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Agenda 2030 - globala mål för hållbar utveckling 

I Agenda 2030, Förenta nationernas handlingsplan för hållbar 

utveckling, ingår 17 globala mål vars syfte är att avskaffa extrem 

fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att 

främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Målen omfattar 

därmed hållbarhet med avseende på sociala, ekonomiska och 

miljömässiga aspekter, och det är nu kanske viktigare än 

någonsin att engagera sig för en sådan holistisk hållbarhet. 

I broschyren presenteras Hotell Statts bidrag till att de 17 globala 

målen i Agenda 2030 uppnås, såväl som möjligheter i det 

dagliga arbetet att stärka arbetet med målen ytterligare.  
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Nuvarande miljöarbete mot miljömålen i Agenda 2030 

 

Engagemang i Dandelion 

Dandelion Organisation som grundades i Sydafrika 2015 syftar att avskaffa fattigdom bland 

annat föräldralösa barn och kvinnor, undvika drogmissbruk och avskaffa arbetslöshet. På så sätt 

ges möjligheten till barn utan föräldrar till ett bra liv genom matförsörjning, god utbildning och 

god hälsovård. Det arbetet ges möjligheten till Hotell Statt att stödja de 17 Globala mål mot 

hållbar utveckling. Att ge stöd till föräldralösa barn samt kvinnor både fysiskt och moraliskt 

hjälpte att uppnå syftet med mål 1 Ingen fattigdom, Mål 2 Ingen hunger, Mål 3 God hälsa och 

välbefinnande, Mål 4 God utbildning för alla och Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt 

tillväxt. På nästa sida presenteras till vilka delmål som kopplas mot arbetet med Dandelion 

organisation.  
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Följande delmål kopplas mot arbetet med Dandelion Organisation:  

1.1. Utrota den extrema fattigdomen 

Stöd till människor som lever på mindre än 1,25 US*dollar per dag.  

1.2. Minska fattigdomen med minst 50 % 

Stöd till barn och kvinnor som lever i någon form att fattigdom enligt nationella definitioner.  

1.B. Skapa policyramverk med fattigdom 

Internationellt arbete för att avskaffa fattigdom.  

2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla  

Säker tillgång till tillräckligt och näringsrik mat för människor i utsatta situationer, inklusive små barn.   

3.5. Förebygg och behandla drogmissbruk 

Behandla drogmissbruk inklusive alkoholmissbruk.  

3.8. Tillgängliggör sjukvård för alla  

Insatser för god sjukvård till alla människor i god kvalitet. 

4.4. Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet 

Satsa på personer förmågor att utveckla sig själv genom att ge möjligheten till god utbildning  

4.5. Utrota diskriminering i utbildning 

Avskaffa skillnaden mellan könen inom utbildning 

8.6. Främja ungas anställning, utbildning och praktik 

Minska andelen ungdomar som inte jobbar eller studerar  

16.2. Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld 

Avskaffa alla hot mot unga barn 

17.9 Öka kapaciteten för implementering av globala målen i utvecklingsländer  

Jobba på internationellt nivå för att stödja utvecklingsländer genom att genomföra målen för hållbar 

utveckling.  
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Verksamhet i Hotell Statt  

 Mål 2 Ingen hunger  

Delmål 2.4. Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga 

jordbruksmetoder  

 
Att välja närproducerade- och säsongsanpassade livsmedel bidrar på så 

sätt till hållbart system för livsmedelsproduktion. För att det stödjer 

inhemskt jordbruk samt innebär mindre belastning på miljö på grund av 

transport.  

Många frukter och grönsaker fraktas med flyg för att komma fram 

vilket gör att vi får en stor klimatpåverkan. Samtidigt har vi inga tydliga 

informationer om det odlas på ett hållbart sätt medan svensk odling 

behandlas överlag med mindre bekämpningsmedel. Därför bidrar 

inköpet av närproducerade- och säsongs livsmedel till delmål 2.4 

Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder.  

