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Verksamhetsberättelse 2021 för CSR Småland, ideell förening 
 

Föreningens utveckling 
Föreningen bildades av Jenny Jakobsson, Adlignum AB, Anna Carendi, Diya Consulting AB, 
och Patrik Sundberg, Sundberg Sustainability AB, den 29 april 2016. I november 2016 hade 
föreningen ett extrainsatt årsmöte för att välja styrelse och i april 2017 hade föreningen sitt 
första ordinarie årsmöte. 2021 firade CSR Småland 5 år! 
 
Syftet med föreningen är: ”Att skapa engagemang bland företag och andra aktörer till att 
utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region, samt att vara en 
mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.” 
 
Företag, ideella föreningar, aktörer inom utbildning samt offentliga aktörer kan bli 
medlemmar i föreningen. I slutet av 2021 hade föreningen 75 medlemmar (2020: 68 st).  
 

Aktiviteter under året 
På grund av Coronapandemin och dess restriktioner har även 2021 präglats av digitala 
träffar.  
 

25/2, 19/3, 15/4 och 6/5 Digital medlemsfika 
Den 25/2 berättade Ragni Andersson på Agrigera 
om One Planet Picnic - en närproducerad 
utomhusmåltid som kombineras med en guidad 
vandring i vackra natur- och kulturlandskap. Den 
19/3 gjordes en presentation av 
utbildningsprojektet Textilklok, som drivs av Karin 
Falk Dreier och Ane Löser Storm, med syfte att 

sprida kunskap om textilvård. Den 15/4 gavs en presentation av företaget Robo10, som drivs 
av Peter Tingström och Cecilia Tengström. Robo10 erbjuder en funktionslösning för dem 
som vill ha en hållbar grönyteskötsel. Den 6/5 berättade Tamara Lorentzon om 
Smålandsgården som är ett familjeägt hotell och restaurang i Gränna. 
 
26/3 Digitalt årsmöte 
Förutom formellt årsmöte så föreläste Jana Söderberg på temat ”Call to action: 
Beteendeförändring för hållbar utveckling” om hur vi kan få människor, företag och 
organisationer att förändra beteenden och ställa om så att vi når de globala målen för 
hållbar utveckling.     
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29/3 Föreläsning om Doughnut Economics   
Interaktiv föreläsning om den så kallade Doughnut Economics-
modellen, ett verktyg för hållbar utveckling, med Mark Edwards, 
professor på Jönköping International Business School. 
 
 
 
 
 

 
22/4 Hur driva hållbarhetsarbete i en bransch i motvind och vad kan andra lära av det? 
Webbinarium med Handelskammaren 
Jönköpings län. Föreläsning med Sandra 
Stina Vesterlund, vd på Doxa Plast, om hur 
företag kan komma igång med ett 
strategiskt hållbarhetsarbete och hur de 
hittar affärsmöjligheterna. Doxa Plast 
arbetar i en bransch under extra hård press. 
Ändå visar de att det går att bedriva ett 
framgångsrikt hållbarhetsarbete. 
 
 

29/4 CSR Smålands digitala 5 års-kalas! 
Under firandet gjorde vi en tillbakablick över åren som gått och vad 
vi har åstadkommit och några av våra medlemmar berättade om 
vad medlemskapet i CSR Småland har betytt för dem. Vi tog 
även tillfället i akt och blickade framåt. För att få lite inspiration så 
hade vi en framtidsworkshop utifrån filmen ”Business meet 
doughnut".  
 
 

5/7 Medverkan på digital Almedalsvecka 
Anna Carendi och Jenny Jakobsson representerade CSR Småland på det digitala seminariet 
”Hållbarhetsnätverkens roll att skapa samverkan för att nå Agenda 2030” under 
Almedalsveckan. Arrangör var Social Venture Network Sweden. 
 
16/9 Hållbarhetskonferens 
Digilog hållbarhets- och framtidskonferens i samarbete med A Sustainable Tomorrow, på 
temat Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera 
positiv samhällsförändring.  
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På förmiddagen sändes en digital konferens från Helsingborg som deltagarna kunde titta på 
via lokala hubbar runt om i Sverige. CSR Småland samarbetade med Jönköpings kommuns 
näringslivsavdelning, Nuvab och Värnamo Näringsliv och hubbar fanns således i Jönköping, 
Vetlanda och Värnamo. Talare på förmiddagen var bland annat Laura Storm, Fredrik 
Reinfeldt, Jakob Trollbäck, Eva Karlsson (från Houdini). Efter lunch anordnade de lokala 
hubbarna egna program med talare på plats. Temat varierade men syftade till att lyfta fram 
lokala goda exempel och inspirera deltagarna att utveckla sitt hållbarhetsarbete.  
 

