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SVENSKT NÄRINGSLIVS 
STÖRSTA SAMARBETE 
INOM HÅLLBARHET
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UN Global Compact Network Sweden är svenskt 
näringslivs största hållbarhetsnätverk. Vi arbetar 
utifrån UN Global Compacts Tio Principer och de 
Globala målen för att ge våra medlemmar kunskap, 
vägledning och inspiration kring strategiskt 
hållbarhetsarbete. 

Idag är vi den naturliga mötesplatsen för svenska 
företag och organisationer som vill utbyta 
erfarenheter, hitta goda samarbeten och accelerera 
sitt arbete med att bidra till en bättre värld.

UN GLOBAL COMPACT NETWORK SWEDEN
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520 + 
lokala UN Global 

Compact-
nätverk

företag anslutna 
till det globala 

nätverket

16 000 +70

SAMARBETE OCH UTBYTE
Hos oss möter landets storbolag det lokala näringslivet. Här 
uppstår goda samarbeten och utbyte av kunskap och insikter inom 
hållbarhetsområdet. Genom vårt stora externa nätverk möter du som 
medlem beslutsfattare, civilsamhälle, akademi och andra aktörer som 
breddar perspektiven och fördjupar kunskaperna.
 

BRYGGA MELLAN SVERIGE OCH VÄRLDEN
Som det svenska nationella nätverket för UN Global Compact 
sammanför vi det nationella och lokala näringslivet med den  
globala hållbarhetsagendan. Vi bevakar och rapporterar kring 
utvecklingen på global nivå för att ge dig som medlem användbart 
stöd och aktuell kunskap. Tillsammans med våra nationella nätverk  
i över 70 länder öppnar vi dörrar och skapar möjligheter till 
internationella samarbeten.
 

VÄGLEDNING I HÅLLBARHETSARBETET
Vi ger dig som medlem trygghet i att hållbarhetsarbetet blir 
heltäckande, trovärdigt och bedrivs i enlighet med best practice. 
Med de Globala målen och de Tio Principerna som grund erbjuder 
vi utbildningar och verktyg som stärker och framtidssäkrar våra 
medlemmars verksamheter. 

medlemmar 
i Sverige

UTVECKLA OCH FRAMTIDSSÄKRA DIN 
VERKSAMHET

HUMAN RIGHTS LABOUR ANTI-CORRUPTIONENVIRONMENT

Upprätthålla 
föreningsfrihet 
och erkänna 
rätten till 
kollektiva 
förhandlingar. 
 
 
 
Eliminera alla 
former av 
tvångsarbete. 
 
 
 
Avskaffa 
barnarbete. 
 
 
 
Avskaffa 
diskriminering 
vad gäller 
rekrytering och 
arbetsuppgifter.

Stödja 
försiktighets- 
principen vad 
gäller miljörisker. 
 
 
 
Ta initiativ för att 
stärka ett större 
miljömedvetande. 
 
 
 
Uppmuntra 
utvecklandet av 
miljövänlig teknik.

Motarbeta 
alla former 
av korruption, 
inklusive 
utpressning och 
mutor. 

UN GLOBAL COMPACTS TIO PRINCIPER

Stödja och 
respektera 
internationella 
mänskliga 
rättigheter 
inom sfären 
för företagens 
inflytande. 

 
Försäkra att deras 
egna företag inte 
är inblandade 
i kränkningar 
av mänskliga 
rättigheter.
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UTBILDNINGAR OCH NÄTVERKSTRÄFFAR

DIGITALA & FYSISKA EVENT
Vi arrangerar regelbundna event, kurser och nätverksträffar där våra 
medlemmar ges möjlighet att lyssna till intressanta paneler och talare. 
Här kan medlemmar utbyta erfarenheter och lära sig mer om de Tio 
Principerna, de Globala målen och många andra relevanta ämnen.

DIGITAL UTBILDNINGSPLATTFORM
Samtliga medlemmar får även tillgång till UN Global Compacts digitala 
utbildningsplattform Academy. Här erbjuds en mängd kunskapshöjande 
och inspirerande kurser och utbildningar som hjälper dig som medlem 
att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet.

BLI EN DEL AV NÅGOT STÖRRE
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Som medlem i det svenska nätverket för UN Global Compact får du ideala 
förutsättningar att accelerera ditt hållbarhetsarbete och vara med på resan 
mot en mer hållbar värld. Du blir medlem i det svenska nätverket genom att 
ansluta dig till UN Global Compact. 

Ansök på www.unglobalcompact.org

ACCELERATORPROGRAM
Tillsammans med UN Global Compact erbjuder vi våra medlemmar 
fyra acceleratorprogram; Business & Human Rights, Climate Ambition, 
SDG Ambition och Target Gender Equality. Här får deltagarna unika 
möjligheter till vägledning, utbildning, samverkan och lokalt stöd som 
kan stärka och framtidssäkra verksamheterna. Programmen ges årligen 
under sex till nio månader och är kostnadsfria för medlemmar. 

1. Business & Human Rights ger verktygen att gå från engagemang 
till handling för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, genom att 
etablera due diligence-processer för mänskliga rättigheter. 

2. I Climate Ambition utbildas deltagande företag i vad som krävs för 
att kunna sätta klimatmål i enlighet med Science Based Targets 
och Parisavtalet. 

3. Genom SDG Ambition får deltagande företag stöd kring att sätta 
ambitiösa företagsmål i linje med de Globala målen, och att 
påskynda integreringen av dessa i verksamheten.   

4. Genom att delta i Target Gender Equality ges företag stöd i att 
sätta och nå ambitiösa företagsmål för kvinnors representation och 
ledarskap.
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OM UN GLOBAL COMPACT NETWORK SWEDEN

UN Global Compact Network Sweden (GCNS) är svenskt näringslivs 
största samarbete inom hållbarhet. Nätverket grundades 2018 som 
det svenska nationella nätverket för UN Global Compact och är idag 

den naturliga mötesplatsen för utbyte och stöd kring strategiskt 
hållbarhetsarbete. GCNS arbetar utifrån UN Global Compacts  

Tio Principer och de Globala målen för att hjälpa svenska  
företag och organisationer att accelerera hållbarhetsarbetet  

och bidra till en bättre värld.

Läs mer på globalcompact.se

http://globalcompact.se

