avsevärt bör man också ta fram 
strategier för tillräcklighet och tillämpa dessa konse-
kvent. 

Huruvida Agenda 2030 kommer att kunna genomföras 
beror i stor utsträckning på vilka framsteg som görs 
när det gäller mål 13 eftersom klimatförändringarnas 
följder gör det svårare att nå övriga mål. 

 

 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 13: 

nn   Konsekvent minska växthusgasutsläppen och kol-
dioxidavtrycket. 

nn   Använda energi från förnybara energikällor. 
nn   Investera i teknik som ökar produkternas resurs-

effektivitet och som låter konsumenterna konsu-
mera mer hållbart. 

nn   Utveckla en förståelse för klimatrisker och ta hän-
syn till motståndskraft i leverantörskedjan. 

nn   Främja hållbart skogsbruk genom att tillämpa 
ansvarsfulla inköpsmetoder. 

nn   Främja klimatmedvetet beteende och bygga kapa-
citet för klimatskyddsåtgärder. 

nn   Ta fram och genomföra tillräcklighetsstrategier.  
nn   Samarbeta med miljöorganisationer för att stödja en 

miljövänligare politik. 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Vidta omedelbara åtgärder för  
att bekämpa klimatförändringarna  
och deras konsekvenser

ECG-metoder som bidrar till detta mål

 
CTillvarata möjligheten att minska  
koldioxidutsläppen 

Förlagskooperativet Taz väljer papper tillverkat av 
100 procent återvunnet papper och minskar därmed 
sina koldioxidutsläpp med 48 procent. När det in-
förskaffar trycksaker som reklamblad tar det hän-
syn till ekologiska certifieringar och bevis på att 
tryckeriet trycker klimatneutralt. Dessutom främjar 
Taz övergången till den betydligt mer ekologiska 
nätupplagan genom att erbjuda kunderna lägre 
prenumerationspriser.

Exempel på god praxis 

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4

A1 A2 A3 A4
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A3  Ekologisk hållbarhet i leverantörs-
kedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   utvärderar produkternas och tjänsternas livscykel 

eller leverantörskedjan med avseende på negativa 
ekologiska effekter. 

nn   väljer att köpa in de ekologiskt mest fördelaktiga 
alternativ. 

nn   avstår så långt som möjligt från varor och tjänster 
som medför mycket stor miljöpåverkan. 

 
Om företaget väljer att köpa in så ekologiska  
produkter som möjligt och i största möjliga mån 
avstår från varor och tjänster med hög miljö- 
påverkan bidrar det till att haven och de marina 
resurserna skyddas.

B3  Social och ekologisk ekonomisk  
förvaltning 

       Ett ECG-företag … 
nn   kontrollerar regelbundet i samband med sina in-

vesteringsbeslut att det varaktigt minskar sitt 
ekologiska fotavtryck. 

nn   tar också hänsyn till eventuella sociala och ekolo-
giska effekter av investeringar i immateriella och 
finansiella tillgångar. 

nn   använder överflödiga ekonomiska resurser till att 
finansiera sociala och ekologiska projekt efter att 
ha gjort avsättningar till en likviditetsreserv. 

 
Ekologiskt hållbara investeringsformer medför  
ökad motståndskraft mot klimatförändringarna och 
bidrar till bevarandet av naturliga ekosystem. 
 
 

D3  Ekologiska effekter av att varor och 
tjänster används och tas om hand 

       Ett ECG-företag … 
nn   redogör för sina varors och tjänsters ekologiska 

livscykel sett till användningen och omhändertag-
andet. 

nn   försöker ta reda på så mycket som möjligt om de 
ekologiska effekterna av att varor och tjänster 
används och tas om hand och försöker minimera 
dessa effekter. 

nn   erbjuder varor och tjänster som ger upphov till 
mindre ekologiska effekter när de används och tas 
om hand än befintliga alternativ. 

nn   befattar sig med villkoren för kundernas använd-
ning och omhändertagande av varorna och tjäns-
terna och försöker påverka dessa i riktning mot en 
måttlig (tillräcklig) användning. 