 
 

    
 
 
8/10 och 10/12 Vässa ert hållbarhetsarbete 
Två webbinarier med Hållbarhetsteamet för att ge deltagarna insikt om vad som händer 
inom hållbarhetsområdet (EU:s taxonomi, nya lagkrav om rapportering, ökade förväntningar 
från intressenter etc) och hur det påverkar företag. Tips gavs också på verktyg och metoder 
för hur företag kan vässa sitt hållbarhetsarbete. 
 
15/10 Medverkan i Morgonsoffan 
Anna Carendi, ordförande för CSR Småland, deltog i Morgonsoffan, som arrangeras av 
Jönköpings kommuns näringslivsavdelning, och berättade bland annat om att föreningen 
blivit nominerad till Klimatpriset.  
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27/10 och 25/11 Utveckla företagets hållbarhetsarbete  
Två webbinarier tillsammans med Almi om hur företag kan 
ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete och vilket stöd som 
finns att få. Dessutom fick deltagarna ta del av konkreta 
företagsexempel. Den 27/10 medverkade Dan Malgeryd från 
Recaremed om att synliggöra hållbarhetsnyttan för 
kunderna och därmed öka affärsmöjligheterna. Den 25/11 
medverkade Lovisa Håkansson från Forserum Safety Glass 
om nyttan av strategiskt hållbarhetsarbete och hur extern 
kompetens har påskyndat deras arbete. 
 

Nominerade till Klimatpriset 2021 
Varje år under klimatveckan delar Klimatrådet i Jönköpings län ut Klimatpriset. I år blev 
Fagerhults Belysning årets vinnare. Prisutdelningen skedde på Klimatkonferensen den 22 
oktober. CSR Småland var i år en av fyra finalister och fick följande hedersomnämnande:  

 
”Med engagemang och drivkraft är CSR Småland ett kugghjul i 
Jönköpings läns hållbarhetsarbete. CSR Småland är en 
samverkanspartner som för samman offentlig sektor, näringsliv och 
akademi till ett gemensamt knytkalas för att bidra i klimatomställningen. 
Under kort tid har medlemsorganisationen, som drivs på frivillig basis, 
lyckats engagera många företag att bli mer cirkulära i sina 
affärsmodeller och produkter.”  

 
Nytt nätverk för hållbarhetschefer  
Handelskammaren Jönköpings län och CSR Småland har under 2021 startat upp ett nytt 
nätverk för hållbarhetschefer/ansvariga, som leds av Anna Carendi och Jenny Jakobsson från 
Hållbarhetsteamet. Genom nätverket får hållbarhetschefer från olika branscher gemensamt 
utforska olika områden inom hållbarhet, dela erfarenheter och diskutera utmaningar och 
möjligheter. Varje träff har ett specifikt tema som deltagarna får vara med och bestämma 
utifrån önskemål och behov. I oktober hölls en informationsträff och i november anordnades 
nätverkets första träff. Fokus var att ge deltagarna en omvärldsspaning kring hållbarhet och 
att deltagarna skulle få möjlighet att presentera sig för varandra. Under hösten har 
nätverket bestått av nio deltagare men nätverket är öppet för fler som vill ansluta sig under 
2022. För medlemmar i Handelskammaren eller CSR Småland är priset reducerat.  
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Nätverk Hållbara kommunikation 
Under 2021 startade CSR Småland ett nätverk för hållbar 
kommunikation som leds av Ulrika Gotthardsson från Uttryckeriet. 
Hållbar kommunikation handlar om att utforma budskap och välja 
kanaler för att kommunicera hållbarhetsarbete. Men det handlar 
också om att kunna fokusera, prioritera och välja bort, för att få en 
hållbar situation som kommunikatör. Under året har nätverket 
bestått av 10 deltagare men nätverket är öppet för fler som vill 

ansluta sig 2022. Nätverket har träffats fyra gånger under året. De tre inledande träffarna 
hölls digitalt och handlade bland annat om storytelling och om att kommunicera komplexa 
budskap. Det fjärde tillfället var ett studiebesök hos en av medlemmarna i nätverket, 
Erikshjälpen. 
 

