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Följande åtgärdsrapport har upprättas på uppdrag av  
Eriksson & Robach och utgör underlag till företagets  
hållbarhetsarbete.

Uppdraget syftar till att möjliggöra att hållbarhetsfrågor hanteras 
på ett tillfredsställande sätt i företaget enligt krav i Agenda 2030 
(FN:s Globala hållbarhetsmål).

Målet är att beskriva och bedöma verksamhetens ambitoner och 
föreslagna åtgärder ur ett hålbarhetsperspektiv och vid behov före-
slå sådana riskreducerande åtgärder som kan bli aktuella att vidta i 
detta avseende.
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Begreppet ”hållbar utveckling” fick sin internationella spridning år 
1987 då FN:s världskommission för miljö och utveckling lanserade 
begreppet i rapporten “Vår gemensamma framtid”. 

Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde 
kommissionen, gav begreppet följande definition som fortfarande 
är den vanligaste definitionen på hållbar utveckling:
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DEFINITION

” Hållbar utveckling 
är en utveckling som tillfredsställer  
dagens behov utan att äventyra  
kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön 
och ekonomin. Globala målen innefattar alla tre dimensioner (Glo-
bala målen, 2020).
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& AGENDA 2030

Genom Agenda 2030 har världens länder 
åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 
till år 2030 att:

• Utrota fattigdomen och hungern överallt

• Bekämpa ojämlikheter inom  
och mellan länder.

• Bygga fredliga, rättvisa och  
inkluderande samhällen.

• Skydda de mänskliga rättigheterna och främja 
jämställdhet och kvinnor och  
flickors egenmakt.

• Säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 
dess naturresurser. 

(Globala målen, 2020)
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En hållbarhetsanalys omfattar en mängd olika typer av metoder för att 
analysera exempelvis ett företags hållbarhetsarbete.

I denna rapport används i huvudsak begreppet hållbarhetsanalys vilket 
syftar på metoder för att avgöra hållbarheten i företaget och företagsut-
vecklingen. Det skulle kunna inkludera både bedömning, utvärdering och 
övervakning beroende på den aktuella kontexten.

6METOD 
HÅLLBARHETS- 

ANALYS
Definition hållbarhetsanalys

Varför ska företag göra hållbarhetsrapporter?
Forskning visar att hållbarhetsrapportering är en drivande 
faktor för företags hållbarhetsarbete och näringslivet är en 
viktig pusselbit om samhället ska kunna uppfylla målen för hållbar utveck-
ling som Agenda 2030 och Sveriges miljömål.

Samtidigt blir företags ansvarstagande viktigare och viktigare ur ett kon-
kurrensperspektiv och är den viktigaste faktorn efter pris och kvalitet när 
kunder väljer varumärke (Hedenfelt, 2013).
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7FÖRETAGET  
ERIKSSON & ROBACH

För att kunna identifiera vilka hållbarhetsmål företaget Eriksson & Robach 
aktivt ska fokusera mot kommer här en bakgrundsinformation om företa-
gets vision och åtagande.

Bakgrund

Vi är ett team med år av erfarenheter, både internationellt och nationellt 
och med olika specialiteter för att kunna ge Dig det bästa. Hos oss är det 
Du som är i fokus!

Om Eriksson & Robach

Ett besök hos oss på Eriksson & Robach skapar en upplevelse. Här kan 
du släppa vardagsstressen i en lugn & harmonisk miljö. Med vår kunskap 
& erfarenhet vill vi ge dig en frisyr som passar dig och din personlighet 
och som du kan variera till både vardag & fest.

Vår vision

Vi ger omsorgsfulla behandlingar och använder oss av produkter med 
hög kvalité från Kérastase, Loréal & Davines som står
för hållbarhet & trygghet.

Vårt åtagande
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Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning. 
Allt farligt avfall inklusive färgrester sorteras och genom samarbete med Nemax (nemax.se) 
som hämtar det farliga avfallet och transporterar det till anläggning för bästa möjliga slutbe-
handling. De rapporterar även våra mängder till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Öka andelen förnybar energi i världen. 
Vi har ändrat till förnybar el. 2020 investerade vi nya armaturer  
som är anpassade till led-ljuskällor.

