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SDG Ambition i korthet 
SDG Ambition är ett sex-månaders acceleratorprogram som utvecklats i samarbete 

mellan UN Global Compact, Accenture, SAP och 3M, som syftar till att utmana och stödja 

deltagande företag inom UN Global Compact i att sätta ambitiösa företagsmål och 

påskynda integrationen av de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDGerna) i 

kärnverksamheten.   

Målet med programmet är skapa förutsättningar för fler företag att säkra långsiktigt 

lönsamt och konkurrenskraftigt arbete med SDGerna. SDG Ambition ger ert företag en 

unik möjlighet att få vägledning, utbildning, nätverksmöjligheter och lokalt stöd som 

hjälper er att framtidssäkra er verksamhet. 

Programmet som löper över ca 6 månader kommer att ske virtuellt och innehålla både 

globala sessioner och workshops i lokal kontext. Lokalt kommer programmet 

genomföras tillsammans med det finska Global Compact-nätverket. Således kommer 

programmet huvudsakligen ske på engelska. 

Nedan följer en beskrivning av programmets struktur, innehåll, genomförande och vad 

som krävs för att ansluta. För att ladda ned den officiella programguiden för SDG 

Ambition, klicka här. 

Programstruktur 

SDG Ambition-programmet består av två delar: 

2020: En global onboarding där företag får bekanta sig med programmets innehåll och 

struktur samt får nätverka med andra deltagande företag. Onboarding-materialet 

kommer finnas tillgängligt i slutet av november 2020. I december anordnar vi ett 

virtuellt nätverksevent för de svenska företag som anslutit till programmet. 

 

Uppskattad tidsåtgång för deltagare: online-sessioner ca 3 timmar, förberedelsetid 

tillkommer. 

 

https://globalcompact.se/wp-content/uploads/2020/11/SDG-Ambition-Accelerator-Guide.pdf
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2021: SDG Ambition accelerator-program med lokal anpassning (6 månader) med start 

i januari 2021. Accelerator-programmet kommer att genomföras i samarbete med det 

finska Global Compact-nätverket, där både svenska och finska företag kommer att delta 

i gemensamma virtuella sessioner. Programmet består av tre moduler, där alla 

inkluderar globala utbildningstillfällen, workshops tillsammans med svenska och finska 

programdeltagare och självständigt arbete. I dessa workshops får företagen tillämpa 

kunskaperna från utbildningstillfällena på sitt eget arbete, diskutera med andra svenska 

och finska företag, och lära av varandra. Dessa lokala workshops genomförs tillsammans 

med vår partner Accenture. Dessutom kommer vi organisera sessioner där endast 

svenska företag får möjlighet att dela med sig av sina lärdomar och erfarenheter 

löpande under programmet. 

Uppskattad tidsåtgång för deltagare: Utbildningstillfällen 2-3 timmar / modul, 

workshops 3-4 timmar / modul. Tiden för att arbeta självständigt varierar från företag till 

företag och det är viktigt att företag avsätter tillräckligt med tid för det. 

 

Tidsinsatsen för hela programmet uppskattas till cirka 40-50 timmar över sex månader. 

Programinnehåll  

SDG Ambition Accelerator-programmet består av tre moduler: 

1. Understanding Ambition - där ni kommer att förstå värdet av ambitiösa mål och 

hur ni prioriterar relevanta åtgärdsområden. 

2. Setting ambitious goals - där ni kommer att utveckla initiala mål i linje med SDG 

Ambition Benchmarks. 

3. Enablers and integration - där ni kommer att förstå hur ni bäddar in mål i 

företagets affärssystem och utarbetar en anpassad integrationsresa 

För mer detaljerat programinnehåll, se den officiella programguiden för SDG Ambition. 

Praktiskt genomförande 

Varje SDG Ambition-modul börjar med en global utbildningssession som ingår i 

programmet, som företag kan titta på under sin egen tid. 

Efter utbildningssessionen, som är gemensam för alla, får företagen dyka djupare in i 

lärdomarna i en gemensam workshop med svenska och finska företag. I workshopen får 

företagen tillämpa informationen de tagit med sig från föreläsningarna i sitt eget arbete, 

diskutera ämnen med andra företag och lära av varandra. Dessa workshops leds av 

experter från vår partner Accenture, som hjälper deltagarna att omsätta det de har lärt 

sig i praktiken. I slutet av varje modul kommer vi att hålla en reflektiv session där enbart 

svenska programdeltagare får reflektera över vad de har lärt sig och utbyta 

erfarenheter.  

https://globalcompact.se/wp-content/uploads/2020/11/SDG-Ambition-Accelerator-Guide.pdf
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Beroende på modul kommer det att finnas en eller flera globala utbildningstillfällen och 

workshops. 

