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BizMaker ska vara inspirerande ambassadörer för hållbar utveckling, både när det gäller hur vi
driver vår egen verksamhet och hur vi agerar gentemot de företag och organisationer vi arbetar med.
Dessa riktlinjer är ett strategiskt styrdokument för hur vi praktiskt bedriver vårt hållbarhetsarbete.
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Agenda 2030 och Globala målen är den mest
ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens
länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra
fantastiska saker till år 2030:
•
•
•
•

Att avskaffa extrem fattigdom
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
Att främja fred och rättvisa
Att lösa klimatkrisen

Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås!
Det som eftersträvas är en ekonomisk tillväxt som samtidigt
värnar om social och miljömässig hållbarhet. BizMaker ställer
sig naturligtvis bakom dessa mål. Utgångspunkten är att vi
genom aktiva val och riktade insatser kan bidra både till hållbar
regional utveckling och de globala hållbarhetsmålen.
BizMakers devis “Making good idéas pop” och vår vision “Från idéer
till globala affärer och hållbara samhällslösningar” sätter tonen för
vårt hållbarhetsarbete. Genom vårt uppdrag som innovationsfrämjare ska vi arbeta mot att nya hållbara lösningar får möjlighet
att utvecklas, växa och göra skillnad för både människor och miljö.
Med en tydlig strategi och utifrån ett stort behov, vilja och starkt
engagemang vill vi som innovationsaktör gå i bräschen för att driva
hållbar utveckling framåt. För att undvika att våra riktlinjer blir en
papperstiger, och för att hållbarhet ska genomsyra alla delar av vår
verksamhet, har vi utformat övergripande riktlinjer och ett ramverk
där de globala målen är omsatta till vår kontext för att möjliggöra
största möjliga nytta för både näringsliv och samhälle.
Dessa riktlinjer omfattar alla som arbetar på BizMaker i olika roller.
Syftet är att ge både intern vägledning och extern inspiration
kring hur vi praktiskt driver vårt hållbarhetsarbete - varje dag.
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Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning
för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar
om en rättvis fördelning av makt, inflytande och
resurser. Det har bevisats om och om igen att politisk,
ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män
bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

FOKUSOMRÅDEN
17 GLOBALA MÅL OCH 169 DELMÅL

Av FNs 17 Globala mål har BizMaker identifierat fem mål som
särskilda fokusområden att främja under perioden (2019 - 2021).
Dessa mål är de som vi genom vår kontext har mest relevans till
och som vi har störst möjlighet att påverka genom vårt uppdrag
att utveckla goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för
framtiden.
Inom de totalt 169 delmålen har BizMaker identifierat att vi kan
bidra till 33 områden både som innovationsaktör och arbetsgivare.
Även om vissa delmål inte tillhör våra primära fokusområden
integreras de i BizMakers hållbarhetsramverk och riktlinjer.
Detta då vi vill generera goda effekter på alla områden och nivåer
vi kan för att främja de Globala målen - i stort och smått.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Hur vi praktiskt arbetar och följer upp vårt hållbarhetsarbete
redogörs för i kapitlet ”Hållbarhetsramverk”.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk
tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Genom
att skapa goda förutsättningar för innovation och
entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt
som inkluderar hela samhället.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln
till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som
miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa
nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en
effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara
industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation
skapar förutsättningar för en hållbar utveckling.
Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan
även sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden,
ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.
Omställning till en hållbar konsumtion och produktion
av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa
påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.
Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot
mot hela vår civilisation. Genom utbildning, innovation
och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi
göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa
förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår
infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och
främja välstånd över hela världen.
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ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER

3 KLIMATSMARTA
GRUNDPRINCIPER

1. BizMaker ska bedriva verksamhet som i alla led
omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
social, ekonomisk och miljömässig.
2. BizMaker ska även arbeta för den etiska
dimensionen av hållbarhet genom att följa
nationella och internationella lagar och avtal
samt interna policys och värderingar.
3. BizMaker ska vara inspirerande
ambassadörer för arbetet mot Globala
målen, både i egen verksamhet och
gentemot de företag och organisationer
vi arbetar med.