 
Om företaget strävar efter att konsekvent mini-
mera de ekologiska effekterna bidrar det till att 
resurseffektiviteten ökar och därmed även till att 
miljön och ekosystemen skyddas.

Rena och friska hav är avgörande för livet på jorden ef-
tersom de reglerar jordens klimatsystem och vatten-
kretslopp.40 För närvarande hotas haven av 
havsföroreningar, tillförsel av näringsämnen, resursu-
tarmning och klimatförändringarna. Dessutom skadas de 
av nedsmutsning – särskilt plastavfall – och överfiske. 

Dessa hot sätter stor press på ekosystemen och den bio-
logiska mångfalden på jorden och ger samtidigt upphov 
till globala socioekonomiska problem, inklusive hälso- 
och säkerhetsrisker. Enda möjligheten att hantera dessa 
utmaningar är att finna hållbara och innovativa lösningar 
som minskar och förebygger de skadliga effekterna på 
den marina miljön. 

De strategier som tas fram måste särskilt bidra till att 
skydda marina arter och stödja de människor som är be-
roende av haven för sin försörjning. 

 

 

 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 14: 

nn   Registrera och offentliggöra information om an-
vändningen av kemikalier och material i produk-
ter, förpackningar och bearbetningssystem så att 
materialkretsloppet sluts. 

nn   Förbättra resurseffektiviteten genom att ändra ut-
formningen, tillverkningen eller användningen av 
produkter och förpackningar så att mängden av-
fall som kan släppas ut i miljön minskar. 

nn   Förbättra resurseffektiviteten genom att skapa 
värde av avfall. 

nn   Förhindra dålig hushållning eller nedsmutsning 
som kan förorena den marina miljön. 

nn   Göra konsumenterna medvetna om effektiva sätt 
att göra sig av med avfall för att förhindra neds-
kräpning och främja en ansvarsfull resursanvänd-
ning. 

nn   Undvika metoder som riskerar att leda till att ma-
rint liv och marina resurser skadas, exploateras 
eller utarmas. 

nn   Främja framtagandet av avfallshanteringstekniker 
som förbrukar så lite rent vatten som möjligt. 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Bevara och nyttja haven och de  
marina resurserna på ett hållbart  
sätt för en hållbar utveckling

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

Varsam hantering av energi och livsmedel
 

 

Ökofrost GmbH handlar med frysta ekologiska livs-
medel och köper bara in fisk från hållbart fiske. 
Genom att tvätta och bearbeta produkterna maski-
nellt sparar företaget vatten och energi jämfört med 
om bearbetningen skulle ske i privata hushåll. Ökof-
rost låter inte heller några livsmedel förfaras. Varor 
som är så nära bäst före-datum att de inte längre 
kan säljas ger företaget bort till sociala inrättningar.

Exempel på god praxis 

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4

A1 A2 A3 A4
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A3  Ekologisk hållbarhet i leverantörs-
kedjan 

       Ett ECG-företag … 
nn   utvärderar produkternas och tjänsternas livscykel 

eller leverantörskedjan med avseende på negativa 
ekologiska effekter. 

nn   väljer att köpa in de ekologiskt mest fördelaktiga 
alternativ. 

nn   avstår så långt som möjligt från varor och tjänster 
som medför mycket stor miljöpåverkan. 

 
Om företaget väljer att köpa in så ekologiska  
produkter som möjligt och i största möjliga mån 
avstår från varor och tjänster med hög miljö- 
påverkan bidrar det till att de landbaserade  
ekosystemen skyddas. 
 

