
14 Globala målen för hållbar utveckling

Bildkälla: UNDP (2020)



2015 antogs Agenda 2030 med de 17 Globala målen 
för hållbar utveckling av FN:s generalförsamling. 193 
länder har formulerat och antagit målen vars syfte är 
att världen fram till 2030 ska uppnå en socialt, miljö-
mässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Sedan dess 
har de 17 målen och dess 169 delmål utgjort en platt-
form för samverkan mellan offentlig, privat och idébu-
ren sektor kring hållbar utveckling (UNDP, 2019). Målen 
har även brutits ner i nationella, regionala och lokala 
utvecklingsmål.

De 17 Globala målen för hållbar utveckling har alla fått 
en unik färg och symbol och 
beskrivs kortfattat i figuren på föregående sida. 

FN framhåller att dessa mål är integrerade och odelba-
ra, och att deras genomförande varierar beroende på 
de specifika ekonomiska och sociala behoven i varje 
land, både på lokal och regional nivå (FN, 2015).

Som socialt företag och social innovatör är det viktigt 
att visa hur verksamheten kopplas till strategiska mål 
och strategier, både på global, nationell och lokal nivå. 
De globala hållbarhetsmålen är de mest etablerade och 
heltäckande målen för hållbar utveckling på internatio-
nell nivå, och därmed de globala mål man som social 
innovatör troligen vill koppla sin verksamhet till. Det är 
ofta meningsfullt att förstå hur man bidrar till den globa-
la helheten och att inse att man inte är ensam om tycka 
det man arbetar för är viktigt. Samtidigt är det värdefullt 
utifrån ett kommunikationsperspektiv att kunna förklara 
kopplingen även för andra. De innovatörer som deltagit 
i lärprocessen säger att det starkt bidragit till det förtro-
ende de får från sina intressenter, och att det bidragit 
till att legitimera deras verksamheter.
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Regeringen ansvarar för genomförandet av de Glo-
bala målen i Sverige. Till sin hjälp har de en delegation 
bestående av 12 ledamöter som mer breda kunskaper 
och erfarenheter om de frågor som ingår (Naturskydds-
föreningen, 2019). I sin rapport från maj 2017 ger de 
förslag på sex prioriterade områden för Sverige att ar-
beta med som alla berör samtliga globala mål:

1. Ett jämlikt och jämställt samhälle
2. Hållbara städer
3. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
4. Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
5. Hållbara och hälsosamma livsmedel
6. Stärkt kunskap och innovation

Sopact har tagit fram Sopact Agenda 2030 Canvas 
som ett verktyg för att koppla en social innovations 
syfte och positiva samhällseffekter till de 17 Globala 
målen för hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmå-
len är även bra stöd för att förstå en social innovations 
negativa samhällseffekter. De Globala målen kopplar 
med andra ord till fälten Positiv samhällseffekt och Ne-
gativ Samhällseffekt i Sopact BMC, men även till fältet 
Syfte. De är relevanta på olika sätt under hela Design 
Thinking-processen men vi har valt att lägga det sent i 
lärprocessen då vi ser det som viktigt vid kommunika-
tion av en social innovation.
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Sopact Agenda 2030 Canvas

Utvalda mål, 
delmål och 
indikatorer:

Vad är vårt värde-
erbjudande som 
leder till målet?

Vilken output och resultat 
har värdeerbjudandet 

som leder till delmålet?

Vilken effekt har 
värdeerbjudandet som 

leder till delmålet?

Hur mäter vi outputen, 
resultatet och effekten 
som leder till delmålet?

Mål 1:

Mål 2:

Mål 3:



För att koppla ihop en social innovation med de glo-
bala utvecklingsmålen kan följande process användas 
tillsammans med Sopact Agenda 2030 Canvas:

1. Gå in på globalamalen.se, läs om alla 17 mål och välj 
ut de mål som verkar relevant för er verksamhet.
2. Läs alla delmål under de utvalda målen och välj ut de 
delmål som är relevanta för verksamheten, skriv in dem 
i kolumn A i Sopact Agenda 2030 Canvas. 
3. Läs de indikatorer som finns kopplade till delmålen 
och välj ut de som är relevanta för er verksamhet (om 
det finns några) och skriv in även dem i kolumn A i So-
pact Agenda 2030 Canvas.
4. Skriv in det värdeerbjudande som leder till delmålet 
i kolumn B.
5. Skriv outputen och resultatet av värdeerbjudandet 
kopplat till delmålet i kolumn C.
6. Skriv effekten av värdeerbjudandet kopplat till delmå-
let i kolumn D.
7. Beskriv hur man ska mäta outputen, resultatet och 
effekten av värdeerbjudandet kopplat till delmålet i ko-
lumn E.

Gå tillbaka till Sopact BMC och TOC-canvas och se om 
det behöver göras tillägg eller ändringar.

De globala hållbarhetsmålen kan även fungera som 
ett stöd i processen med att identifiera verksamhetens 
negativa påverkan på samhället. För att göra detta följ 
följande process:

1. Fundera över fältet Resurser i Sopact BMC: Vilka re-
surser som verksamheten använder har en skadlig på-
verkan på samhället? Fundera på detta med hjälp av 
de följande globala hållbarhetsmålen och notera dem i 
fältet Negativ samhällseffekt i Sopact BMC: 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen 
Mål 14 – Hav och marina resurser 
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

2. Fundera över fältet Aktiviteter i Sopact BMC:  Vilka ak-
tiviter som verksamheten genomför som har en skadlig 
påverkan på samhället? Notera dem som identifieras i 
fältet Negativ samhällseffekt i Sopact BMC. Ha främst 
följande globala hållbarhetsmål i åtanke:

Mål 5 – Jämställdhet
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Mål 10 – Minskad ojämlikhet 
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion  

3. Hitta alternativa resurser och sätt att utföra aktiviteter 
som leder till en negativ påverkan på samhället så att 
påverkan uteblir eller vänds till positiv. Om det inte finns 
ett bättre alternativ bör man fundera över om skadan på 
samhället blir så stor att den är större än den positiva 
påverkan, och i så fall fundera på en helt annat lösning. 
Om den inte är så stor bör man sätta upp en plan för hur 
man ska minska den på sikt.
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