CLIMATE FIRST

Klimateffekten ska alltid vara en starkt
vägande parameter vid alla inköp och när
större beslut fattas, även om det innebär
att kortsiktiga vinster minskas. Vi arbetar
aktivt för att få ned våra utsläpp så mycket
som möjligt, och klimatkompenserar för
de utsläpp som vi inte kan få bort.

TRAIN FIRST

Resor ska genomföras med minimal
klimatpåverkan. I de fall möten inte kan
ske på distans ska vi i första hand välja
att resa med tåg. Resor i närområdet
görs med cykel eller kollektivtrafik.
När flyg oundvikligen måste användas
ska resan klimatkompenseras fullt ut.

VEGGIE FIRST

Vegetariskt är alltid normen när vi
serverar mat eller fika på våra event,
konferenser och möten. Vi arbetar
också aktivt för att minimera matsvinn.

HÅLLBARHETSRAMVERK
BizMakers hållbarhetsramverk presenterar de
viktigaste områdena för oss att prioritera och
förbättra för att bidra till ekonomisk, social
och miljömässig hållbar utveckling.
Ramverket beskriver hur vi arbetar samt på
vilket sätt vi skapar hållbara värden för våra
ägare, finansiärer, medarbetare, partners,
startups, medlemmar samt näringsliv
och samhälle i stort.

INNOVATION
OCH TILLVÄXT

AFFÄRSETIK OCH
VÄRDERINGAR

GRÖNA
KONTOR
OCH INKÖP

På kommande sidor hittar du riktliner,
mål, relaterade policys, projekt och
aktiviteter samt ansvariga inom
respektive område.

JÄMSTÄLLDHET
OCH INKLUDERING
KLIMATSMARTA
RESOR

ARBETSMILJÖ
OCH HÄLSA

INNOVATION OCH TILLVÄXT
Som en av Sveriges inkubator- och science parkmiljöer
är vi designade för att möta samhällsutmaningar och
främja hållbar tillväxt. Genom att driva innovationsprocesser och affärsutveckling arbetar vi för att hitta
nya lösningar på identifierade problem. Att bidra
till impact är själva grunden i vår affärsmodell
- och en del av vårt DNA.
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HÅLLBARHETSMÅL 2019 > 2021

Vi ska i alla led främja hållbart företagande, kreativitet och
innovation samt bidra till att öka antalet personer som har
relevanta färdigheter för företagande och entreprenörskap.

• 100 % av BizMakers startups bidrar till något av de Globala målen
• 3 nationella acceleratorprogram för startups med koppling till
de Globala målen har startats eller genomförts.
• 10 större event har genomförts inom ramen för de Globala målen.

BizMakers portfölj av startups ska alla visa på en idé och affärsmodell som går i linje med något eller några av de Globala målen.

RELATERADE PROJEKT OCH AKTIVITETER

Vi ska löpande utvärdera, utveckla och implementera verktyg
och modeller för affärsutveckling och idéprocesser för att stötta
företag och organisationer mot en hållbar utveckling.

• Projekt ”SPRINT”
Utveckling regional innovation och tillväxt. I samarbete med bl.a
Västernorrlands kommuner, Region Västernorrland och Tillväxtverket.

Vi ska arbeta för starka och gynnsamma partnerskap på regional,
nationell och internationell nivå samt öka kunskapsutbytet
mellan aktörer som vinner på att möta framtiden tillsammans.
I samarbete med stora bolag ska vi främja en hållbar industri
med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga
tekniker och processer.
I samarbete med akademi, näringsliv och det offentliga ska vi
arbeta för att kommersialiera och tillgängliggöra ny forskning
och modern teknik, med särskilt fokus på förnybara innovationer
och hållbara cirkulära affärsmodeller.
När vi arrangerar event och initierar projekt eller samarbeten ska
dessa gå i linje med de Globala målen, primärt våra fokusområden.
Vi ska integrera klimatåtgärder i våra strategier och planering
samt verka för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt
och miljöförstöring.
Vi ska öka medvetenheten för hållbar utveckling och en livsstil
i harmoni med naturen. Genom att uppmuntra andra att göra val
som är bättre för klimatet skapar vi hållbara ringar på vattnet.