Programmet implementeras på en virtuell e-learning-plattform där företag har tillgång 

till alla utbildningssessioner, workshops och programmaterial. Mer information om e-

learning plattformen kommer. 

Publikationer 

Programmet använder ett brett utbud av Global Compact-publikationer, verktyg och 

annat material som är särskilt utformat för att stödja företag i deras arbete med 

SDGerna. Du kan redan nu bekanta dig med de huvudsakliga publikationerna från SDG 

Ambition, som berättar mer om programmets huvudteman samt fungerar som guider 

för företag:  

SDG Ambition – Scaling Business Impact for the Decade of Action 

Ambition Guide: Setting Goals for the Decade of Action 

Integration Guide: Designing Business Systems for the SDGs 

SDG Ambition Benchmark Reference Sheets 

 

Hur deltar mitt företag?  

SDG Ambition är öppet för alla företagsmedlemmar i Global Compact Network Sweden. 

Programmet är kostnadsfritt.  

Anmälan till programmet är öppen t.om. 30 november 2020.  

Observera att antalet platser i programmet är begränsat. På detta sätt kan vi garantera 

alla deltagare möjlighet till kvalitativ vägledning och nära stöd. Företag som deltar i SDG 

Ambition måste vara motiverade och redo att stärka sina ansträngningar för SDGerna.  

Vid registreringen måste företaget utse två personer som ska delta i programaktiviteter 

och evenemang, där det rekommenderas att en person har fokus på hållbarhet och 

strategi och en person med IT-relaterade kunskaper som har fokus på mätning och 

uppföljning av mål i affärssystemet. Dessutom ska en verkställande representant utses 

som följer programutvecklingen och fungerar som en stödperson, och som säkrar att det 

finns förankring för arbetet hos ledningen. 

Registera ditt företag här. 

  

https://www.unglobalcompact.org/library/5732
https://unglobalcompact.org/library/5791
https://unglobalcompact.org/library/5789
https://unglobalcompact.org/library/5790
https://unglobalcompact.org/take-action/global-impact-initiatives/sdg-ambition-local/new
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Varför behöver näringslivet mer ambitiösa åtgärder för 
hållbar utveckling?  

Trots framsteg inom många områden taktar vi på för långsamt för att kunna uppnå FN:s 

globala mål för hållbar utveckling (SDG) till 2030. 

I själva verket visar UN Global Compact Progress Report 2020 att endast 39% av 

företagen som deltagit i undersökningen anser att de har mål som är tillräckligt 

ambitiösa för att uppfylla SDGerna till 2030 - och färre än en tredjedel anser att deras 

bransch gör tillräckligt för att leverera mot prioriterade SDGer. Medan 84% rapporterar 

att de vidtar specifika åtgärder för genomförandet av SDGerna, är det bara 46% som 

integrerar dem i sin kärnverksamhet - och endast 37% svarar att de utformar 

affärsmodeller som bidrar till SDGerna. 

Behovet av mer ambitiösa åtgärder är tydligt, och de globala målen kan inte uppnås 

utan aktiv medverkan av den privata sektorn.  

SDG Ambition ger en möjlighet för alla företag att öka den ambition som behövs för att 

främja hållbar utveckling samtidigt som man ser till att företagets verksamhet långsiktigt 

fortsätter vara hållbart och lönsamt.  

 

Läs mer 

Ladda ner den officiella programguiden för SDG Ambition 

Ladda ner broschyren  

FAQ  

Global Compact Network Sweden hemsida  

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha mer information om SDG Ambition: 

info@globalcompact.se.  

https://unglobalcompact.org/library/5747
https://globalcompact.se/wp-content/uploads/2020/11/SDG-Ambition-Accelerator-Guide.pdf
https://globalcompact.se/wp-content/uploads/2020/10/SDG-Ambition-Brochure_Final-10212020.pdf
https://globalcompact.se/wp-content/uploads/2020/10/SDG_Ambition_FAQ_Final-10192020.pdf
https://globalcompact.se/sdg-ambition/
mailto:info@globalcompact.se