Arbetet mot målen kan stärkas genom att främja konceptet om donering 

av mat varje dag bland medarbetarna och gästerna istället för att kasta 

den. Samt kan hotellet öka andelen närproducerade- och ekologiska 

livsmedel i restaurangen.  
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Mål 3 God hälsa och välbefinnande 
 

Delmål 3.8. Tillgängliggör sjukvård för alla  
 

Röda korset second hand tar emot all föremål och material som inte 

längre används för att sälja upp de och pengarna från försäljning går 

till Röda korset verksamhet. Verksamheten erbjuder sjukvård, 

aktiviteter för hälsa och välmående samt psykosocialt stöd som 

hjälper människor runt världen. Därför bidrar donering från Hotell 

Statt till Röda Korset till delmål 3.8. Tillgängliggör sjukvård för alla. 

Arbetet mot målen kan stärkas genom att medarbetarna håller sig 

friskare genom mottagandet av vaccinationer.  
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Mål 4 God utbildning för alla  
 
Delmål 4.4. Öka antalet personer med färdigheter för ekonomiskt trygghet  
 
För att öka antalet ungdomar och vuxna med olika färdigheter, däribland 

tekniska- och yrkeskunnande färdigheter samt stötta entreprenörer och 

sysselsättning erbjuder Hotell Statt stöd till lokala småföretag att utveckla 

och sälja hållbara produkter. Det syns genom att använda 

småproducenternas produkter i hotellets menyer. Detta bidrar till delmål 

4.4. Öka antalet personer med färdigheter för ekonomiskt trygghet. Arbetet 

med målen kan stärkas genom att medarbetarna lär sig engelska och sprida 

kunskaper om miljöarbetet i hotellet bland gästerna. Det kan också vara bra 

om medarbetarna med goda kunskaper om miljöfrågor kan organisera en 

kurs för andra medarbetarna med syfte att sprid kunskapen om hållbart 

arbete.  
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Mål 5 Jämställdhet 

Delmål 5.1. Utrota diskriminering av kvinnor och flickor och delmål 5.5. 

Säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutfattande   

Jämställdhet är en viktig förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. 

Det uppnås nät kvinnor och män, flickor och pojkar har samma 

rättigheter, villkor, möjligheter samt makt för att kunna bilda sina egna liv 

i ett samhälle mot hållbar utveckling. De olika former av våld mot 

kvinnor och flickor och de social normer som bidrar till jämställdhet och 

våld mot kvinnor och flickor utgör förhinder för jämställdhet och 

utveckling. 
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Därför är det viktigt att ett samhälle utvecklar kvinnors- och flickors 

förmågor mot hållbar utveckling.  

Hotell Statt bidrar till både delmål 5.1. Utrota diskriminering av kvinnor 

och flickor och delmål 5.5. Säkerställa fullt deltagande för kvinnor i 

ledarskap och beslutfattande genom att främja jämställdhet- och 

mångfaldsperspektiv under rekryteringsprocess.  

Arbetet kan förstärkas mot målen genom att anordna karriärdrag där bjuds 

kvinnliga entreprenörer som berättar om sig själva och om sina karriärer.  
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Mål 6 Rent vatten och sanitet för all  

Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återvinning 

Mindre flöde från kranarna gör att vattenkvalitet förbättras. Eftersom det 

minskar andelen obehandlat avloppsvatten. Samt kan användning av 

miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel förbättra vattenkvalitet för det 

undviks onödiga kemikalier och miljöfarliga ämnen att hamna i vattnet och 

försämra kvaliteten.   

Hotell Statt bidrar till delmålet 6.3. Förbättra vattenkvalitet och 

avloppsrening samt öka återvinning genom den nya inställningen av 

kranarna som har vattenflöde på 5 L/ min samt inköpet av miljömärkta tvätt- 

och rengöringsmedel.   
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Delmål 6.4. Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning 

 

Vatten är en grundförutsättning för allt levande i jorden och är en viktig 

förutsättning för en hållbar utveckling. Vatten är en viktig förutsättning 

för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion därför kan brist 

på vattnet orsaka konflikt. Förutom det har klimatförändringar påverkat 

vattentillgång negativt, vattenbrist i varma länder kan vara ett exempel. 