• Projekt ”Smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag”
Utveckling hållbara företag. I samarbete med Dalarna Science Park.
• Projekt ”The Joint Way”
Utveckling samhällsinnovationer. I samarbete med Ideon Innovation.
• Projekt ”Testbädd för hälsa”
Utveckling hälsoinnovationer. I samarbete med Region Västernorrland.
• Acceleratorprogrammet ”Forest Business Accelerator”
Hållbar skogsindustri. I samarbete med SCA, IBM och RISE Processum.
• Startup-aktiviteten ”Scandinavian Startup Week”
Global impact genom internationalisering av hållbara startups.
I samarbete med Movexum, Företagsfabriken och Kalmar Science Park.
• Samverkanseventet ”Good Tech Hack”
Utveckling digitala samhällslösningar. I samarbete med Bron Innovation.
• Eventserien ”Hållbart företagande”
Tematiserade öppna seminarier kopplade till Globala Målen.
UPPFÖLJNING

Mål och handlingsplaner för respektive projekt/aktivitet sätts och
leds av vd utsedd ansvarig, inom detta område avses: BizMakers
vd, inkubatorchef och utvecklingsstrateg.
Hållbarhetsmålen integreras i verksamhetsplanen
och följs årligen upp i en hållbarhetsrapport av
BizMakers kommunikationschef.
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AFFÄRSETIK OCH VÄRDERINGAR
BizMaker eftersträvar långsiktiga affärsrelationer samt trygga
och utvecklande arbetsplatser. Genom transparent agerande
visar vi våra ägare, medarbetare, företagare, partners och
andra intressenter att vi är ett pålitligt företag som står
bakom våra åtaganden.
Vår värdegrund beskriver den kultur och värderingar
som präglar vår organisation, och som vi ska leva
upp till - både i mötet med andra och varandra.
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VÄRDEGRUND

BizMaker ska arbeta för den etiska dimensionen av hållbarhet
genom att följa nationella och internationella lagar, avtal och
konventioner samt lokala normer, kulturer och värderingar. Alla
medarbetare ska även följa interna strategier, policys och rutiner.

KOMPETENS

I det etiska beslutsfattandet ger vi våra medarbetare utrymme att
följa sin moraliska kompass. Vid osäkerhet, rådfrågas närmsta chef.

Vår kunskap och vårt stora kontaktnät med specialister gör
oss till ett resursstarkt bollplank för regionens alla nyskapare.

•
•
•
•

Vi delar frikostigt med oss av kunskaper och kontakter
Vi är nyfikna och tar eget ansvar för att hålla oss uppdaterade
Vi agerar i alla lägen professionellt, trovärdigt och respektfullt
Vi visar vägen för att driva hållbar utveckling framåt

Vi ska, i största möjliga mån, säkerställa att vi och våra startups
verkar på marknader som gör det möjligt med hållbara arbetsvillkor, sund affärskultur och ett globalt socialt ansvarstagande.

KREATIVITET

Vi tolererar inte mutor eller korruption. Vi ger därför inte gåvor
eller förmåner av värde till offentliga tjänstemän eller företagsrepresentanter för att påverka beslut. Vi accepterar själva inte
heller gåvor, utöver normal representation, från någon som
BizMaker har, eller kan komma att ha, en affärsrelation med.

•
•
•
•

BizMakers samarbetspartners och upphandlade leverantörer ska
stärka vårt hållbarhetsarbete genom sitt agerande samt vara villiga
att utveckla sitt hållbarhetsarbete för att möta nya krav och behov.

MOD

Vi är noga med att inte lämna ut konfidentiell information om
oss, våra partners eller startups förutom till sådana som har ett
legitimt behov och som är godkända att delges informationen
(t.ex. projektfinansiärer). Vi, och våra samverkanspartners,
förbinder oss till detta genom avtal om sekretessåtagande.

Vi bidrar med kreativitet i utvecklingsprocessen så att
våra deltagare kan utmana traditionella lösningar.

Vi uppmuntrar nytänkande och är lösningsorienterade
Vi är lyhörda, prestigelösa och har ett tillåtande klimat
Vi testar nya idéer och arbetssätt för ständiga förbättringar
Vi hittar nya ansvarsfulla sätt att använda våra resurser

Vi är trygga och modiga. Hos oss vågar innovatörer och
entreprenörer tro på sin idé och sin utvecklingspotential.