 

B3  Social och ekologisk ekonomisk  
förvaltning 

       Ett ECG-företag … 
nn   kontrollerar regelbundet i samband med sina in-

vesteringsbeslut att det varaktigt minskar sitt 
ekologiska fotavtryck. 

nn   tar också hänsyn till eventuella sociala och ekolo-
giska effekter av investeringar i immateriella och 
finansiella tillgångar. 

nn   använder överflödiga ekonomiska resurser till att 
finansiera sociala och ekologiska projekt efter att 
ha gjort avsättningar till en likviditetsreserv. 

 
Ekologiskt hållbara investeringsformer medför 
ökad motståndskraft mot klimatförändringarna 
och bidrar till bevarandet av naturliga ekosystem. 
 
 

D3  Ekologiska effekter av att varor och 
tjänster används och tas om hand 

       Ett ECG-företag … 
nn   redogör för sina varors och tjänsters ekologiska 

livscykel sett till användningen och omhändertag-
andet. 

nn   försöker ta reda på så mycket som möjligt om de 
ekologiska effekterna av att varor och tjänster 
används och tas om hand och försöker minimera 
dessa effekter. 

nn   erbjuder varor och tjänster som ger upphov till 
mindre ekologiska effekter när de används och tas 
om hand än befintliga alternativ. 

nn   befattar sig med villkoren för kundernas använd-
ning och omhändertagande av varorna och tjäns-
terna och försöker påverka dessa i riktning mot en 
måttlig (tillräcklig) användning. 

 
Om företaget strävar efter att konsekvent mini-
mera de ekologiska effekterna bidrar det till att 
resurseffektiviteten ökar och därmed även till att 
miljön och ekosystemen skyddas.

Landbaserade ekosystem utgör basen för väsentlighe-
ter som mat, rent vatten och läkemedel, samtidigt som 
de reglerar sjukdomar och renar luft och vatten. 

Sötvattensekosystemen i inlandet utsätts för närva-
rande för hårt tryck på grund av faktorer som förlust 
av biologisk mångfald, markförstöring och utbredd 
handel med vilda djur.41 Detsamma gäller för savanner, 
gräsmarker och tropiska regnskogar, som tar skada 
framför allt av verksamheter som är förknippade med 
globala leverantörskedjor.42 Under de senaste 
femtio åren har cirka sextio procent av de landbase-
rade ekosystemen skadats, och den omfattande resurs-
användning som nu sker världen över verkar förstärka 
denna trend.43 

För att nå mål 15 måste konsekventa åtgärder vidtas 
för att bevara de landbaserade ekosystemen, så att 
även framtida generationer har en rimlig möjlighet att 
försörja sig. En central utgångspunkt för att bevara den 
biologiska mångfalden och skydda naturresurserna är 
exempelvis en hållbar markförvaltning. 

 

 

 

 

 

 

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 15: 

nn   Mäta och minska effekterna från den egna verk-
samheten på de landbaserade ekosystemen och 
naturresurserna. 

nn   Sprida bästa praxis för markanvändningsplanering 
och markförvaltning. 

nn   Investera i naturlig infrastruktur som ett kost-
nadseffektivt alternativ till grå infrastruktur. 

nn   Stödja och tillämpa markanvändningsstrategier 
som bygger på dialog och samarbete mellan flera 
intressentgrupper för att övervinna sociala och 
ekologiska skiljelinjer i landskapen som är för-
knippade med avskogning och skador på mark och 
ekosystem. 

nn   Ställa krav på ansvarsfulla inköpsmetoder – där 
miljöskyddsåtgärder och sociala skyddsåtgärder 
vidtas – när det gäller samtliga råvaror. 

nn   Stödja hållbar skogsförvaltning. 
nn   Främja produkt- och teknikinnovation för att op-

timera resurseffektiviteten, minska påverkan på 
ekosystemen och sänka koldioxidutsläppen. 

nn   Öka den industriella återanvändningen av vatten 
och stödja åtgärder som skyddar avrinningsområ-
den. 

 
 
 
 
 
 
. 
 

