
Anders Welin

Presentation av mina värderingar och förhållningssätt

Min syn på hållbarhet
Hållbarhet är viktigt för mig. Hållbarhet är mer än bara miljö. Det finns ekonomisk och social

hållbarhet också. Ekonomisk hållbarhet beskriver organisationens påverkan på dess intressenter och

ekonomiska system på lokal, nationell och global nivå. T ex vad organisationen bidrar med till lokala

samhällens utveckling. Social hållbarhet innefattar organisationens anställningsförhållanden,

förhållande till mänskliga rättigheter, förhållande till korruption, hur organisationen påverkar

politiken och marknader. Vidare ingår hur organisationen efterlever lagar och förordningar.

För mig innebär hållbarhet att man kan se på i stort sett alla aspekter av hållbarhet utifrån hur vi

utnyttjar resurser. Jämställdhet och mångfald baseras t ex på att vi skall utnyttja människor på bästa

möjliga sätt utifrån deras förutsättningar. Ingen skall lämnas utanför. Det är i grunden ingen skillnad

på det och att energi skall utnyttjas effektivt. Jag har sedan många år haft ett hållbart syn- och

förhållningssätt med ett smart utnyttjande av resurser som grund.

Min drivkraft
Min största drivkraft är att jag vill hjälpa mina barn att besvara de frågor som de kommer att få från

sina barn, om hur vi kunde leva på det sättet som vi gjorde och varför gjorde man inget åt det

tidigare. De kommer i alla fall att kunna svara att vår familj gjorde så gott vi kunde för att påverka

utvecklingen.

Vikten av transparens och helhetssyn
För att kunna fatta hållbara beslut är det viktigt att det går att förutse konsekvenserna av besluten.

Det förutsätter transparens. Vi lever i ett icke-transparent samhälle med många led och långa

avstånd mellan produktion och konsumtion. Jag brinner för ökad transparens och jämförbarhet. Det

som inte är transparent försöker jag påverka att bli mer transparent, t ex genom att skriva

debattartiklar. Min erfarenhet av att jobba med hållbarhetsredovisning, ursprungligen med att

granska och bestyrka men även av att vara med och upprätta hållbarhetsredovisningar har gett mig

kunskaper och insikter i att allting hänger ihop. Som jag ser det kan man inte vara hållbar till 50%.

Antingen vill man bli hållbar och då behöver man rannsaka allt väsentligt man gör ur ett

hållbarhetsperspektiv eller så blir det inte trovärdigt när man påstår att man är hållbar. Jag är

övertygad om att företag och organisationer som inte förstår vikten av transparens och hållbarhet i

hela kedjan kommer att slås ut på sikt.

När jag studerar en fråga ser jag till helheten och väger in fördelar och nackdelar inom olika

områden. Det är ofrånkomligt att jämföra effekterna med värderingarna som omger organisationen

eller individen.

Min åsikt är att vi bör ställa oss frågan på ett personligt plan: Bara för att jag kan, måste jag göra det

om det medför negativa konsekvenser för miljön?



Ekonomiska förutsättningar styr – var gör resurserna mest nytta?
Genom att sätta in saken i sitt sammanhang kan jag också bedöma de ekonomiska förutsättningarna

för att åstadkomma de önskvärda förändringarna. Oftast finns det ett lokalt och ett globalt

perspektiv. Låt mig ta ett exempel: Sverige är (trots vår vilja att vara en stark röst i världen) en

mycket begränsad del av världen. Min åsikt är att vi inte får blunda för vilken nytta motsvarande

insats av resurser (t ex pengar) kan göra i andra delar av världen. Det är särskilt tydligt när jag

studerar vilka åtgärder som vi skall göra inom ramen för åtagandet i klimatavtalet som slöts i Paris i

december 2015. Få länder har kommit så långt i sin omställning till ett fossilfritt samhälle som

Sverige. Det innebär också att vi har bara de riktigt svåra uppgifterna kvar som omställning av:

Transportsektorn, jordbruket med livsmedelsproduktionen och utsläppen från stål- och

cementindustrins kemiska processer som idag saknar fossilfria alternativ. Genom att hjälpa andra

länder i sina omställningar kan vi till en betydligt lägre kostnad få samma effekt som om vi gjort

motsvarande minskningar inom Sveriges gränser.

Min roll
Eftersom jag i min roll är obunden och fristående kan jag ställa de svåra frågorna som kan öka

transparensen.

Det gäller att programmera om hjärnan. Jag har själv gått från att vara omedvetet ohållbar till att bli

omedvetet hållbar i mina beslut. Det går att göra den omställningen av vanorna.