•
•
•
•

Vi litar på varandra, säger vad vi menar och gör vad vi säger
Vi är rättframma och vågar utmana befintliga lösningar
Vi tar hjälp av andra och vågar misslyckas för att utvecklas
Vi ifrågasätter normer och uppmuntrar andra att tänka större

HANDLINGSKRAFT
BizMaker är en partipolitiskt obunden organisation som till stor
del finansieras av offentliga medel. Vi sponsrar därmed aldrig
andra organisationer eller föreningar med vår egen finansiering,
samt uttalar oss inte partipolitiskt när vi representerar BizMaker.

Vi får saker gjorda. Vår handlingskraft engagerar och
inspirerar andra att driva sin utvecklingsresa framåt.

•
•
•
•

Vi tar initiativ samt skapar och ser nya möjligheter
Vi agerar konstruktivt på feedback och förslag
Vi arbetar proaktivt och framtidsorienterat
Vi tillför energi och hjälper andra att lyckas
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JÄMSTÄLLDHET OCH INKLUDERING
En viktig förutsättning för ett starkt och dynamiskt näringsliv är att
kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande på lika villkor.
BizMaker är mångfaldsdiplomerade vilket innebär att vi även
arbetar för en positiv arbetsmiljö fri från diskriminering.
Målet är en öppen och inkluderande verksamhet som
alla människor kan ta del av på lika villkor.
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HÅLLBARHETSMÅL 2019 > 2021

BizMaker ska vara ett föredöme för jämställdhet och inkludering.
Vi ska säkerställa en rättvis fördelning av makt, inflytande och
resurser, både i vår egen verksamhet och gentemot de företag
och organisationer vi arbetar med.

*Med jämställd menar vi 40/60 i enlighet med Jämställdhetsmyndighetens rekommendationer med målsättningen:

Vi ska tillförsäkra kvinnor och icke-binära lika möjligheter
till ledarskap som män, på alla beslutsnivåer i vår verksamhet.
Genom årlig revision och lönekartläggning ska vi främja lika lön
för lika arbete, och vidta åtgärder vid diskrepanser. Vi ska även
underlätta för anställda att förena arbete med föräldraskap.

• Jämställd representation bland BizMakers ledning och chefer
Procentuell fördelning kvinnor/män i ledande befattningar

BizMaker ska spegla samhället och vid rekrytering ska vi sträva
efter jämställd representation* samt en ökad mångfald bland våra
medarbetare avseende ålder, etnicitet och kompetensområden.
Vi ska verka för att alla ska kunna ta del av vår verksamhet på lika
villkor, oavsett kön, ålder, sexualitet, könsöverskridande identitet
eller uttryck, funktionsvariation, etnisk tillhörighet eller bakgrund.
Vi ska löpande normkritiskt granska vår verksamhet och våra
tjänster samt hålla arbetet vid liv genom att kontinuerligt lyfta
frågeställningar kring jämställdhet och likabehandling.
Vi ska göra medvetna och aktiva val för att bedriva inkluderande
kommunikation i våra kanaler. Vi ska lyfta fram förebilder för att
bredda synen på företagare och företagande, motverka stereotypa
föreställningar och inspirera till innovation och entreprenörskap.
När vi arrangerar event och aktiviteter ska vi säkerställa att dessa
har en bred representation och en jämställd fördelning av framträdande roller som t.ex föreläsare, moderatorer och i paneler.
Vi ska främja ungas anställning, utbildning och praktik genom att
välkomna studenter att ta del av och inkluderas i vår verksamhet.

• Jämställd representation bland BizMakers styrelsemedlemmar
Procentuell fördelning kvinnor/män i förenings- och bolagsstyrelse

• Jämställd representation bland BizMakers medarbetare
Procentuell fördelning totalt anställda kvinnor/män
• Jämställd representation bland inskrivna startups ägare/team
Procentuell fördelning av startups som ägs och drivs av kvinnor/män
Procentuell fördelning av totalt aktiva kvinnor/män i våra startups
RELATERAD POLICY, PROJEKT OCH AKTIVITETER

