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Vi har genom åren utvecklat en mängd lösningar som ger 
en bättre ergonomi vid arbetsplatsen – hur man kan arbeta 
på ett ”hållbart” sätt för ett långt, smärtfritt arbetsliv.
 För oss hänger den mänskliga ”hållbarheten”, att undvika 
onödig smärta, intimt ihop med vad man brukar kalla social 
hållbarhet. Vi vill att alla ska kunna må bra på jobbet.  
 Vi vill också bidra till att minska vår klimatpåverkan på 
jorden ochhushålla med dess resurser. Hur gör vi det?

Kan man producera hållbara teknikprodukter?
Det är en fråga vi ställer oss varje dag. Är det möjligt? Vid 
en första anblick ser det svårt ut, men för att det är svårt 
så betyder det inte att man inte ska försöka. Det går inte 
över en natt, men vi ser genom det arbete vi påbörjat att 

det finns en väg. Vi kan inte göra allt själva, det måste ske 
genom en tydlig målbild, samarbeten och innovation.
 För att vi ska bli klimatneutrala till år 2045, i enlighet 
med Sveriges mål, så krävs koncentration och uthållighet 
– och en samverkan mellan många aktörer. I den här 
hållbarhetsrapporten ser du hur långt vi har kommit och 
vart vi är på väg. 
 Vi tror att det är möjligt. 

Mousetrapper utvecklar nya produkter för att lindra och förebygga smärta  
som kan uppstå när man arbetar långa dagar framför en bildskärm. Redan 1994 
lanserades vår första Mousetrapper – en banbrytande lösning för hur en mus 
kan anpassas till att minimera onödiga slitningar på axel, arm och hand som 
kan uppstå vid långvarigt, lågintensivt arbete. 

Som företag måste vi kunna förena utveckling med en långsiktig hållbarhet 
som har en positiv inverkan på människor och miljö. Det handlar om att vi själva, 
liksom alla andra i leverantörskedjan ska ha rimliga arbetsvillkor och vara stolta 
över vår produkt. Därför är vårt mål att ha all tillverkning i Europa, och endast 
använda återvunna/förnybara material och ha en vetenskapsbaserad plan för 
ett minskat klimatavtryck.

Vår mission lyder;

Detta är vår mission

Att motverka skada på människa och 
planet genom att leverera produkter 
som bidrar till förbättrad folkhälsa och 
verka för en cirkulär ekonomi.
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Ett klimatbokslut  
pekar både framåt 
och bakåt
Värmevågor, översvämningar, isar som smälter, tyfoner 
som förstör – vi ser dagligen tecken på hur klimatet 
förändras. Det sker här och nu. Det är nu vi kan vara med 
och skapa en bättre framtid för vår jord och kommande 
generationer, och det vill vi på Mousetrapper vara med 
och bidra till.  
 Men för att veta hur det går så måste man mäta. 
Därför är det för oss viktigt att ta fram ett klimatbokslut 
som redovisar vad vi faktiskt uppnått, och samtidigt kan 
stämmas av med våra målsättningar – vad har gått bra 
och vad kan förbättras? Det är en viktig fråga för hela vår 
organisation. Det ger ledningen styrmedel och riktning 
inför framtiden, men för att lyckas krävs en förankring 
hos alla medarbetare för att det ska bli verklighet. Alla 
måste dra åt samma håll. 
 I denna hållbarhetsrapport redovisar vi det viktigaste  
från vårt klimatbokslut och annat som har hänt i vårt 
hållbarhetsarbete under 2021.
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3 nycklar till hållbarhet
Vi har förbundit oss till att göra vad som krävs för att vår jord ska vara en  
fantastisk plats att leva på även för kommande generationer. Som teknik- 
bolag är det en utmaning, och vi gör vad som står i vår makt för att lyckas.  
Vi har formulerat hur vi vill bidra till social hållbarhet för människor, ekologisk 
hållbarhet för vår planet och ekonomisk hållbarhet för företaget och  
samhället vi verkar i:

Välstånd  
– Mousetrapper och ekonomisk hållbarhet
Välstånd handlar till en del om lönsamhet – men det är 
större än så. Det handlar om att skapa goda arbetstillfällen, 
välstånd krävs också för att kunna utveckla konkurrens- 
kraftiga produkter och för att generera ekonomiska 
förutsättningar för ett starkare samhälle. 
 Vi söker också långsiktiga samarbeten med våra 
affärspartners – som bygger på öppenhet och  
förtroende – där vi kan lita på varandra och tillsammans 
skapa sunda affärer.

Planet  
– Mousetrapper och ekologisk hållbarhet
Vi arbetar målmedvetet för att den globala temperatur- 
ökningen ska stanna vid 1,5°C enligt överenskommelsen  
i Parisavtalet. Vi har en jord – och vi gör vad vi kan för  
att ta vår del av ansvaret för klimatet. Det gör vi bland 
annat genom att ständigt söka nya alternativa material, 
minska energianvändningen och skapa produkter med  
en lång livslängd.

