
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. 
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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 innovations-
främjare 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. 

I denna rapport redovisas vårt hållbarhetsarbete under året som gått. 
Syftet är att årligen följa upp vår hållbarhetsstrategi för 2019 - 2021.

INLEDNING 
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FOKUSOMRÅDEN

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

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.

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 arbets- 
villkor 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 konkurrens- 
kraft, 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.

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.

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



 

HÅLLBARHETSRAMVERK

BizMakers hållbarhetsramverk presenterar de  
viktigaste områdena för oss att prioritera och  
förbättra utifrån vårt uppdrag som regional  
innovationsaktör i Västernorrland. 

Ramverket beskriver hur vi arbetar samt på  
vilket sätt vi skapar hållbara värden för våra  
ägare, finansiärer, medarbetare, partners,  
startups, medlemmar samt näringslivet  
och samhället i stort. 

 

INNOVATION  
OCH TILLVÄXT

GRÖNA  
KONTOR  

OCH INKÖP

JÄMSTÄLLDHET  
OCH INKLUDERING

ARBETSMILJÖ  
OCH HÄLSA

AFFÄRSETIK OCH  
VÄRDERINGAR

   

  

KLIMATSMARTA  
RESOR 



HÅLLBARHETSSTRATEGI *

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 
BizMaker ska bedriva verksamhet som i alla led omfattar de tre 
dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 
BizMaker ska även arbeta för den etiska dimensionen genom att 
följa nationella och internationella lagar och avtal samt interna 
policys och värderingar. Vår hållbarhetsstrategi i korthet:

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 affärs- 
utveckling 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. 

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.

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.

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! 

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 effektivt sätt. Alla på BizMaker ska 
resa klimatsmart, tids-/kostnadseffektivt och säkert i tjänsten.

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.

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. 
 
* I dokumentet “BizMakers riktlinjer för hållbarhet” redogörs för strategin i sin helhet med 
relaterade mål, policys, projekt och aktiviteter samt ansvariga inom respektive område.
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GLOBALA MÅLEN PÅ AGENDAN

Att BizMaker ska verka för hållbar utveckling, samt specifikt 
främja de Globala Målen, har under 2019 tydligt formulerats 
och fastställts i nya ägardirektiv och målsättningar för bolaget. 
BizMakers uppdrag är därmed att skapa nytta och värde som 
både främjar företagsutveckling och det samhälle vi lever i.

2019 tilldelades vårt hållbarhetsarbete en dedikerad resurs för 
att utveckla, följa upp och driva vårt hållbarhetsarbete framåt. 
Under det gångna året har en hållbarhetsstrategi utarbetats, där  
medarbetare inkluderats i både utveckling och implementering. 
En första version antogs av bolagsstyrelsen under hösten 2019. 

Metoden som använts är baserad på SDG Compass processteg:

1. Omvärldsbevaka och utforska - Våren 2019 
 Goda exempel, förståelse för de globala målen

2. Analysera och prioritera - Våren 2019 
 Intressentanalys och SWOT. Analys och förslag på  
 fokusområden baserade på de 17 globala målen samt  
 förslag till BizMakers övergripamde hållbarhetsmål. 

3. Sätt mål och utveckla strategier - Hösten 2019  
 Förslag till ramverk för hållbarhet med tillhörande mål,  
 nyckeltal för effektmätning samt riktlinjer för hållbarhet. 
 Styrelsebeslut: Hållbarhetstrategi; ramverk, mål och riktlinjer

4. Implementera - Hösten 2019 
  Involvera intressenter och utbilda medarbetare.  
 Actions utifrån målsättning och riktlinjer.

5. Följa upp och kommunicera - Våren 2020 
 Utvärdering av hållbarhetsarbetet och kommunikation av effekter. 
 Hållbarhetsrapport avseende verksamhetsåret 2019.  
 Styrelsebeslut: Uppdaterad hållbarhetsstrategi för 2020 
 

HÅLLBARHETSMÅL 2019 – 2021 2019

100 % av BizMakers startups bidrar till något av de Globala målen 90 %

3  nationella  acceleratorprogram för startups med koppling  
till de Globala målen har startats eller genomförts

1

10  större event har genomförts inom ramen för de Globala målen 3

Jämställd* representation bland BizMakers:

- Styrelsemedlemmar i förenings- och bolagsstyrelse

- Ledning och chefer

- Medarbetare totalt

- Inskrivna startups, ägare och team: 
   Andel Startups som ägs och drivs av kvinnor/män 
   Total andel aktiva kvinnor/män i våra startups

*  Med jämställd avses en könsfördelning på 40/60 procent  i  
   enlighet med Jämställdhetsmyndighetens rekommendationer.