Skydda, återställa och främja ett hållbart 
nyttjande av landbaserade ekosystem, håll-
bart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald 

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Hållbara inköp 

Sonnentor Kräuterhandels GmbH producerar och 
marknadsför ekologiska örter, kryddor och tesorter. 
Genom att avstå från kvävegödsel och växtskydds-
medel och använda mindre energi ger företaget 
upphov till 10–35 procent mindre koldioxid än pro-
ducenter av konventionella produkter inom bran-
schen. Dessutom avstår företaget helt från palmolja 
och använder materialet Natureflex (tillverkat av 
den förnybara resursen trä) i stället för plast för 
sina produktförpackningar. De låga koldioxidut-
släpp som produktionen ändå ger upphov till kom-
penserar Sonnentor för genom att bidra till 
uppbyggnad av humus i marken.

Exempel på god praxis 

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4

A1 A2 A3 A4



nn   Genomföra risk- och konsekvensbedömningar för 
att identifiera och minska risker som bidrar till 
korruption, våld och konflikter och risker som ur-
holkar rättsstatsprincipen samt identifiera poten-
tial för att inverka positivt på dessa områden. 

nn   Delta i dialoger mellan staten, näringslivet och 
det civila samhället och i andra partnerskap och 
gemensamma insatser på områdena konfliktföre-
byggande, fredsbevarande och fredsbyggande åt-
gärder, korruptionsbekämpning och 
rättsstatsprincipen. 

nn   Stödja ett fredligt, pluralistiskt och inkluderande 
samhälle. 

nn   Identifiera, övervaka och förebygga korruption 
och våld inom det egna företaget och i leveran-
törskedjan samt konsekvent ingripa vid överträ-
delser.
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B4  Ägande och medbestämmande 

       Ett ECG-företag … 
nn   möjliggör deltagande i beslut genom att ge 

största möjliga insyn i företagets verksamhet och 
planerade mål. 

nn   förbereder relevanta intressentgrupper på att ta 
över ägarskap. 

nn   drar lärdom av tidigare erfarenheter och vidare-
utvecklar kontinuerligt de gemensamma besluts-
processerna. 

 
Om företaget tillämpar största möjliga öppenhet 
och på så sätt möjliggör deltagande i viktiga  
beslut som rör dess verksamhet och planerade 
mål främjar det inkluderande beslutsformer sam-
tidigt som det bidrar till att ansvarsskyldigheten 
uppfylls. 
. 
 

 
C4   Öppenhet och medbestämmande  

internt 

       Ett ECG-företag … 
nn   ger medarbetarna insyn i alla viktiga och kritiska 

uppgifter och ser till att de är lättillgängliga och 
lättbegripliga. 

nn   ser till att cheferna ges legitimitet och utvärderas 
av medarbetarna. 

nn   ger enskilda team en hög grad av egenansvar och 
stort utrymme att själva fatta beslut. 

nn   låter medarbetarna bidra med sina idéer, förslag 
och impulser och vara med och fatta beslut. 

 
Öppenhet och medbestämmande internt möjliggör 
och främjar starka och inkluderande institutioner 
med en bred förankring. 

 

E4   Öppenhet och samhälleligt medbe-
stämmande 

       Ett ECG-företag … 
nn   ger insyn i företagets åtgärder och sådana  

händelser som är av berättigat intresse för all-
mänheten. 

nn   ger alla berörda personer rätt och möjlighet att 
komma med invändningar, begära offentlig infor-
mation om och synpunkter på företagets verk-
samhet samt föra en dialog med företaget. 

nn   för en aktiv dialog med relevanta intressentgrup-
per, även ideella organisationer som representerar 
intressena hos intressentgrupper som inte själva 
kan komma med invändningar (kommande gene-
rationer, naturen, djur, landskap osv.). 

nn   tar hänsyn till dessa gruppers berättigade intres-
sen när det fattar beslut som rör verksamheten. 

nn   står upp för värderingarna öppenhet och medbe-
stämmande som grund för ett upplyst, demokra-
tiskt, öppet och pluralistiskt samhälle. 