Därför är det viktigt att effektivisera vattenanvändning inom alla sektor.  

Hotell Statt har i sin verksamhet tagit åtgärder för att effektivisera 

vattenanvändning genom att minimera flödet till 5 L/min med den nya 

installeringen av kranarna. Det bidrar till delmålet 6.4. Effektivisera 

vattenanvändning och säker vattenförsörjning.  
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Delmål 6.6. Skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen 

 

När en hink med rengöringsmedel spolas ner når detta reningsverket 

därefter bryts ned alla ämnen och försvinner ut i våra hav, sjöar och våra 

vattendrag. Det innebär indirekt påverkan på ekosystemet där från 

miljöfarliga ämnen i tvätt- och rengöringsmedel samt om det används stor 

vattenflöde. Därför är det viktigt att ta hänsyns till vilka åtgärder som kan 

minska den miljöpåverkan. I Hotell Statt bidrar den nya installeringen av 

kranarna med mindre vattenflöde 5 L/min samt användning av miljömärkta 

tvätt- och rengöringsmedel till delmålet 6.6. Skydda och återställa de 

vattenrelaterade ekosystemen. Miljömärkta rengöringsmedel innehåller 

färre tensider och framställs från naturliga fettsyror och oljor därför har de 

mindre effekt på ekosystemet. Arbetet kan stärkas mot målen genom 

medarbetarna, det kan handla om medarbetarna som behöver duscha innan 

de åker hem att ta hand om vatten och ta korta dusch max 10 minuter. Dem 

kan också undvika att spola ner mediciner i vattnet.    
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Mål 7 Hållbar energi för alla  

Delmål 7.2 att öka andelen förnybar energi i världen och delmål 7.3 att 

fördubbla ökningen av energieffektivitet 

Modern och förnybar energi samt rena bränsle är en förutsättning för att 

kunna möta flera utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, 

klimatförändringar, rent vatten, hälsa, livsmedelsförsörjning och även 

ekonomiskt tillväxt. Andelen fossil energi utgör nästan 80 % av den totala 

energitillförseln och bidrar till att växthusgaseffekt förstärkas. Därför 

krävs kraftfulla åtgärder för att påskynda omställning till ett mer hållbart 

energisystem. Utgående från energianvändningens miljöpåverkan togs 

åtgärder för att främja mer hållbart energisystem i Hotell Statt, installering 

av LED ljuskällor i över 90 % i byggnaden , fast temp. (20°C) i matsal och 

gästrum, användande av energisparläge på kontorsmaskiner, regelbunden 

kontroll av ventilationssystem och installera Olika belysningslägen för 

frukost, lunch och middag med mera. Vilket bidrar till delmålet 7.2 att öka 

andelen förnybar energi i världen och delmålet 7.3 att fördubbla ökningen 

av energieffektivitet. Arbetet kan stärkas mot målen genom medarbetarna, 

att de är självmedvetna om att släcka ljuset och andra utrustningar om de 

inte används.   
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Mål 8 Anständig arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt  
Delmål 8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för 

alla, och delmål 8.6 att främja ungas anställning, utbildning och praktik  

 

Det är mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra 

anställningar som är ofta instängda liksom en cirkel av lågproduktiva 

yrken med dålig lön samt begränsad tillgång till både utbildning och 

social förändringar. Därför krävs stora ansträngningar för att skapa nya 

jobb. Viktiga faktorer för hållbar utveckling är att främja 

makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och 

anständiga arbetsvillkor.  
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Hotell Statts arbete med Samhall samt mottagandet av studenter och 

praktikanter i verksamheten bidrar till delmålet 8.5 Full sysselsättning 

och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla och delmålet 8.6 att 

främja ungas anställning, utbildning och praktik och delmål som syftar 

till att minska arbetslöshet bland ungdomar och studenter oavsett kön, 

ålder eller funktionsnedsättning.  