Fördubbla ökningen av energieffektivitet.
Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion. 
Vi gör större beställningar vilket ger färre leveranser.  
I den mån vi kan så blandar vi inte mer färg än vad som behövs.

Implementera det tioåriga ramverket för hållbara
konsumtions- och produktionsmönster. 
Våra leverantörer uppfyller ramverket.

Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.
Samarbete med Nemax (se 6.3).

Minska mängden avfall markant. 
I och med vår sortering & återvinning har vi fått en ökad insikt och med det minskat svinn.

Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning. 
Vi upplever att våra samarbetspartners tar ett stort ansvar.

Minska föroreningarna i haven.
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FÖRESLAGNA  
HÅLLBARHETSMÅL

Mot bakgrund av workshops och diskussioner har  
följande hållbarhetsmål identifierats som de som  
Eriksson & Robach vill fokusera på:
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9DATAINSAMLING

För att kunna göra en hållbarhetsbedömning har en datainsamling 
gjorts av företagets nuvarande produkter och tjänster. Eriksson & 
Robach använder idag av följande tjänster/produkter: 
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Rengöringsprodukter

Mat & dryck

Varumärken  
kopplade till frisör

Energi

Policys

• Krav på miljömärkta tvättmedel och  
      diskmedel ( varumärke varierar) 

• Marabou (choklad)
• Zoégas (kaffe)
• Te i lösvikt för att minska  
      material/avfall (inga tepåsar)

• Davines
• Lóreal

• EON

• Resepolicy
• Vattenanvändning
• Energimedvetenhet



En hållbarhetsbedömning har gjorts mot bakgrund av det 
material som Eriksson och Robach tagit fram. Analysen har genomförts 
med en kvalitativ metod där subjektiva bedömningar av materialet och 
konsekvenser för hållbar utveckling har vägts samman. Detta har resulte-
rat i en komplett bedömning gällande en kostnad/nyttoperspektiv utirån 
ett hållbarhetstänk.

Eriksson och Robach har ett imponerande driv och engagemang för att 
bli mer hållbara och har redan nu vissa åtgärder som är positiva urhåll-
barhetssynpunkt. För att bli än mer hållbara och utmärka sig som en av få 
hållbarhetsmedvetna frisörsalonger i Malmö föreslår Zelmerlöw Consul-
ting åtgärder enligt Bilaga 1 Hållbarhetsbedömning. Dessa sammanfatt-
ningsvis innebär:

• Åtgärder för att förbättra återvinningen, både kunskap och konkreta 
lösningar på företagets produkter. Vi diskar inte ut något färgavfall i 
vasken, det tas om hand av Nemax.

• Åtgärder för att förbättra förbrukningsprodukter. 
       Vi har slutat använda folie och minskat användningen av plast.

• Åtgärder för beteendeförändring. Det är små förändringar i dags-
rutiner som tillsammans bidrar till verksamhetens  hållbarhetsarbete 
i längden, allt från digitala kvitton till att stänga av datorerna på 
natten. Dessa åtgärder är enkla att införa med nya rutiner.
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Resultaten visar att Eriksson och Robach har goda förutsättningar för att 
uppnå sina mål inom hållbar utveckling. De flesta mål inom hållbar  
utveckling har uppnåtts i november 2022 genom förändringar i  
dagsrutiner och ökad medvetenhet i beteendet.

Sammanfattningsvis ska detta dokument ses som ett första steg och  
vägvisning på företagets resa mot en mer hållbar frisörverksamhet.  
För vidarearbete behöver förslagna åtgärder implementeras, fördjupade 
utredningar göras och att företagets hållbarhetsprofil marknadsförs.
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Referenser:

Hedenfelt, E (2013)
Hållbarhetsanalys av städer och stadsutveckling.
Ett integrerat perspektiv på staden som ett socioekologiskt, komplext system 
Malmö högskola, Institutionen för urbana studier, 2013. 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/16687/hedenf_book.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Globala målen (2020)
Agenda 2030.
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/.

SUSTAINABILITYfor