• Policy och handlingsplan ”Mångfald och Jämställdhet”
Genomförs internt. Resultat och åtgärder kommuniceras.
• Projekt ”The Yes Way”
Utveckling av ett jämställt och inkluderande innovationssystem.
I samarbete med Ideon Innovation.
• Nationellt event ”Jämställdhet”
• Styrelsearbete: Skuggstyrelse med studenter
Genomförs i samarbete med studenter på Mittuniversitetet.
UPPFÖLJNING

Mål, policy och handlingsplaner för respektive projekt/aktivitet
sätts och leds av vd utsedd ansvarig, inom detta område avses:
BizMakers vd, inkubatorchef och utvecklingsstrateg.
Hållbarhetsmålen integreras i verksamhetsplanen
och följs årligen upp i en hållbarhetsrapport av
BizMakers kommunikationschef.
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ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
På BizMaker arbetar vi för att vara hållbara inifrån och ut
och värdesätter välmående medarbetare. Vi lägger stor vikt
vid att upprätta goda anställningsvillkor samt att skapa en
trygg, öppen och hälsosam arbetsmiljö med utrymme
för både kreativitet och personlig utveckling.
Det ska vara kul att gå till jobbet!
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För att säkerställa goda arbetsvillkor och skydda arbetstagares
rättigheter ska alla våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Vi ska även erbjuda möjlighet till flextid och anpassa arbetet efter
medarbetares olika förutsättningar så att arbete och privatliv går
att förena i livets olika skeden.
BizMaker ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ska
genomföra undersökningar och riskbedömningar samt vidta
åtgärder i syfte att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla
medarbetare och företag/organisationer som vistas i våra lokaler.
BizMaker ska löpande erbjuda medarbetare hälsoundersökningar
som omfattar både fysiska och psykosociala faktorer i syfte att
främja och säkerställa god hälsa och välmående på arbetsplatsen.
BizMaker ska erbjuda generösa möjligheter till fysisk aktivitet
(friskvård) på arbetstid och ett årligt friskvårdsbidrag för att
främja god fysisk och mental hälsa bland våra medarbetare.
BizMaker är en drogfri arbetsplats. Vi ska förebygga och behandla
missbruk och skadligt alkoholbruk bland vår personal. För att
inte exkludera människor eller uppmuntra osunda vanor bjuder vi
endast på alkoholfri dryck på våra event, konferenser och möten.
BizMaker ska erbjuda alla medarbetare den kompetensutveckling
som krävs för att genomföra tilldelade arbetsuppgifter och kunna
utvecklas inom organisationen. BizMaker ska även tillhandahålla
de verktyg och resurser som behövs för att arbetet ska kunna
genomföras både effektivt och kvalitativt.

HÅLLBARHETSMÅL 2019 > 2021

• 0 antal allvarliga olyckor eller skador relaterade till vår arbetsmiljö
• 100 % av medarbetarna har erbjudits hälsoundersökning
• > 97 % frisknärvaro bland BizMakers anställda
Mäts i närvarotid (timmar) i förhållande till ordinarie arbetstid.
RELATERAD POLICY OCH AKTIVITETER

• Policy och handlingsplan ”Arbetsmiljö”
Genomförs internt. Resultat och åtgärder kommuniceras.
• Hälsoundersökning
Genomförs i samarbete med Feelgood. Eventuella åtgärder kommuniceras.
• Kompetenskartläggning
Genomförs internt. Resultat och eventuella åtgärder kommuniceras.
• Hållbarhetsutbildning
Obligatorisk utbildning och workshop avseende hållbarhetsarbete.
Genomför i samarbete med Pure Act.
• Elements of AI
Frivillig utbildning avseende digitalisering och artificiell intelligens.
Genomförs som digital kurs och erbjuds genom Vinnova.
• Affärs- och ledarskapsutbildning
Utbildningsinsatser avseende företagsutveckling av startups.
Genomförs i samarbete med upphandlade konsulter.
• Rätt fokus i styrelsearbetet
Certifierande utbildning, grunderna i styrelsearbete.
Genomförs i samarbete med Styrelseakademien.
UPPFÖLJNING