 
Om företaget stöder värderingarna öppenhet och 
medbestämmande som grund för ett upplyst,  
demokratiskt, öppet och pluralistiskt samhälle 
främjar det fredliga och inkluderande samhällen 
samtidigt som det bidrar till att möjliggöra  
opinionsbildning.

Fred och rättvisa är viktiga förutsättningar för att ett 
samhälle ska kunna blomstra och för att uppnå en håll-
bar utveckling. I många regioner i världen förekommer 
fortfarande väpnade konflikter och andra former av våld 
som har katastrofala följder för samhället, vilket exem-
pelvis yttrar sig i utbredda kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Även korruption och mutor fortsätter att 
vara ett utbrett problem runt om i världen.44 Sådana pro-
blem bromsar en hållbar utveckling eftersom de bidrar 
till samhällelig instabilitet och misstro mot offentliga 
myndigheter och institutioner och undergräver rätts-
statsprincipen. 

För att nå mål 16 spelar de nationella regeringarna och 
överstatliga institutionerna (t.ex. FN) säkerligen en cen-
tral roll genom att de sätter exempelvis krisförebyg-
gande, civil konflikthantering och engagemang i 
internationellt fredsarbete högt på den politiska dagord-
ningen. Men även företagen kan bidra avsevärt till att 
främja mål 16. Viktiga områden som de kan arbeta med 
är exempelvis att aktivt bekämpa och förebygga korrup-
tion, följa lagstadgade normer och konsekvent förbättra 
de sociala och ekologiska förhållandena i leverantörs-
kedjan  

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 16: 

nn   Följa lagar och internationella normer samt upp-
mana och hjälpa affärspartner att också göra 
detta. 

nn   Anta och tillämpa verksamhetsriktlinjer och verk-
samhetsmetoder som är konfliktförebyggande, la-
genliga och öppna för insyn, även på områdena 
förvaltning av mänskliga resurser, offentliga och 
privata inköp samt i värdekedjan i största allmän-
het..

Främja fredliga och inkluderande samhällen 
 för hållbar utveckling, tillhandahålla  
tillgång till rättvisa för alla samt bygga  
upp effektiva, och inkluderande institutioner 
med ansvarsutkrävande på alla nivåer

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Främja deltagande i beslutsprocesser 

Hos Social Business Quartiermeister – ett ölmärke 
från Berlin – involveras medarbetarna och förenings-
medlemmarna i alla strategiska frågor och rambe-
slut. Företaget Quartermaster styrs av en förening, 
som även ansvarar för att fördela vinsten. En bety-
dande del av företagets vinst går till lokala projekt i 
närområdet, som företaget låter kunder och intresse-
rade parter rösta fram.

Exempel på god praxis

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4

A1 A2 A3 A4
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D2  Samarbete och solidaritet med  
medföretag 

       Ett ECG-företag … 
nn   betraktar direkta medföretag som komplement på 

marknaden. 
nn   samarbetar med andra företag för att ta fram  

lösningar och erbjudanden som möter kundernas 
behov. 

nn   erbjuder andra företag osjälviskt stöd i nöd- 
situationer. 

 
Samarbete med andra företag om lösningar som 
tillgodoser kundernas behov eller svarar på sam-
hälleliga utmaningar kan resultera i kunskapsnät-
verk, kapacitetsuppbyggnad och partnerskap för 
hållbar utveckling. 
 