39 % kvinnor / 61 % män

75 % kvinnor / 25 % män

75 % kvinnor / 25 % män

 
36 % kvinnor / 64 % män 
26 % kvinnor / 74 % män 

 

0 allvarliga olyckor eller skador relaterade till vår arbetsmiljö 0

100 % av BizMakers medarbetare har erbjudits hälsoundersökning 85 %

> 97 % frisknärvaro bland BizMakers medarbetare 99 %

100 % Klimatkompensation* av antal ton CO2 utsläpp via: 

- Energi (Kwh: el, värme, aktiva servrar)

- Resor (flyg, tåg, bil)

- Mat (antal måltider, varav vegetariskt)

- Inköp (datorer, telefoner/tablets, skärmar)

* I certifierade Gold Standard-projekt för säkerställd klimatnytta

100 %

15

65

1,3

2,3

Indikatorer för att uppnå det långsiktiga verksamhetsmålet: ”År 2023 driver BizMaker hållbar  
utveckling framåt där social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genomsyrar hela verksamheten”.

https://sdgcompass.org
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PROJEKT

SAMVERKANSPROJEKT REGIONAL INNOVATION OCH TILLVÄXT

1 januari 2019 startade BizMakers strukturfondsprojekt ”SPRINT” 
i samarbete med Västernorrlands kommuner. Projektet syftar 
till att etablera en långsiktigt finansierad regional inkubator som 
erbjuder en av Sveriges ledande processer för innovation och håll-
bar tillväxt. Aktiviteterna i form av processer för affärsrådgivning, 
coachning och inspiration vänder sig främst till entreprenörer 
med innovativa affärsidéer med ökat fokus på att uppnå de 
globala målen. Särskilda insatser utvecklas i projektet för ökad 
jämställdhet och hållbarhet.

Under 2019 har BizMaker tagit beslut om att endast anta startups 
till den regionala inkubatorn som kan visa på en idé och en affärs- 
modell som går i linje med något eller några av de globala målen. 
Detta regleras genom avtal där de startups som antas skriver  
under på att verka för ett hållbart och jämställt företagande. 

Under 2019 tog vi fram ett självskattningsverktyg för våra 
startups som syftar till att skapa en fördjupad nulägesanalys och 
vad som krävs för att förflytta sig mot målen. Här ingår frågor 
inom hållbarhet och jämställdhet. Vi har under året också jobbat 
för att säkerställa ett inkluderande bemötande i syfte att ge alla 
idéägare samma möjlighet att ta plats i något av våra program.

SMARTA METODER FÖR HÅLLBARHET I INKUBATORBOLAG 
1 september 2019 startade Dalarna Science Parks projekt  
”Smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag” med bland 
andra BizMaker som samarbetspartner. Projektet ska utveckla 
nya sätt att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft 
genom hållbarhetsarbete. De modeller och verktyg som utvecklats 
har framgångsrikt testats på flera startups, varav hittills två från 
BizMaker. Resultatet av projektet ska under 2020 paketeras, delas 
och komma hela Sveriges ekosystem för innovation till gagn. Och 
därmed i förlängningen kunna påverka de över 5 000 företag 
som är kopplade till Sveriges inkubatorer och science parks.



TESTBÄDD HÄLSA

I november 2019 startade Region Västernorrland projekt ”Testbädd 
Hälsa” med bland andra BizMaker som samarbetspartner. Projektet 
erbjuder företag och entreprenörer en ingång till delar av hälso- 
och sjukvården i syfte att utveckla hälsofrämjande innovationer 
och förbättra folkhälsan. BizMakers medverkan i projektet innebär  
att vi nu kan erbjuda både startups och etablerade företag från 
hela Sverige en direktingång för att testa sina nytänkande  
produkter eller tjänster på t.ex en vårdavdelning.  