Mål, policy och handlingsplaner för respektive aktivitet
sätts och leds av vd utsedd ansvarig, inom detta område
avses: BizMakers vd och arbetsmiljöansvarig.
Hållbarhetsmålen integreras i verksamhetsplanen
och följs årligen upp i en hållbarhetsrapport av
BizMakers kommunikationschef.
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KLIMATSMARTA RESOR
Möten och resor ingår som en viktig del i BizMakers verksamhet
för att inleda och upprätthålla kontakter med omvärlden. Resor
utgör dock en påverkbar del av våra kostnader i form av tid,
pengar och klimatavtryck. Vi kan minska dessa kostnader
genom att hantera vårt resande på ett mer effektivt sätt.
Alla på BizMaker ska kunna resa klimatsmart,
tids-/kostnadseffektivt och säkert i tjänsten.

k oc

w

RIKTLINJER

Möjligheterna att genomföra ett möte på distans via video-, webbeller telefon ska alltid övervägas innan beslut fattas om en resa.
Vid möten som kräver resa ska vi alltid välja det lämpligaste
alternativet med hänsyn till miljö, tid och ekonomi.
För resor i närområdet
Välj i första hand promenad eller cykel, i andra hand allmänna
kommunikationer som buss/tåg. Bil kan väljas om det tidsmässigt
är uppenbart fördelaktigt eller om utrustning ska tas med.
Vid kortare resor, under 30 mil
Välj i första hand tåg eller buss, i andra hand bil. Vid resor med bil
ska samåkning med arbetskamrater eller andra ske då det är möjligt.
Vid längre resor, över 30 mil
För resor inom landet; välj i första hand tåg, i andra hand flyg och i
sista hand bil. Flyg utomlands ska helst undvikas helt, men är det
nödvändigt för vårt uppdrag (t.ex. vid internationaliseringsresor
för våra startups) klimatkompenserar vi resan fullt ut. Flyg ska
alltid godkännas av närmsta chef. Alla längre resor ska, med god
framförhållning, i första hand bokas genom vår resebyrå*.

RELATERAD POLICY OCH AKTIVITETER

• Resepolicy ”Klimatsmarta resor”
Resepolicyn i sin helhet. Kommuniceras till Resia samt internt.
• Klimatkompensation
Se ”Klimatkompensation” på sida 18.
NYCKELTAL 2019 > 2021

• Antal genererade ton CO2 via flyg/taxi
• Antal genererade ton CO2 via tåg
• Antal genererade ton CO2 via bil
UPPFÖLJNING

Policy och nyckeltal sätts och leds av vd utsedd ansvarig,
inom detta område avses: BizMakers kommunikationschef.
Ansvarig för inrapportering är: BizMakers administratör.
Nyckeltalen följs årligen upp i en hållbarhetsrapport och
antal genererade ton CO2-utsläpp klimatkompenseras för
av BizMakers kommunikationschef.

Resor i tjänsten ska ske tryggt och säkert för att värna om våra
medarbetares liv och hälsa. Säkerhetsaspekter bör alltid beaktas
så att enskilda resenärer och företaget som helhet alltid uppnår
största möjliga säkerhet.

* Genom att boka våra längre resor via vår resebyrå, Resia, får vi varje år
ett bra statistiskt underlag för det totala tjänsteresande via flyg/taxi och
tåg samt våra resors miljöpåverkan. Vi har via Resia även tillgång till
en omfattande tjänstereseförsäkring, säkerhetsuppföljning samt en ökad
kostnadseffektivitet i resandet.

Vi vill underlätta och uppmuntra medarbetare att även ta sig till
och från jobbet så klimatsmart som möjligt. Därför ska det finnas
dusch- omklädnings- och förvaringsmöjligheter i våra lokaler.

Resor som inte kan bokas via Resia (t.ex samverkansresor eller tjänsteresor
med egen bil) inhämtas från ekonomisystem och medarbetares reseräkningar
och rapporteras separat till BizMakers kommunikationschef.
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GRÖNA KONTOR OCH INKÖP
Förändring sker när alla hjälps åt. Genom att göra medvetna val
kan vi bidra till en positiv klimatomställning. Vi kan t.ex tänka
på vår energianvändning, återbruka, återvinna, kravställa
leverantörer samt uppmuntra till delningsekonomi.
Vi ska ansvarsfullt och effektivt använda naturens
resurser för att inte äventyra planetens gränser.