Människa  
– Mousetrapper och social hållbarhet
Vi vill öka livskvaliteten hos alla som berörs av vår 
verksamhet, genom att motverka alla former av 
diskriminering och verka för jämställdhet och allas 
lika möjligheter. Goda handelsrelationer med, och 
arbetsförhållanden hos, våra partners är också viktigt.  
Vi vill erbjuda en attraktiv arbetsmiljö som främjar  
hälsa, säkerhet, kompetens och mångfald. 

För att inte tappa fokus krävs en strategi som sträcker  
sig en bra bit in i framtiden. Vi har tre övergripande  
hållbarhetsutmaningar som handlar om Klimat, Resurser  
och Hållbar leverantörskedja. Dessa har vi brutit ned i 
fyra fokusområden där vi arbetar med hållbar ledning 
samt ekologisk-, social-, ekonomisk hållbarhet.
Hållbar ledning är en förutsättning, det måste finnas ett reellt engagemang som 
garanterar en långsiktighet. Därför är hållbarhet kanske vår viktigaste punkt på 
agendan. Genom att integrera hållbarhet i alla processer så kan vi realisera en hållbar 
utveckling av nya innovativa lösningar som ger förutsättningar för en långsiktig 
lönsamhet. Vi kallar det våra tre nycklar till hållbarhet som är den övergripande kartan 
för hur vi navigerar företaget in i framtiden.

En långsiktig strategi
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FN har i Agenda 2030 formulerat 17 globala mål för  
hållbar utveckling, vad man kallar klimatmål. Syftet är 
att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och 
skapa fredliga och trygga samhällen. 
Agenda 2030 är världens hittills mest ambitiösa plan för att skapa en hållbar 
utveckling. Världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla 
länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre 
värld. De 17 klimatmålen ger varje organisation, företag och individ riktlinjer för vad 
man kan bidra med. Av dessa 17 arbetar Mousetrapper med dessa mål:

Så bidrar vi till  
FNs klimatmål

God hälsa och välbefinnande
Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv 
och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Jämställdhet
Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet och alla 
kvinnors och flickors egenmakt.

Anständiga arbetsvillkor och  
ekonomisk tillväxt
Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett 
arbete med goda arbetsvillkor och främja en 
inkluderande ekonomisk tillväxt.

Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur
Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig 
infrastruktur, främja en inkluderande 
industrialisering samt uppmuntra nya 
innovationer.

Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer 
som bidrar till en mer hållbar konsumtion och 
produktion.

Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 handlar om att bekämpa en av 
vår tids största utmaningar, nämligen 
klimatförändringarna.
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Nu kan vi för första gången se hur vi utvecklas mot året innan.  
Vi kan se att vi under 2021: 
 » Orsakat utsläpp av 2548 ton CO2e. Det är en minskning med 18% från 2020, vilket är positivt. 

Samtidigt har vi sett att skillnaden i mycket kan härledas till bättre verktyg för beräkningar  
– vilket är positivt. Att ha vassa verktyg ger bättre möjlighet att verkligen skapa förändring.  
Vi tror att det kommer hjälpa oss att ha ännu mer tillförlitliga data inför nästa klimatbokslut.  
Det är bara att inse att vi rör oss i nya marker och det kommer ta en del tid att hitta rätt  
metoder och verktyg. 

 » Vi har också identifierat flera nya mätetal som tydligt visar att vi går i rätt riktning. Ytterligare en 
förbättring för att bättre förstå vilka resultat olika åtgärder ger.

Hållbarhetsutbildning för ökat engagemang 
För att lyckas med vårt hållbarhetsarbete är det 
nödvändigt att alla medarbetare förstår vad vi gör 
och varför. Därför deltar alla i en hållbarhetsutbildning. 
Hållbarhetsstrategin är navet men hjärtat i arbetet finns 
hos medarbetarna. Utbildning och kunskapsdelning 
kring hållbarhetsarbetet är centralt för att engagera våra 
medarbetare. Kunskap, förståelse och framåtanda  
– så ska vi lyckas.  

Mål: 100% återvunnen plast 
Arbetet med att endast använda återvunnen plast i alla 
produkter har gått över förväntan. Oron för att det inte 
skulle fungera i gamla verktyg har ersatts med en tro  
på att det inte bara är möjligt i nydesignade produkter.  
Det ser ut som att det fungerar i de flesta av våra  
befintliga produkter. 

Minska klimatavtrycket med förnybar energi 
Vi ser att plastproduktionen är en stor del av vårt 
klimatavtryck och har därför påbörjat en dialog med vår 
leverantör om hur vi kan reducera det med hjälp av att gå 
över till förnybar energi.