THE JOINT WAY

I december 2019 startade Ideon Innovation projektet ”The Joint 
Way” med bland andra BizMaker som samarbetspartner. Projektet  
syftar till att stärka innovationssystemets förmåga att attrahera 
och stötta entreprenörer som skapar nya värden för samhället. 

THE YES WAY 

Samarbetet mellan aktörerna i ”The Joint Way” är en förlängning 
och en fortsättning i arbetet att lyfta nya perspektiv på företagande 
genom projektet ”The Yes Way” som drog igång 2018. Syftet är 
att att öka andelen framgångsrika entreprenörer som är kvinnor 
genom att hitta orsaker och föreslå metoder för ett mer jämställt 
inkubatorsystem. Arbetet i de båda projekten har genomförts 
parallellt under 2019. 

Genom ”The Yes Way” har det under året utvecklats nya verktyg 
och metoder för innovationsaktörer som stöttar entreprenörer. 
Flertalet aktiviteter har även utförts som syftar till att utmana 
existerande normer inom företagande. Till exempel har vi under 
2019 hållit workshops tillsammans för våra startups om hur de kan 
bygga upp sina team ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

På hemsidan www.theyesway.se finns nu en utförlig verktygslåda 
att ladda ner och använda - för alla som vill ta del av metoderna 
som utvecklats för att främja ökad jämställdhet och inkludering.
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AKTIVITETER

FOREST BUSINESS ACCELERATOR

Programmet är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum 
och BizMaker. Hit antas lovande företag från hela Sverige som 
vill växla upp sina skogliga koncept och gröna teknologier på 
större marknader. Acceleratorn ger utvalda startups tillgång till 
branschspecialister, avancerade teknikplattformar, värdefulla 
nätverk och nya samarbetsmöjligheter. Alla företag som ansökte 
till 2019 års program hade ett stort fokus på hållbarhet. De fem 
bolag som antogs har utvecklat ny teknik för artificiell intelligens 
och metoder för cirkulära kretslopp som möjliggör en positiv 
miljöförändring:

• BIOCOMPOST - Komposteringsteknik som förädlar  
organiskt avfall till miljövänliga jordförbättringsprodukter.

• CALEJO - Unik spetsteknologi inom AI som effektiviserar 
och miljöförbättrar industrins processer.

• CINIS FERTILIZER - Process för omvandling av aska från 
massabruken till ett högvärdigt och fossilfritt mineralgödsel.

• PLANTVATION - Teknik för automatiserade odlingssystem 
som effektiviserar och digitaliserar förodling av plantor.

• PREDIKTERA - Kemisk bildanalys och avläsning av stora  
volymer material i skogliga produktionsprocesser. 

Under Sveriges Innovationsriksdag i april 2019 tog vi och våra 
partners plats på scenen när Forest Business Accelerator lyftes 
fram som ett gott exempel på hur vi kan föra samman stora bolag 
med nya aktörer för att skapa en smartare och mer hållbar industri. 

I oktober 2019 utsågs Forest Business Accelerator även till en av  
Sveriges nio bästa acceleratoprogram av The Nordic Hub som är 
norra Europas största öppna plattform för att synliggöra startups 
och deras behov online. Det är vi riktigt stolta över!



GOOD TECH HACK

I februari 2019 var vi på BizMaker medarrangör till Good Tech Hack; 
Norrlands största hackathon. Här tävlade över hundra deltagare 
under 24 timmar för att lösa olika samhällsutmaningar med 
hjälp av öppna data. Årets tema var ”Inkluderande digitalisering” 
med utgångspunkt i Agenda 2030. Idag är mer än en miljon av 
Sveriges invånare fortfarande inte digitalt delaktiga. Utmaningen 
är att få fler att våga, vilja och kunna ta del av digitaliseringens 
möjligheter. Den vinnande lösningen, som presenterades av 
Osynlig, möjliggör anonym röstning i allmänna val för synskadade.

GEMENSAM KAMPANJ FÖR BREDARE PERSPEKTIV

I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 2019 
gick vi, tillsammans med ett antal svenska inkubatorer och science 
parks, ut med en gemensam kampanj i sociala medier för att 
bredda perspektiven kring företagande och entreprenörskap.  
Vi ställde helt enkelt frågan ”Varför driver du ditt bolag?” till 
kvinnor och icke-binära i våra miljöer. Entreprenörerna lyftes 
sedan fram under hashtagen #balanceforbetter på Facebook, 
Instagram och Twitter. 