Ytterligare kan arbetet stärkas mot målen genom att anordna 

mentorskapsprogram, där bjuds erfarna människor i arbetslivet och ställs 

upp som mentor och dela med sig sin erfarenhet i liknande arbetet.  
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Mål 10 Minska ojämlikhet  

Delmål 10.2. Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 
 

Ett jämlikt samhälle bygger på princip om allas lika rättigheter 

oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning 

eller religion, funktionsnedsättning och härkomst. Medan ojämlikhet 

handlar om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga 

att bidra och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling. Därför är 

det viktigt att bygga ett samhälle där alla individer och grupper kan 

använda sina förmågor.  

Samarbetet med Samhall ger möjlighet för personer med nedsatt 

arbetsförmåga att arbeta i Hotell Statt. Detta bidrar till delmålet 10.2 

Främja social, ekonomisk och politisk inkludering som syftar till att 

möjliggöra och verka all människor oavsett kön, ålder och 

funktionsnedsättning. Arbetet med jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv vid rekrytering  

bidrar också till delmålet 10.2. 

Arbetet mot målen kan stärkas genom att anordna en dag i året, där bjuds olika grupp människor med 

olika religion och kultur. Där får de berätta om sig själva och om sin religion och kultur. Det bidrar till att 

främja acceptans av andra och minska ojämlikhet.   
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Mål 11. Hållbara städer och samhällen 

Delmål 11.6. Minska städers miljöpåverkan 

En stor del av Sveriges befolkning (och världens) bor i städer, och fler 

väljer att flytta till urbana områden (så kallad urbanisering). Även om 

detta för med sig fördelar, bland annat kulturella och ekonomiska, för 

det också med sig nackdelar och utmaningar. Kort och gott: fler 

människor på samma plats desto större miljöpåverkan från platsen.  

Där människor lever och verkar uppkommer nästan oundvikligen 

avfall som måste hanteras. I Sverige är vi relativt duktiga på att 

hantera avfall, men det kräver ett engagemang från befolkningens sida 

genom att avfallet sorteras för att kunna hantera och behandla det 

optimalt. Hotell Statt bidrar till målet genom att förse hotell-, 

restaurang-, och konferensgäster samt personal med möjligheten att 

sortera det uppkomna avfallet. Detta möjliggör att material kan 

återvinnas och energi utvinnas, vilket i sin tur bidrar till att fossila 

resurser kan förbli orörda och miljöpåverkan begränsas. Arbetet mot målet kan stärkas ytterligare genom 

att säkerställa att man känner till hur sorteringen ska ske och att eventuella frågetecken reds ut, vilket 

också gör att man kan hjälpa gäster som kommer till hotellet. Vidare kan möjligheten att kunna sortera 

avfallet eventuellt ökas genom att fler kärl placeras ut (med tydliga instruktioner). 
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Mål 12. Hållbar konsumtion och 

produktion 

Delmål 12.4. Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 

Kemikalier kan vara effektiva att använda i tvätt- och 

rengöringsprodukter, men kan orsaka problem när de sedan ska 

göras av med. Vissa kemikalier kan eller hinner helt enkelt inte 

brytas ned i avloppsreningsverken, och följer därför med det renade 

avloppsvattnet ut till recipienten. Vare sig det handlar om fosfater 

som bidrar till övergödning av sjöar och hav och sedermera 

syrefattiga bottnar eller svårnedbrytbara tensider som är giftiga för 

vattenlevande organismer, så är det angeläget att minska utsläppen 

av dessa och liknande kemikalier.  

Hotell Statt bidrar till att förhindra kemikalier att finna sin väg till 

naturen dels genom att använda sig av miljömärkta tvätt- och 

rengöringsmedel, men också genom att följa den lagstiftning som 

finns gällande lagring, hantering och omhändertagande av farligt 

avfall. 
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Delmål 12.2. Hållbar förvaltning och användning av naturresurser och 12.5. 