 
E2   Bidrag till samhället 

       Ett ECG-företag … 
nn   bidrar genom skatter och sociala avgifter på ett 

rättvist och lämpligt sätt till samhället, motsva-
rande förädlingsvärdet i regionen. 

nn   använder statliga subventioner endast i den ut-
sträckning som de tjänar företagets utveckling så 
att förädlingsvärdet i regionen ökar på medellång 
sikt. 

nn   använder sina särskilda kunskaper och resurser för 
att stärka initiativ från det civila samhället utan att 
främja sina egna intressen. 

nn   använder sina kontakter med förvaltningen och po-
litiska beslutsfattare för att tjäna det gemensamma 
bästa och inte främst för att främja sina egna in-
tressen och redogör öppet för dessa kontakter och 
relaterade finansiella flöden. 

nn   vidtar strukturella åtgärder för att förhindra kor-
ruption och illegitim skatteoptimering både inom 
företaget och hos sina direkta affärspartner. 

 

I mål 17 betonas det uttryckligen att ett framgångsrikt 
genomförande av Agenda 2030 i hög grad beror på 
globala partnerskap mellan nationella regeringar, nä-
ringslivet och det civila samhället.45 Lyckade partner-
skap kännetecknas av en samarbetsvillig och 
respektfull grundinställning hos de deltagande aktö-
rerna så att de kan bemöta varandra på lika villkor. 

Dessa partnerskap omfattar en rad olika arbetsområ-
den. Det kan exempelvis röra sig om finansiering, tek-
nik och innovation eller om utbildning som främjar en 
hållbar utveckling. I sådana partnerskap, där flera in-
tressenter deltar, bör strävan vara en inkluderande 
sammansättning så att så många intressentgrupper 
som möjligt kan delta i processerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att stödja initiativ från det civila samhället 
bidrar företaget till att partnerskap bildas och 
främjas och att resurser och kapacitet slås sam-
man, vilket i sin tur utgör en viktig förutsättning 
för främjandet av en hållbar utveckling. 
 
 

E4   Öppenhet och samhälleligt medbe-
stämmande 

       Ett ECG-företag … 
nn   ger insyn i företagets åtgärder och sådana  

händelser som är av berättigat intresse för all-
mänheten. 

nn   ger alla berörda personer rätt och möjlighet att 
komma med invändningar, begära offentlig infor-
mation om och synpunkter på företagets verk-
samhet samt föra en dialog med företaget. 

nn   för en aktiv dialog med relevanta intressentgrup-
per, även ideella organisationer som representerar 
intressena hos intressentgrupper som inte själva 
kan komma med invändningar (kommande gene-
rationer, naturen, djur, landskap osv.). 

nn   tar hänsyn till dessa gruppers berättigade intres-
sen när det fattar beslut som rör verksamheten. 

nn   står upp för värderingarna öppenhet och medbe-
stämmande som grund för ett upplyst, demokra-
tiskt, öppet och pluralistiskt samhälle. 

 
Att företaget uppmuntrar till en aktiv dialog med 
berörda intressenter och tar hänsyn till deras in-
tressen leder till ett bättre samarbete för hållbar 
utveckling.

För företag och organisationer är särskilt följande 
åtgärdsområden relevanta för att bidra till mål 17: 

nn   Leda och främja partnerskap för att förbättra mobili-
seringen av inhemska resurser genom ansvarsfulla 
beskattningsmetoder. 

nn   Mobilisera finansiering från den privata sektorn 
för att stödja initiativ för hållbar utveckling i de 
minst utvecklade länderna. 

nn   Leda och främja partnerskap för att utveckla och 
utbyta information om nya och befintliga tekniker, 
kunskaper och affärsmodeller som kan användas 
för att åstadkomma en hållbar utveckling. 

nn   Leda och främja partnerskap och kunskapsnätverk 
som tar upp och tar itu med systemutmaningar för 
att nå de globala målen. 

nn   Stödja de globala målen och andra hållbarhetsini-
tiativ genom lämplig företagskommunikation.  

nn   Främja samarbete mellan staten, näringslivet och 
det civila samhället för att tillsammans ta itu med 
sociala utmaningar på ett mer effektivt sätt. 