BREAKIT IMPACT CHALLENGE

Under maj 2019 antog vi, tillsammans med 430 andra svenska 
företag, Breakit Impact Challenge - en digital bootcamp som gick 
ut på att under 30 dagar genomföra 5 utmaningar för att göra det 
nya näringslivet mer klimatsmart – och på sikt klimatneutralt.  
I samband med utmaningen skapade vi en plan för hållbara  
resor, klimatsmarta kontor, gröna leverantörer och funderade 
över hur vi genom vår affärsmodell kan göra skillnad. 

BizMaker lyckades, som ett av 227 bolag, gå hela vägen och  
diplomerades för vårt klimatarbete. Vi kan stolt säga att vi nu mer 
aktivt än någonsin jobbar för att minska våra utsläpp så mycket 
som möjligt och arbetar för en hållbar samhällsomställning. 

11



12

HÄLSOUNDERSÖKNING 

I maj 2019 erbjöd vi alla medarbetare att genomgå en HALU- 
undersökning (hälsa- arbetsmiljö- och livsstilsundersökning)  
som omfattade enkät, provtagning och uppföljande hälsosamtal. 

Resultatet visade att merparten av BizMakers anställda upplever 
meningsfullhet och delaktighet på arbetsplatsen. 76 % upplever 
sin hälsa som bra eller mycket bra vilket även avspeglar sig i låg 
sjukfrånvaro. 60% känner sig motiverade till livsstilsförändring 
och över hälften genomför regelbundet någon form av fysisk  
aktivitet. Det som behöver vidtas framåt är åtgärder för att minska  
upplevd stress då 28 % av medarbetarna upplever detta. Det 
framkom även att vi behöver ta fram en policy för ensamarbete 
samt öka kännedomen om vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

VÄRDEFULL STUDENTKOMPETENS

I BizMakers hållbarhetsarbete ingår att främja ungas anställning, 
utbildning och praktik genom att välkomna studenter att ta del av 
vår verksamhet. Åtta studenter från Mittuniversitetet har under 
2019 rekryterats till BizMakers skuggstyrelse. I uppdraget ingår att 
jobba utifrån samma agenda som vår ordinarie styrelse, men med 
fokus på att utveckla hur studenter kan involveras i verksamheten.

I maj välkomnade vi civilekonomstudenten Marcus Lenndin 
från Umeå universitet. I tio veckor genomförde han sin 
praktik hos oss på BizMaker som en extra resurs för 
två av våra startups. En praktik som ledde till ett 
erbjudande om fortsatt uppdrag hos ett av bolagen  
– Dessa veckor har gett mig insikter om min styrkor 
och begränsningar samt hur jag kan jobba med dem. 
Mitt tips till alla som ser praktiken som ett sätt att 
testa sina vingar - våga söka er till en startupmiljö,  
sa Marcus om sin praktikupplevelse. 

Pressbild: M
ittuniversitetet. Fotograf: Tina Stafrén

I november 2019 arrangerade vi tillsammans med  
Coompanion och Mittuniversitetet innovations- 
tävlingen Skarpt uppdrag. Ett 20-tal studenter antog 
utmaningen att skapa sociala innovationer på temat 
”Trygga Norrland” och FNs globala hållbarhetsmål.



HÅLLBARHET TILL LUNCH

I juni 2019 arrangerade vi en lunchföreläsning på temat ”Skapa 
hållbara affärer” för att inspirera innovatörer och entreprenörer 
hur de kan skapa värde för sitt företag, sina kunder och samhället i 
stort genom att jobba strategiskt med FN:s globala hållbarhetsmål. 

I augusti 2019 gästades vår innovationslunch av Anders Sandlund, 
medgrundare och vd på Sandlund/Hossain. Han har tillsammans 
med sin bangladeshiska ”bror” Tulin Hossain utvecklat ett nytt 
och innovativt entreprenörskap. Under föreläsningen delade han 
med sig av sina tankar och erfarenheter kring företagande och 
hållbarhet. - Gör hållbarhetsarbete till en del av er affärsmodell,  
var hans råd till publiken.

