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AGENDA

• Tillbakablick: Agenda 2030 ur ett 

verksamhetsperspektiv

• Framåtblick: Kopplingen Agenda 2030 och 

affärsutveckling





VÄRLDENS PLAN 

FÖR HÅLLBAR 

UTVECKLING 

AGENDA 2030 



1 2 3 4

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att 

uppnå fyra fantastiska saker till år 2030

Avskaffa extrem 

fattigdom

Minska

ojämlikheter

Lösa klimatkrisen 

och skydda planeten

Främja fred 

och rättvisa

Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. 

I alla länder. För alla människor. 

Odelbara

Integrerade

Balanserar perspektiven ekonomi, socialt, miljö



”Hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 

2030. 

…

Sverige ska transformeras till världens första 

fossilfria välfärdsland.”

Sverige ska

gå före!

Källa: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf


Snabb utveckling av regelverk – finanssektorn driver på



Omvärlden bjuder på starka krafter i form av globala utmaningar, 

ett stort informationsflöde, snabb teknisk utveckling, ny 

lagstiftning och föränderliga intressentförväntningar. 

Vilken roll fyller er verksamhet 

i det framtida samhället? Har 

ni en affärsmodell, produkter 

och tjänster och 

verksamhetsstyrning som 

kommer fortsätta leverera 

framgångsrika resultat? 

Globala målen är ett stöd för 

omvärldsbevakning och att 

kartlägga kommande krav 

och förväntningar.

Det är den nya värld vi alla 

kommer att förhålla oss till.





Källa: www.sdgcompass.org

HUR TA SIG AN DET HELA?

Identifiera -

Relevansanalys

Värdera och prioritera -

Väsentlighetsanalys

Kommunicera!

Styrning och 

implementering

Styrning och 

implementering

Se till att ha löpande 
omvärldskoll och 
intressentanalys.



INTRESSENTPERSPEKTIV

Medarbetare

Allmänhet

Grannar

Media

Medborgare

Invånare

Myndigheter

Ideella organisationer

StyrelseInvesterare

Ägare

Leverantörer

VERKSAMHET X



Källa: IKEA, Sustainability report, 2018



Nyttja 
delmålen!

Nyttja 
delmålen!

Nyttja 

delmålen!









Övning i grupp! 

DEL 1: 
Varvet runt → vad betyder 

delmålen för oss? 

Vilket grundläggande ansvar har vi 

(finns gemensamma nämnare?) och 

har vi möjlighet att bidra ”extra” 

mycket till något mål? 

DEL 2:
Hur kan dessa mål med en särskild relevans 

kopplas till er affärsmodell och långsiktiga mål? 

Hur ser kopplingen ut och vilka möjligheter 

finns (utveckling av produkter, nya sätt att 

bedriva verksamheten, bidrag i kundens 

hållbarhetsarbete mm)?

INSTRUKTION: 

1. Ni kommer få gå in i grupprum ”break-out”-rooms, slumpvis fördelade. 

2. Väl inne i rummen ser ni till att någon av er delar skärm och går in på www.globalamalen.se

3. Välj att djupdyka i mål 3, mål 5 eller mål 12

4. Läs igenom delmålen och resonera tillsammans utifrån frågorna i del 1 respektive del 2 nedan. 

5. Notera era egna svar och var beredda på att ange vilka mål som ni kom fram till är av högst relevans och vilka exempel 

på kopplingar till affärsmodell/målsättningar ni kan komma på. 

http://www.globalamalen.se/












TACK!

Lotta Amsén
lotta.amsen@trossa.se