Stärka genomförandemedlen och  
återvitalisera det globala partnerskapet  
för hållbar utveckling

ECG-metoder som bidrar till detta mål 

 
Möjliggöra dialoger med flera intressenter 

Den ideella organisationen UnternehmensGrün e.V. 
engagerar sig för en ekologisk ekonomisk politik 
och utvecklar koncept för hållbart företagande. Or-
ganisationen anordnar regionala nätverksmöten 
och konferenser och för en dialog med framför allt 
små och medelstora företag, myndigheter och icke-
statliga organisationer. Dessutom genomför den 
utbildningsprojekt för hållbar utveckling, där de 
studerande får praktisk erfarenhet av att bedriva 
olika former av hållbar verksamhet.

Exempel på god praxis 

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

E1 E2 E3 E4

A1 A2 A3 A4
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Greta Thunberg, Fridays for Future, Students for Plural 
Economics, klimatförändringskonferenser ... allt fler 
aktörer tar på sig ansvar för att varaktigt möjliggöra 
ett gott liv för alla på denna planet. De globala målen 
är ett försök att fånga vad som behöver göras för att 
nå detta mål. Till skillnad från tidigare handlar det var-
ken om att maximera BNP eller världshandeln, utan om 
att åstadkomma största möjliga mänskliga välbefin-
nande i stabila ekosystem och inkluderande samhällen 
– det vill säga om det gemensamma bästa globalt. 
Målen skulle kunna tjäna som en god efterföljare till 
BNP, och i framtiden skulle åtgärder kunna bedömas 
utifrån i vilken mån de bidrar till att målen nås. Samti-
digt är de globala målen kanske inte heller det mest 
perfekta välfärdsmåttet: de har inte samma charm som 
bruttonationallyckan i Bhutan, och inte heller är de de-
mokratiska som ECG-produkten, som en dag skulle 
kunna sammanställas av befolkningen själv. Men jäm-
fört med status quo och BNP-måttets dominerande 
ställning utgör de utan tvekan ett stort steg i rätt 
riktning.  

Lokala aktörers bidrag till målen 

För närvarande försöker politiker och intressenter på 
alla nivåer komma fram till vem som kan bidra till de 
globala målen på vilket sätt och på vilken nivå. På 
gräsrotsnivå har såväl kommuner som företag konsta-
terat att upprättandet av ett ECG-bokslut är en beprö-
vad metod – och för närvarande kanske det mest 
lämpliga sättet – att implementera de globala målen. 
Detta är ingen slump: Medan de globala målen tar fasta 
på mål, tar ECG-bokslutet fasta på de grundläggande 
värderingarna. Mål är inga självändamål, utan främjar 
alltid värderingar som de bidrar till att förverkliga: 
mänsklig värdighet, rättvisa, solidaritet (”ingen får 
lämnas utanför”), medbestämmande och demokrati, 
miljö- och klimatskydd. Alla 17 hållbarhetsmål tjänar 

slutligen de grundläggande värderingar som ligger till 
grund för ECG-bokslutet och som tillsammans utgör det 
gemensamma bästa. Med hjälp av ECG-bokslutet för-
verkligas dessa grundläggande värderingar systema-
tiskt och gradvis, vilket samtidigt bidrar till att de 
globala målen nås.  

Ekonomi och politik 

Fördelen med ECG-bokslutet som ett gränssnitt mellan 
privata organisationer, den offentliga sektorn och alla 
intressenter är att resultatet i ECG-bokslutet kan kopp-
las till juridiska incitament för företaget. Ett gott resul-
tat i ECG-bokslutet kan leda till fördelar i samband med 
allt från offentlig upphandling, forskningsstöd, finan-
siering och beskattning till frågor som rör marknads-
tillträdet och de nya spelreglerna för världshandeln. 
Förutom att själva upprätta ett bokslut kan företagare i 
egenskap av företagsmedborgare även engagera sig 
politiskt för att sådana incitament ska inkluderas i den 
rättsliga ramen för – den så småningom etiska och 
hållbara – marknadsekonomin. 
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