HÅLLBARHETSUTBILDNING 

I augusti 2019 blev det ett kärt återseende med vårt alumnibolag 
Pure Act som inspirerade oss på BizMaker om medarbetarnas 
viktiga roll i hållbarhetsarbetet, och hur vi tillsammans kan bidra 
till positiv förändring. Vi gick igenom vår hållbarhetsstrategi och 
hur vi praktiskt ska leva upp till de riktlinjer som utvecklats. Syftet 
var att ge fördjupade kunskaper, skapa fortsatt engagemang och 
diskutera hur alla som jobbar på BizMaker ska kunna verka som 
inspirerande ambassadörer för de människor vi möter varje dag. 

I samband med detta satte vi även upp displaymaterial i form av 
digitala skärmar och fysiska kuber i våra kontorsentréer för att 
uppmärksamma, inspirera och göra våra besökare mer medvetna 
om de 17 globala hållbarhetsmålen, och vad de representerar. 
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SEMINARIESERIEN “HÅLLBART FÖRETAGANDE”

BizMaker har utvecklat ett koncept för seminarier med koppling 
till de Globala Målen. Eventen syftar till att inspirera kring hur 
entreprenörer kan tänka och agera mer hållbart i sitt företagande. 

Under 2019 har vi genomfört tre större event för att belysa och 
bjuda in till diskussion kring hållbarhetsfrågor och trender med 
utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar: 

• FRAMTIDENS ARBETSGIVARE 
Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
I augusti 2019 delade vi med oss av insikter och bjöd bland 
annat på en inspirerande föreläsning med analysföretaget 
Kairos Future - om nya värderingar, ledarskap och framtidens 
jobb i en global värld. Eventet lockade över 200 personer. 
Studentpanelen summerade med att företag måste våga lära 
sig av den ny generationen som ska ut på arbetsmarknaden:  
”Vi kommer med nya insikter och perspektiv, vi är framtiden!”

• FRAMTIDENS LIVSMEDELSINDUSTRI 
Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion 
I oktober 2019 diskuterades hur nya teknikbolag kan förändra 
livsmedelsbranschen. Under eventet framkom att det finns en 
växande efterfrågan som gör att intresset från konsumenter 
och investerare växer i rekordfart för denna typ av företag. 
FoodTech-revolutionen är på gång! 

• FRAMTIDENS FÖRETAG 
Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
I november 2019 var temat hur en som företagare kan inkludera 
hållbara värden i sin affärsmodell för att öka både lönsamhet 
och konkurrenskraft. Deltagarna fick ta del av inspirerande 
föreläsningar och därefter i olika workshops jobba konkret 
för att påbörja eller utveckla sitt hållbarhetsarbete.



SCANDINAVIAN STARTUP WEEK

Scandinavian Startup Week är ett återkommande initiativ för  
att ta svenska innovationer ut på internationella marknader.  
I början av oktober 2019 tog vi med nio startups, varav fem från 
BizMaker, till Toronto och Montréal. I programmet ingick möten 
med partners, investerare och kunder. Resan samarrangeras av 
BizMaker, Företagsfabriken, Movexum och Kalmar Science Park. 
Utveckling av strategiska internationella partnerskap är viktig 
insats för att nya hållbara lösningar ska nå ut på större marknader 
och kunna göra global skillnad. Urban Ahlin, Sveriges ambassadör 
i Kanada (och Riksdagens talman 2014 – 2018) var en av gästerna 
som medverkade på det avslutande matchmaking-arrangemanget. 
De startups som deltog från BizMaker var: 

• CYBEMED
• HORSEMETRO
• MULTI CHANNEL SWEDEN
• PLANTVATION 
• STRONG INNOVATION

HÅLLBARHETSSTIPENDIUM

I november delade Nordeas Norrlandsstiftelse ut stipendier om 
totalt 100 000 kronor till tre av BizMakers startups. Kriteriet var 
att idén bedöms göra hållbar skillnad och gå i linje med de globala 
målen. Calejo Future Intelligence vann ”Lönsamhetspriset” på  
40 000 kr. Voady vann ”Jämställdhetspriset” på 40 000 kr och 
Fair Term Profit tog hem ”Utvecklingspriset” på 20 000 kr. 