k oc

w

RIKTLINJER

Vi ska sitta i verksamhetsanpassade lokaler och sträva efter att
inte förfoga över större ytor än vi behöver. Vi ska uppmuntra
våra hyresvärdar att driva fastigheterna på ett klimatsmart sätt,
t.ex. genom att efterfråga gröna elavtal. Vi ska använda smart
belysning, t.ex timers eller närvarosensorer för att säkerställa
att lampor alltid släckas när vi går hem, eller ut ur ett rum.
När vi tillhandahåller mat och dryck på våra event, möten
eller konferenser ska vi:
•
•
•
•
•
•

I första hand välja miljöcertifierade restauranger
Servera vegetarisk mat/fika
Servera kranvatten istället för burkar/flaskor
Servera fairtrademärkt/ekologiskt kaffe och te
Undvika engångsartiklar
Noga beräkna antalet deltagare för att undvika matsvinn

Vi ska tillhandahålla kärl för källsortering i våra lokaler och se till
att de också töms där de ska. I största möjliga mån ska vi återvinna
kontorsmaterial (t.ex. papper, batterier och lampor), förpackningar
och avfall från kök. Vår pant skänker vi till välgörande ändamål.
Vid inköp av kontorsinredning ska vi i första hand undersöka
begagnade alternativ. När vi gör oss av med saker ska vi först
undersöka om de kan sälja eller skänkas vidare innan de slängs.
Om vår teknik går sönder, reparerar vi om möjligt. Vid inköp
ska vi tänka på att låga energikostnader på sikt kan väga upp ett
högre inköpspris. Vi ska även undersöka om produkten innehåller
några farliga ämnen från EU:s kandidatförteckning. Vi tar hjälp av
de energimärkningar som finns (t.ex. Energy star eller Svanen) för
datorer och skrivare. Vid byte av kaffemaskin eller vitvaror, väljer
vi i första hand energisnåla varianter med EU-märkning A+++.
Vi ska ha ett minimalistiskt tänk kring giveaways och ersätter
”hand-outs” på event och aktiviteter med digital information.

GRÖN INKÖPSPOLICY

• BizMaker ska, i största möjliga mån, välja de inköp som är
bäst för klimatet. Alla på företaget som köper in produkter
och tjänster ska ha detta i åtanke.
• Det innebär att vi alltid ska undersöka hur olika alternativ
påverkar klimatet, precis som vi jämför det ekonomiska priset.
• I nästa led ska vi, i största möjliga mån, välja bästa alternativet
för inköp i termer av lägst bidrag till de globala utsläppen.
GRÖNA KRITERIER VID UPPHANDLING

• Våra leverantörer ska, precis som vi, aktivt arbeta för
att minska sin klimatpåverkan.
• Våra leverantörer ska kunna visa på en miljöpolicy samt en tydlig
plan för hur de praktiskt arbetar för att minska sina CO2-utsläpp.
• Våra leverantörer av molntjänster ska, i största möjliga mån,
använda energi från förnyelsebara källor.
NYCKELTAL 2019 > 2021

•
•
•
•
•

Antal m2 avseende total kontorsyta
Antal kWh avseende elförbrukning (varav grön el)
Antal serverade måltider (varav vegetariskt)
Antal aktiva servrar (+ antal aktiva servrar i molnet)
Antal inköp av datorer, telefoner/tablets och skärmar

UPPFÖLJNING

Policy och nyckeltal sätts och leds av vd utsedd ansvarig,
inom detta område avses: BizMakers kommunikationschef.
Ansvarig för inrapportering är: BizMakers lokal- och
eventansvarig samt IT-ansvarig.
Nyckeltalen följs årligen upp i en hållbarhetsrapport och
antal genererade ton CO2-utsläpp klimatkompenseras
för av BizMakers kommunikationschef.
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NOLLA UTSLÄPPEN
Genom våra riktlinjer för “Klimatsmarta resor” och “Gröna kontor
och inköp” jobbar vi aktivt för att minska vår klimatpåverkan så
mycket som möjligt. Det sista steget handlar nu om att ta ansvar
för de utsläpp vi inte kan bli av med, genom klimatkompensation.
GRUNDLÄGGANDE PREMISSER

• Det bästa för klimatet är om vi minskar våra utsläpp. Klimatkompensation kan aldrig ersätta det arbetet. Det ska vara
ett komplement för de utsläpp som vi inte kan få bort.
Det går inte att nog understryka detta.
• Genom att kompensera för våra utsläpp skapas en kostnad
för klimatbovar i vår verksamhet. På så sätt blir klimatkompensationen ett incitament för ständig förbättring.