Minska mängden avfall markant 

Optimalt vore om inget avfall uppkommer, men som tidigare diskuterat så 

uppstår det nästintill alltid avfall där människor lever och verkar. Detta 

avfall måste hanteras och behandlas på något vis dels för att undvika ett 

växande berg av sopor och dels för att kunna dra nytta av avfallet genom 

till exempel att produkter återanvänds eller att energin i avfallet utvinns 

genom rötning till biogas eller förbränning. Delmålen går ut på att bruka 

naturresurser på ett effektivt sätt och att förebygga, minska, återanvända 

och återvinna avfall. Hotell Statt bidrar till detta genom att utesluta 

engångsartiklar på gästrummen, anordna klädbytardagar, undvika 

pappersutskrifter, skänka kvarglömda föremål för återanvändning samt 

genom att förse personal och gäster med möjligheten att sortera sitt avfall. 

Åtgärder för att stärka arbetet mot målen kan innebära att uppmuntra 

gäster att äta på hotellet istället för att ta med sig mat varpå förpackningar 

inte behöver användas, eller att olika typer av nudging används för att 

minska t.ex. matsvinn. Nudging, eller “puffning” på svenska, innebär att 

man påverkar människors beteende genom att underlätta för dem att fatta 

gynnsamma beslut (utan att frånta dem friheten att välja), och kan i detta 

fallet innebära till exempel att mindre tallrikar används vid bufféer, men 

även enklare åtgärder såsom att placera ut skyltar med uppmaningar att 

äta upp maten på tallriken. 
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Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Delmål 13.1. Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till 

klimatrelaterade katastrofer 

Att utsläpp av växthusgaser sker och att de bidrar till en högre temperatur 

i atmosfären vet troligtvis de flesta om. Det kan till exempel handla om 

utsläpp av koldioxid då fossila bränslen förbränns i fordonsmotorer och i 

samband med energiproduktion, eller metan- och lustgasutsläpp från torv- 

och jordbruksmarker. En högre temperatur i atmosfären kan leda till 

bland annat att polarisarna smälter och havsnivåer höjs, mer frekvent 

förekomst av stormar, extrema skyfall samt torkor och värmeböljor. Detta 

påverkar på global skala, och kan leda till bland annat att mat-, energi- 

och vattenförsörjning blir osäker för väldigt många och negativa effekter 

på biodiversitet. Det är alltså önskvärt att minimera utsläpp av 

växthusgaser. 

Hotell Statt bidrar till målet genom att genom att ha vidtagit 

energieffektiviserande åtgärder, såsom installering av LED-lampor, men också genom valet att använda 

100 % förnybar energi. Detta innebär att mindre energi används (och därmed också att mer förnybar 

energi finns tillgänglig för andra) samt att utsläppen från produktionen inte tillfört någon fossil koldioxid 

till atmosfären. Enkla åtgärder för att minska energianvändningen ytterligare är att säkerställa att 

belysning och elektronik som inte behöver vara igång stängs av. 
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Vidare erbjuds vegetariska alternativ i restaurangen, vilket bidrar till målet eftersom det inte krävs 

någon foderproduktion till köttdjur. Även här finns det möjlighet att stärka arbetet mot målet genom att 

uppmuntra gäster att äta mer vegetarisk eller att mindre mängd kött serveras på tallrikarna. Även nudging 

kan användas vid bufféer, till exempel genom att de vegetariska alternativen framhävs extra tydligt.  

Genom att använda närproducerat i högsta möjliga mån minskar transporterna, vilket även minskar utsläppen av 

fossil koldioxid.  

En ytterligare åtgärd som bidrar till målet är Hotell Statts uteslutande av engångsartiklar i gästrummen. Arbetet mot 

målet kan stärkas genom att uppmuntra gäster att till exempel äta i restaurangen istället för att ta med sig mat, varpå 

inga förpackningar krävs. 