För startups i tidig fas kan ett stipendium göra stor skillnad då det 
ger möjlighet att göra exempelvis en verifiering för att testa sin 
hållbara affärsidé på marknaden. – Vi vill främja utvecklingen i 
Norrland och stöttar gärna företag som bidrar till en bättre värld, 
sa Carina Bergquist Palm, ordförande i stiftelsen.
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HÅLLBARA STARTUPS

BLUETECH EVACUATION

En positioneringsplattform som kan rädda liv vid  
evakueringar och öka personsäkerhet på arbetsplatser.

HALDOR

Digitala pedagogiska skolverktyg i Microsoft Teams 
som underlättar både lärare och elevers vardag. 

BIOCOMPOST

Komposteringsteknik som förädlar organiskt  
avfall till miljövänliga jordförbättringsprodukter.

INDIVD

AI-teknik för att tillhandahålla unika insikter om  
besökare i fysiska miljöer utan att spara persondata.

CALEJO INDUSTRIAL INTELLIGENCE

Unik spetsteknologi inom AI som effektiviserar  
och miljöförbättrar industrins processer. 

LIFEPULSE

Erbjuder hälso-och sjukvården kostnadseffektiva  
webbaserade program inom fysisk aktivitet. 

CINIS FERTILIZER

Process för omvandling av aska från massabruken  
till ett högvärdigt och fossilfritt mineralgödsel. 

MEDICAPE

Applikation för att förbättra livskvalitén för  
människor som är drabbade av olika folksjukdomar. 

CYBEMED

Utvecklar mjukvara för att möjliggöra kompletta  
medicinska undersökningar på distans.

MULTI CHANNEL SWEDEN 
En unik teknik för sönderdelning av stockar vilket  
ökar massaindustrins nyttjande av skogsråvara.

FAIR TERM PROFIT

Nya modeller för hållbara och transparenta  
investeringar på finansmarknaden.

NORTHERN SECURITY

Utvecklar säkerhetslösningar till byggbranschen för  
ökad effektivisering och minskade stölder.
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ORGANOFUEL SWEDEN

Utvecklar förnyelsebara produkter och fossilfria  
bränslen genom grön teknik och skoglig råvara.

PLANTVATION

Teknik för automatiserade odlingssystem som  
effektiviserar och digitaliserar förodling av plantor.

PREDIKTERA

Kemisk bildanalys och avläsning av stora volymer  
material i skogliga produktionsprocesser.

SOLFIRMAN

Unik teknik för solvärmepaneler som möjliggör en  
av världens snabbaste ”ROI” för solfångarsystem.

STRONG INNOVATION

Värmande produkter som hjälper till att hålla  
patienter vid liv vid sjukvårdstransporter.

VOADY

Utvecklar en plattform som avser att digitalisera  
och modernisera frisörbranschen.
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KLIMAT OCH MILJÖ

HÅLLBAR AFFÄRSMODELL

Klimatfrågan står högt på BizMakers agenda för att ställa om 
mot en hållbar utveckling. Vi har under 2019 genomlyst vår 
grundläggande affärsidé ur ett klimatperspektiv och identifierat 
att dessa områden är där vi har störst möjlighet att påverka i 
positiv riktning:

• Genom våra antagningskriterier till vår inkubator, vilket  
avgör hur mycket stöd och resurser för affärsutveckling  
som tilldelas innovatörer och entreprenörer med nya idéer 
och affärsmodeller.

• Genom att utveckla och implementera nya verktyg och  
modeller för affärsutveckling och idéprocesser.

• Genom de event och aktiviteter vi väljer att genomföra  
och erbjuda våra startups, medlemmar och partners.

• Genom de projekt och samarbeten vi initierar tillsammans 
med stora bolag och offentliga organisationer.

• Genom vår kommunikation och våra medarbetares  
ambassadörsskap.

Då hållbarhetsperspektivet är förankrat hos våra ägare, i vår 
styrning och formulerat i vårt uppdrag har ledningen för  
BizMaker under 2019 beslutat att klimateffekten alltid ska vara 
en starkt vägande parameter när större beslut fattas, även om  
det kan innebära att kortsiktiga vinster minskas. 