Produktion flyttas från Asien till Europa 
I linje med vår strategi att korta transportvägar så 
har vi nu beslutat om att flytta produktionen av våra 
underarmsstöd till Europa. Det har dessutom visat sig 
att vår nya leverantör kan rationalisera bort 0,5 kg stål i 
produkten, vilket är positivt på många sätt.

Global brist på återvunnen plast 
Vi har haft en utmaning med att få tillgång till de volymer av 
återvunnen plast som krävs för att kunna öka produktionen 
av nya produkter. Bristen i den globala råvarukedjan har  
varit ett stort problem men det ser ut som att vi för tillfället  
har lyckats säkra de materialvolymer vi behöver för den 
närmaste framtiden. Vi ser med spänning fram emot hur 
det kommer att påverka våra CO2-utsläpp nästa år.

Livscykelanalys av produkter 
Vi har just startat upp ett projekt som ska analysera hela 
livscykeln för våra produkter. Förhoppningsvis kan vi ha 
ett samarbete med akademin för att få fram en oberoende 
genomlysning. 

Nya FSC-märkta emballage 
Vi har sedan en tid gått över till att paketera våra 
produkter i enklare emballage som endast trycks i 
en färg. Nu har vi också bytt till FSC-märkt wellpapp 
(Forest Stewardship Council), vilket innebär att vi vet att 
kartongerna tillverkas i långsiktigt hållbart material. 

Finslipning av höstens internutbildning 
Just nu pågår arbetet med att finslipa de sista detaljerna 
på höstens interna hållbarhetsutbildning. Vi hoppas att det 
kommer att ge ytterligare skjuts i engagemanget för en 
hållbar verksamhet.

Hållbarhetsarbetet i korthet
Klimatbokslut 2021 – vårt andra klimatbokslut.
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Det finns massor av utmaningar som ligger framför 
oss. Just nu koncentrerar vi oss på tre områden:

Komponentbrist tvingar fram nya lösningar 
Världsläget sätter press på klimatarbetet för många. Det finns en brist av 
komponenter och för oss handlar det specifikt om halvledare, och det kommer 
ta ett tag att lösa den knuten – men det för också med sig något positivt. 
Det är ovanlig att det är något som är fel på våra kretskort. Om vi kan öka 
återanvändningen av dem och få dem returnerade när de inte längre används 
så skulle det ge flera positiva vinster. Dels minska beroendet av nya halvledare, 
dels så minskar klimatavtrycket radikalt för varje gång något kan återanvändas. 

Nya, cirkulära affärsmodeller ger nytt liv 
Detta hänger ihop med ovanstående. Kan vi hitta nya lösningar och samarbeten 
som skapar cirkulära modeller för våra produkter så vore det väldigt värdefullt. 
Genom att byta ut slitna delar på gamla produkter så kan livslängden 
mångdubblas. Kan de återanvändas istället för att slängas så ger det stora 
klimatvinster. Vi jobbar nu på att, tillsammans med partners, hitta system så 
att produkter kan komma tillbaka till oss, på ett rimligt sätt, i sammansatta 
leveranser. För en sak vet vi, våra produkter är designade för att hålla länge.  
Kan vi bara hitta formerna för att ge dem nytt liv, så är klimatvinsterna stora.

Kartläggning av leverantörer 
Arbetet med att kartlägga våra leverantörer och deras produkters påverkan på 
klimatet har påbörjats. Vi har skickat ut en förfrågan om hur man deklarerar sin 
miljöpåverkan enligt EPD (Environmental Product Declarations). Det man kan 
konstatera är att väldigt få har kommit igång med detta. Av de vi kontaktat 
är det hittills endast en som återkommit med en deklaration. Hittills gäller det 
våra leverantörer, men målet är att hela leverantörskedjan, dvs att även alla 
deras underleverantörer ska involveras. Det kommer ta tid, men genom att 
bygga samarbeten hjälper vi varandra att hitta nya lösningar. Det har en positiv 
påverkan som gynnar oss alla, även om startsträckan kan vara jobbig.

Utmaningar vi antagit 
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Diagrammet visar utsläpp av CO2e i Ton för 
respektive segment.

Överblick av  
Klimatbokslut 2021

Kapitalvaror 287,1

Avfallshantering 5

Bränsle- och energirelateradeutsläpp 0

El 0

Totalt 2547,6 Ton    CO2e för 2021

Inköpta varor och tjänster 2088,3Fjärrvärme 17

Företagsbilar 15,1

All el är 100% förnybar el från sol, vind och vatten.

Inga processer i verksamheten förbränner något och vi har inga övriga bränslerelaterade utsläpp.

Inköpta uttransporter 27,5

Inköpta intransporter 27,7

Avfallshantering av sålda produkter 37,4

Pendlingsresor 42,5

1514



MOUSETRAPPER.COM

Mousetrapper AB
Spjutvägen 6
175 61 Järfälla, Sverige

+46(0)8-122 124 40 
info@mousetrapper.com


