
 
 

 

 

 

 

Workshop-övningar om Agenda 2030 

 
Övning 1: Vilka globala mål jobbar ni med idag? 
Syfte: Bekanta sig med målen och att få en bild av hur Agenda 2030 berör den egna 
verksamheten. 

 
Material: 

• Små målkort 

• Ev. häftmassa eller tejp 

• En linje som visar en skala, tex som bilden nedan 
 

Gör så här: 
Låt alla deltagare få titta på alla mål. Låt sedan alla placera ut målen på en linjeskala. 

 
Exempelbild: 

 



 
 

Övning 2: Vad i min verksamhet har koppling till respektive 

mål? 
Syfte: Fundera på och synliggöra vad i verksamheten som kopplar an till Agenda 2030, mål 
och delmål. 

 
Material: 

• Stort papper med alla mål och plats för att skriva bredvid. 

• Pennor 

• Ev. post-it 

 
Gör så här: Låt alla deltagare få läsa beskrivningen av målen och tillhörande delmål. Be 
dem sedan att skriva ner uppdrag/styrdokument/pågående arbete från sin verksamhet som 
har koppling till respektive mål. Vissa saker kanske kopplar tydligt till ett mål medan andra 
saker kan ha koppling till flera mål, då är det bra att synliggöra detta. 

 

Exempelbild: 
 



Lätt att genomföra 

Liten påverkan Stor påverkan 

Svår att genomföra 

 
 

Övning 3: Vad inom Agenda 2030 behöver ni jobba mer med? 
Syfte: Komma fram till vad organisationen behöver jobba mer med eller växla upp arbetet 

kring utifrån de utmaningar som finns och det arbete som pågår. 

 

Material: 

• Små målkort 

• Stort papper med fyra olika fält 

• Ev. häftmassa eller tejp 

 

Gör så här: 
Låt deltagarna få placera målen på den plats de tycker att den passar. Utgå från den 
övergripande frågan: Vad inom Agenda 2030 behöver verksamheten jobba mer med. 

 
Det går också att byta ut etiketterna på axlarna, det kan till exempel vara aktuellt att visa var 
man lägger mycket/lite resurser jämfört med hur stor påverkan det har eller var man har 
liten/stor rådighet. 

 

Exempelbild: 
 



 
 

Övning 4: Vilka luckor finns mellan utmaningar och befintligt 

arbete? 
Syfte: Identifiera luckor mellan de utmaningar som finns och det arbete som görs samt 
fundera på vad som kan göras åt det. 

 

Material: 
Vilket material som behövs varierar utifrån på vilket sätt man väljer att jobba med 
övningen. 

 

Gör så här: 
Använd en för sammanhanget lämplig metod för att identifiera vilka utmaningar som finns, 
både direkta och indirekta. Det kan göras på allt ifrån ett enkelt sätt där alla deltagare får 
skriva ner en utmaning per post-it till att göra en mer djupgående analys utifrån någon 
särskild metod (tex LFA problemträd, SWOT-analys eller något annat). Bestäm själv vilka 
avgränsningar som är lämpliga och vilken ambitionsnivå som är rimlig. 

 
Synliggör vilket befintligt arbete som bemöter vilken utmaning. Analysera tillsammans var 
luckorna finns, vad det beror på samt vad ni kan göra åt det. 

 
Fundera på hur/om ni kan styra arbetet mer utifrån hållbarhet och ett tvärsektoriellt 
angreppssätt. 

- Kan en och samma aktivitet bidra till nytta på flera håll? 
- Kan något arbete växlas upp eller ta en annan riktning för att inkludera fler 

hållbarhetsaspekter? 
- Finns det områden som ingen jobbar med och där man behöver kraftsamla 

tillsammans? 
- Behövs nya samarbeten för att komma vidare? 



 
 

Förslag till fördjupningsfrågor 
Syfte: Möjliggöra djupdykningar och låta Agenda 2030 ta större plats i 
organisationsstrukturer, ledning och styrning osv. Målgruppen för detta steg är 
organisationer som redan kommit en bit på väg. 

 

Förslag på diskussionsfrågor: 

- Vilka aktiviteter planerar/kan/behöver ni göra och vilka globala mål berörs? 
- Kan ni anpassa/förändra någon pågående aktivitet/insats så att den täcker in fler 

hållbarhetsaspekter? 
- Vilka partnerskap behövs för att komma framåt i hållbarhetsarbetet? Både inom 

den egna organisationen och med andra aktörer. 

- Hur knyter era kommun- eller länsövergripande strategier an till Agenda 2030? 
- Vad betyder de sex prioriterade områdena i Regeringens handlingsplan för er 

organisation? 
- Vilka nyckeltal är användbara för att följa upp hållbarhetsarbetet i er organisation? 

Ta gärna hjälp av den sammanställning som SCB har gjort av internationella och 
nationella indikatorer som är relevanta för respektive globalt mål. 

 

 

Länkar 
www.globalamalen.se 
www.agenda2030delegationen.se 
www.fn.se/glokalasverige 

http://www.globalamalen.se/
http://www.agenda2030delegationen.se/
http://www.fn.se/glokalasverige