Vi har även identifierat flertalet konkreta åtgärder där vi kan 
påverka våra startups, medlemmar, partners och andra  
intressenter att göra val som är bättre för klimatet och skapa 
hållbara ringar på vattnet. De aktiviteter som genomförts under 
2019 redogörs för i föregående avsnitt. 
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KLIMATSMARTA RESOR

Vi har under året utvecklat och antagit en ny resepolicy som   
gäller alla resor som företas i tjänsten. Ett kostnadsmedvetet 
och effektivt resande är en viktig del i hur vi på BizMaker aktivt 
arbetar för att minska både utgifter och vår belastning på miljön. 
BizMaker har under 2019 beslutat att resor alltid ska genomföras 
med minimal klimatpåverkan. Policyn syftar även till att säker-
ställa trygga och säkra resor för alla våra medarbetare.

HÅLLBARA KONTOR

Under våren 2019 har vi tittat närmare på våra tre kontor i syfte 
att säkerställa att vi har så klimatsmarta arbetsplatser som möjligt.  
 
SUNDSVALL 
Vårt huvudkontor i Grönborg är en certifierad Miljöbyggnad. 
Certifieringen ägs och utvecklas av Sveriges största organisation 
för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, 
som även genomför certifieringarna. Märkningen ställer krav på 
byggnadens kvalitet gällande energi, inomhusmiljö och material, 
vilket granskas av tredje part. Vi har grön el i hela fastigheten och 
energibesparande sensorstyrd belysning.

HÄRNÖSAND 
Fastighetsägaren har höga ambitioner för klimatsmart byggande 
vilket innebär att solenergilösningar eftersträvas och att klimat- och 
energiplan är vägledande. Alla byggnader som ingår i Härnösands 
kommunkoncern har grön el som är lokalproducerad via vindkraft. 
Belysningen är endast tänd under kontorstid och måste manuellt 
förlängas övriga tider.

ÖRNSKÖLDSVIK 
Vi sitter i en ”kollektivlokal” där vi delar vår dagliga verksamhet 
tillsammans med andra företagsfrämjare. Här finns goda möjlig- 
heter att dela på resurser. Frågan om grön el är påbörjad och under 
utredning. I början av 2019 byttes all belysning i lokalerna till 
klimatsmarta LED-lysrör.

MAT OCH DRYCK 
När vi serverar mat i någon form så är den största förändring vi 
kan göra för klimatet att gå över till vegetarisk mat. Därför har 
BizMaker under 2019 beslutat att det vegetariska alternativet ska 
vara standard vid alla våra våra möten, konferenser och event.

Kaffet vi serverar är fairtrademärkt/ekologiskt och när vi beställer 
mat och fika väljer vi i första hand miljöcertifierade restauranger.
Kranvatten är alltid vårt första val. För att minska matsvinnet 
beräknar vi noga antalet deltagare vid beställning. Vi undviker 
engångsartiklar i största mån, även pappersmuggar och liknande.

ÅTERVINNING 
I alla våra lokaler källsorterar vi både kontorspapper och avfall 
från kök. Vi tillhandahåller kärl för återvinning och ser till att de 
också töms där de ska. Vi skänker vår pant vidare till välgörenhet.

ÅTERBRUK 
När vi köper in kontorsinredning undersöker vi i första hand  
begagnade alternativ. När vi gör oss av med gamla saker under-
söker vi först om dessa kan säljas eller skänkas vidare istället  
för att slängas. Elektronik repareras om möjligt och vi köper nytt 
först när något gått sönder. Vi tänker också på att låga energi- 
kostnader på sikt ofta väger upp ett lite högre inköpspris.

Förändring sker när alla hjälps åt. Vi uppmuntrar kreativa och 
klimatsmarta initiativ! Under 2019 upprättades till exempel  
en spontan ”klädbyteshörna”där medarbetare och hyresgäster  
kunde lämna in plagg de inte använder. Något som både bidrog  
till minskade klimatavtryck och samtidigt gjorde kollegor  
och andra glada.
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GRÖNA LEVERANTÖRER

Vi har under 2019 med stöd från vår bokföring identifierat  
våra största inköpsområden. Förutom hyror är ekonomi- och 
IT-tjänster/teknik de områden där vi lägger mest pengar. Vi  
har undersökt hur klimatsmarta våra största leverantörer är. 
I dagsläget kan de inte visa upp faktiska siffror på hur mycket 
CO2-utsläpp som genereras genom våra inköp av deras tjänster 
och produkter, men vår bedömning är att de driver ett aktivt 
hållbarhetsarbete och har en plan för att minska sina utsläpp.