Ytterligare ett enkelt tips för att bidra till målet är att samåka om du behöver åka bil till arbetsplatsen! 
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Mål 14 Hav och Marina resurser 
 

Delmål 14.1. Minska föroreningarna i haven 

När produkter i plast produceras och konsumeras är det inte helt ovanligt 

att läckage av plast till haven i form av plastpellets (små plastkulor) sker i 

produktionskedjan, eller att förbrukade plastprodukter finner sin väg dit 

och bryts ned till mindre beståndsdelar. Större plastbitar i haven kan 

orsaka problem för fisk, fåglar och andra vattenlevande djur genom att de 

exempelvis trasslar in sig, skär sig eller kvävs. Effekten av så kallade 

mikroplaster, plastpartiklar mindre än 5 mm, är relativt okänd men de 

kan möjligtvis bidra till att miljögifter lättare sprids i haven och tas upp 

av dess invånare och sedermera även djur högre upp i näringskedjan. 

Genom att utesluta engångsartiklar på gästrummen bidrar Hotell Statt till 

att minska sådana föroreningar i haven. 

 

Arbetet med målet kan med enkla medel stärkas. Genom att se till att 

goda möjligheter finns till att slänga skräp på strategiskt utvalda platser, samt information kring detta, 

minskar risken att skräp slängs utomhus eller spolas ned i toaletter och hittar sin väg till haven. 
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Delmål 14.2. Skydda och återställ ekosystem och 14.4. Främja hållbart 

fiske 

 

Överfiskande och användande av ohållbara fiskemetoder (ex. 

bottentrålning) leder bland annat till en rubbning av balansen i 

näringskedjan och förstörelse av marina livsmiljöer. Ett exempel på en 

problematisk situation är då fiske av rovfiskar bedrivs från svaga 

fiskbestånd, exempelvis torsk i Östersjön, vilket tillåter tillväxt av 

skarpsillsbestånden varpå zooplankton missgynnas och därmed att 

växtplankton gynnas. Detta spär i sin tur på övergödningen av 

Östersjön. Exemplet visar hur balansen i näringskedjan och miljön kan 

förändras i Östersjön vid överfiske av torsk, men problemen är 

givetvis inte isolerade till enbart torsk och Östersjön. 

Genom att Hotell Statt väljer MSC-märkt fisk och skaldjur säkerställs 

att fisket sker från livskraftiga bestånd och att varsamma fiskemetoder 

används, samtidigt som det hållbara fisket främjas.  
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Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 
                                                

Delmål 15.5. Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 

 

Vare sig man anser att alla arter har ett egenvärde och därmed rätt till att 

finnas till, eller om man anser att de måste fylla någon funktion för att 

tillskrivas ett värde, kan värdet av den biologiska mångfalden inte 

förnekas. Från pollinerare och arter som kontrollerar skadeinsekter och 

därmed säkerställer att vi lyckas producera tillräckligt mycket mat, till de 

som bidrar till magiska naturupplevelser - variationen är stor, och så bör 

den förbli. Hotell Statt bidrar till målet genom att välja ekologiska 

livsmedel, vilket innebär att inga syntetiskt framställda kemiska 

bekämpningsmedel eller konstgödsel används vid produktionen av 

livsmedlet, vilket resulterar i en större biologisk mångfald i det 

ekologiska jordbruket.    

Hotell Statts arbete med målet kan stärkas genom att andelen ekologiska 

livsmedel som köps in ökar, särskilt gällande varor såsom kaffe och 

bananer (tropiska grödor) där mycket bekämpningsmedel annars används i produktionen.  

Vid inköp av kött är svenskt naturbeteskött att föredra, då betesdjuren bidrar till att bevara betesmarkerna 

och mångfalden däri. Det finns alltså bra och mindre bra alternativ inom själva köttkonsumtionen - även 

om vegetariskt är att föredra om målet är att minska utsläpp av växthusgaser. En bra riktlinje är: Ät 

mindre, men bättre, kött.  

 

 

 

 



25  

 

 

25 

 

 

                                                                        

 
 

 

 

 
 

 

 

 