POLICY

BizMaker ska i första hand välja att klimatkompensera genom
FN-certifierade klimatprojekt (CDM) med kvalitetsstämpeln
Gold Standard. Då säkerställer vi största möjliga nytta genom att
projekten har FNs alla medlemsstater och 80 miljöorganisationer
i ryggen - bland annat Världsnaturfonden. Vi ska även i första
hand välja projekt som främjar förnyelsebara energiinvesteringar,
vindkraftverk eller solpaneler. De ersätter fossilenergi och ger en
direkt klimatnytta som är bestående.
VERKTYG

• Klimatkompensation, rätt utförd, har på riktigt effekt.
För att nå dit krävs att projektet som vi backar har
verifierad klimatnytta.

Genom GoClimateNeutral, ett verktyg utvecklat för Svenska
tjänstebolag, kan vi beräkna de utsläpp som anses viktigast
att klimatkompensera för. Resultatet presenteras i form av
vårt företags avtryck uttryckt i CO2e (koldioxidekvivalenter).
Verktyget mäter områdena energi, resor, mat, inköp och “övrigt”.

KLIMATPROJEKTEN SKA:

NYCKELTAL

• Ha additionalitet. Dvs. att det utsläppsreducerande projektet
inte hade blivit av utan finansiering från klimatkompensation.
• Vara verifierade. De påstådda utsläppsreduktionerna har
kvantifierats och verifierats av en oberoende tredje part.

•
•
•
•

• Kunna spåras. Så att det kan säkerställas att den inte har sålts,
eller i framtiden kan säljas, flera gånger om till andra kunder.

UPPFÖLJNING

• Vara beständig. Projektet vi klimatkompenserar genom ska
ge en beständig och långvarig klimatnytta.

Ansvar för uppföljning och rapportering, se avsnitten
“klimatsmarta resor” samt “gröna kontor och inköp.”

• Bidra till hållbar utveckling. Utöver själv klimatnyttan är det
viktigt att klimatkompensationen och projektet även bidrar
till en social och ekonomisk hållbar utveckling.

18

Antal ton CO2 utsläpp via energi (Kwh: el, värme, aktiva servrar)
Antal ton CO2 utsläpp via resor (flyg, tåg, bil)
Antal ton CO2 utsläpp via mat (antal måltider, varav vegetariskt)
Antal ton CO2 via inköp (datorer, telefoner/tablets, skärmar)

Nyckeltalen följs årligen upp i en hållbarhetsrapport och
antal genererade ton CO2-utsläpp klimatkompenseras
för genom certifierade miljöprojekt i enlighet med policyn.

ANSVARSFÖRDELNING
BizMakers riktlinjer för hållbarhet har utvecklats våren
2019 och fastställdes av bolagets styrelse hösten 2019.
Hållbarhetsredovisning utifrån uppföljning av mål,
aktiviteter och nyckeltal upprättas årligen.

STYRELSENS ANSVAR

BizMakers arbete med hållbarhetsfrågor förändras kontinuerligt.
Våra riktlinjer ska därför revideras löpande och minst en gång
per år fastställas av styrelsen.
STRATEGISKT OCH OPERATIVT ANSVAR

Efter vd är BizMakers kommunikationschef ansvarig för
bolagets övergripande hållbarhetsstrategi och uppföljning.
Det operativa ansvaret för att leda och rapportera respektive
projekt/aktivitet inom ramverket för hållbarhet utses av vd.
CHEFER OCH MEDARBETARES ANSVAR

Varje chef ansvarar för att informera sina medarbetare om våra
riktlinjer och policys. Samtliga medarbetare ska förstå hur de i
sin roll påverkar och är en nyckel i att uppnå våra hållbarhetsmål.
Varje medarbetare förväntas följa riktlinjerna samt även aktivt
söka och ta till sig information.