Alla leverantörer som BizMaker upphandlat för 2019 - 2021 har 
utvärderats utifrån sitt hållbarhetsarbete. Ett kriterie har varit 
att säkerställa att leverantören har en plan för hur de ska minska 
sina utsläpp. Leverantörer som inte kunnat visat på detta har ej 
antagits. Vi har tagit beslut om att alltid ha klimatpåverkan med 
som en starkt vägande punkt när vi utvärderar vilka leverantörer 
vi anlitar i framtiden och har under 2019 därför utformat en grön 
inköpspolicy och gröna kriterier vid upphandling.

IT är ett av våra största inköpsområden och en viktig fråga är  
då  vår lagring och våra molntjänsters miljöpåverkan. Världens 
datacenter står redan idag för ett större CO2-utsläpp än hela  
flygindustrin. Enligt Greenpeace rapport Clicking Clean får Apple 
och Google toppbetyg för sina satsningar på naturlig kyla och för-
nybara energikällor. Amazon får lägst betyg för sin drift på fossila 
bränslen och bristande transparens kring energiförbrukning. 

Via vår största IT-leverantör lagras BizMakers data i Sverige och 
vi använder i huvudsak molntjänster via Microsoft, som själva  
säger att de inom 30 år ska eliminera all koldioxid som de  
någonsin släppt ut. Målsättningen är att bolaget ska bli  
koldioxidnegativt 2030, vilket innebär att ta bort mer än vad  
som släpps ut. Det är en ambitiös plan där Microsoft även avser  
att helt gå över till förnybar energi i sina anläggningar år 2025. 

När vi rekommenderar hostingaktörer vidare samt utvecklar 
samarbeten har vi under 2019 tagit beslutet att löpande undersöka 
och ha aktörernas ambition för sitt klimatpåverkan i åtanke.

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.
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KLIMATKOMPENSATION

2015 drog FN igång en utmaning för företag på global nivå. Deras 
modell för klimatneutrala företag, som blir en del av lösningen 
på klimatkrisen snarare än del av problemet, är tydlig:

1. Mät dina utsläpp av växthusgaser
2. Minska dem så mycket som möjligt
3. Klimatkompensera för de utsläpp som du inte kan få bort

Genom våra riktlinjer för hållbarhet jobbar vi aktivt för att minska 
våra utsläpp så mycket som möjligt, vilket också är det bästa för 
klimatet. Klimatkompensation kan och ska aldrig ersätta det arbetet. 
Det går inte att nog understryka. Genom att kompensera för våra 
utsläpp skapas en kostnad för klimatbovar. På så sätt skapar vi 
ett incitament för ständig förbättring. Klimatkompensation, rätt 
utförd, har på riktigt effekt. För att nå dit krävs dock att projektet 
som vi backar har en säkerställd och verifierad klimatnytta. 

Hur mycket ska vi då klimatkompensera? Det kan vara en svår 
fråga. Likväl är den helt central. För ett stort bolag med en komplex 
verksamhet, eller som tillverkar fysiska produkter, är det svårt 
att göra detta på egen hand. BizMaker är dock ett mindre tjänste- 
företag där utsläppen går att beräkna utifrån ett antal parametrar. 
Vi använder verktyget GoClimateNeutral utvecklat för Svenska 
tjänstebolag. Genom deras formulär får vi koll på hur stora utsläpp 
vi behöver kompensera för. Resultatet kommer i form av klimat- 
avtryck i CO2e (koldioxidekvivalenter) för områdena: energi, resor, 
mat och inköp. Under 2019 har vi uppmätt och kompenserat för  
83,6 ton CO2 utsläpp kopplat till dessa områden. 

Det är av yttersta vikt att klimatkompensationen verkligen blir  
en investering för klimatet – på riktigt. Som tur är finns ett antal 
certifieringar, som så långt som möjligt säkerställer detta. Vi har 
beslutat att investera i projekt som både är FN-certifierade och 
har kvalitetsstämpeln Gold Standard. Vi väljer även i första hand 
projekt som främjar förnyelsebara energiinvesteringar, vindkraft-
verk eller solpaneler. De ersätter fossil energi och ger en direkt 
klimatnytta som är bestående.

 3 KLIMATSMARTA  
GRUNDPRINCIPER

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.




