
Ett ökat hållbarhetsfokus är en stor affärsmöjlighet för varje verksamhet. Det är 

ett sätt att föregå kommande krav och en chans att bidra till  

samhällsomställningen. Framtidsäkra din verksamhet med hjälp av de globala 

målen för hållbar utveckling redan idag.  

Roadmap to Agenda 2030 applicerar det globala hållbarhetsarbetet lokalt och 

genererar relevanta åtgärder för din verksamhet. 

INNEHÅLL

ERBJUDANDE

GENOMFÖRANDE

Utgångspunkten är FN:s 17 mål för hållbar 

utveckling: Agenda 2030
Genomförandet anpassas alltid från kundens 

behov och önskemål:

Rejlers har i 80 år jobbat med samhällets utveckling och vidareutbyggnad. Vi har stor kompetens inom flera av de samhällssegment som är kritiska för det hållbara samhället: energi, infrastruktur, 

byggnation och industri.. Kontakta oss gärna för vidare konsultation samt dialog: linnea.skoogh@rejlers.se. Läs mer på Hållbarhet inom Rejlers

ROADMAP
TO 
AGENDA 
2030

 Introducerande utbildningsdel

 Agenda 2030: bakgrund och innehåll

 Självskattning och prioritering av mål.

 Identifiering av hållbarhetsåtgärder

 Handlingsplan

 Återkoppling med Rejlers representanter och 

samtal om fortsatt samarbete

 Skriftlig rapport

 Anpassad workshop utifrån kundens behov

 Extern expert från Rejlers som förbereder och 

genomför och dokumenterar 

 Ökad förståelse för hur egna verksamheten 

påverkar och påverkas av Agenda 2030

 Förenklad hållbarhetsgenomgång 

av verksamheten

 Kombinerar strategisk och operativ nivå

 Resultatet kan enkelt kommuniceras externt

 Genomförs som workshop under minst en 

halvdag tillsammans med representanter från 

kunden och hållbarhetsexpert från Rejlers

 Utbildningsdelen kan med fördel göras för 

kundens samtliga anställda

 Kan användas för hela eller delar av en 

verksamhet eller för ett enskilt projekt

 Åtgärder summeras i handlingsplan som kunden 

kan arbeta vidare utifrån

Ge hållbarhetsperspektivet i din verksamhet en kick-start!

KUNDVÄRDE

 Ökad kunskap och förståelse ger framgångsrika 

företag

 Överblick av möjligheter och utmaningar i hela 

verksamheten

 Skapa hållbar tillväxt

 Enklare branschspecifik omvärldsanalys

 Tydliggör kopplingen mellan hållbarhet och 

affärsnytta

https://www.rejlers.se/Vart-erbjudande/Industry/hallbarhet/