Nätverket Hållbar Arbetsplats 

Under 2020 startade CSR Småland ett tvärfunktionellt nätverk 
med syfte att skapa förutsättningar för att människor ska må bra 
och trivas på sin arbetsplats. I detta nätverk möts olika branscher 
och roller med det gemensamma målet att skapa hållbara, 
lönsamma och attraktiva arbetsplatser. Nätverket gjorde en paus 
under 2021 men förväntas starta upp under 2022 igen.  

 
Övrigt 
 
Kommunikation 
Under året har föreningen skickat ut ett antal nyhetsbrev till medlemmar och andra som är 
intresserade av föreningens verksamhet. Föreningens hemsida har uppdaterats och inlägg 
har gjorts framför allt på Facebook men även på Instagram och LinkedIn. Under året har 
föreningen ökat sin närvaro i sociala medier till följd av att en marknadskoordinator funnit 
på plats. En kommunikationsplan har också tagits fram.  
 
Utveckling av antalet följare under året: 
LinkedIn: från 126 till 272 
Facebook: från 167 till 205 
Instagram: från 136 till 185 
 
Administration 
Under året har Hållbarhetsteamet haft uppdrag att sköta föreningens administration och 
kommunikation på 25 %. Under en stor del av året har Nike Moon varit anställd som 
marknadskoordinator men då hon har börjat studera på heltid så har tjänsten varit vakant 
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sedan i oktober. Löpande administration och marknadsföring har skötts av Anna Carendi och 
Jenny Jakobsson under en period men från och med februari 2022 kommer en ny 
marknadskoordinator att finnas på plats.  
 

Förtroendevalda 
 
Styrelsen: 
Anna Carendi, Diya Consulting AB, ordförande 
Patrik Holst, Jönköpings Kommun, vice ordförande 
Jenny Jakobsson, Adlignum AB, ledamot 
Duncan Levinsohn, Internationella handelshögskolan, ledamot 
Jan Jonsson, Länsförsäkringar, ledamot 
Adam Svensson, Science Park/Värnamo Näringsliv, ledamot 
Ulrika Malmsten, HSB Göta, ledamot 
 
Revisorer:  
Mattias Hörberg, Nefab, revisor  
 
Valberedning:  
Anna Benderius, Almi Företagspartner, sammankallande 
Jens Ottosson, Miljöstrategen 
Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköpings län 
 

Medlemmar 2021 – 73 st 
 
AdCompany 
Adlignum 
Agrigera 
Almi Företagspartner Jönköping 
Atea 
Beyond by Andpeople  
Circular Centre 
Coompanion Jönköpings län 
Cybercom Sweden 
Destination Jönköping 
Diya Consulting  
Doxa Plast 
Eksjö.nu 
Eldåker konsult 
Envima 
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Erikshjälpen  
Fair Play Active Wear (Mantia AB) 
Friskis & Svettis 
Gnosjö Automatsvarvning  
Hagagruppen Möbler 
HAGS i Aneby 
Hearmountain AB  
Henrix Grafiska AB (Vettertryck) 
Herenco 
Hidalgo 
HSB Göta 
Hugodesign 
Human Bridge 
IM Individuell människohjälp 
Internationella Handelshögskolan JU 
JRAB 
Jönköping Energi 
Jönköpings Kommun 
Karin Falk Dreier Textilkonservering 
KreGIS 
Livan Holding (ROL Aktiebolag) 
Ljungby Maskin 
Lundvalls Diverse 
Länsförsäkringar Jönköping 
Materia 
Metria 
Miljöstrategen 
NC Nordic Care 
Nivika Fastigheter 
Nordea 
Nuvab, Näringslivsutveckling i Vetlanda 
NY Collective 
NyföretagarCentrum 
Odeas 
Orwak 
PLAR AB 
PreWoe 
Qtech Group AB 
Recyctec 
Region Jönköpings Län 
Rekryteringshuset 
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Robo10 
Science Park 
Simonssongruppen 
Smålandsgården / Lorentzon gästgiveri 
Småländska Städ AB  
Soeco Kontorsmöbler  
SR Safety 
Sundberg Sustainability 
Svensk kyrkotextil 
Synergo Optik 
TEQ Engineering 
Thells i Huskvarna  
Uttryckeriet 
Utvecklamera EDJ  
Vän  
Värnamo Näringsliv  
Vätterhem 


