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Från	  stuprörstänk	  -ll	  en	  integrerad	  helhet	  

Kan	  hållbarhet	  bli	  enkelt?	  



Hållbarhetskompassen	  
Välmående	  (Wellbeing)	  ger	  e,	  ny,	  perspek1v	  som	  skapar	  	  

posi-va	  drivkra9er	  för	  en	  hållbar	  utveckling	  av	  kärnverksamheten.	  



Hållbarhetskompassen	  &	  de	  globala	  målen	  

AtKisson	  Inc	  
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  Halvvägs till 2030 – Varför vänta…? 

  50 år sedan Stockholmskonferensen 

  Ökad handlingskraft och konkurrenskraft 

  Resten av världen genom Politik för Global Utveckling 

  Samverkande system à Hävstångseffekter för en 
blomstrande värld 

  Samarbete + hoppfullhet + engagemang + gamification  
à win-win-win-win-win… för en hållbar framtid 

  2022 à Avstamp inför 2030 
	  

Varför	  2022?	  



Sammanfa,ning	  av	  projek1dén	  
Kra9samling	  och	  momentum	  för	  a,	  få	  fart	  på	  hållbarhetsarbetet	  i	  
Sverige	  och	  globalt	  genom	  en	  tydlig	  vision	  och	  delmål	  1ll	  år	  2022.	  

1.  	  Stockholmskonferensen	  -ll	  idag	  –	  kartläggning/gapanalys,	  
utbildningsmaterial,	  filmer	  mm	  

2.  	  Hållbarhets-‐WM/Agenda	  2022	  –	  fysiska	  och	  digitala	  
mötesplatser	  för	  a,	  samskapa	  och	  öka	  takten	  på	  
hållbarhetsarbetet	  i	  länder,	  städer,	  organisa1oner	  etc.	  för	  
global	  hållbarhet	  
à	  Gamifica1on	  and	  Sustainability	  the	  fun	  way!	  

3.  	  Stockholmskonferensen	  +50	  arrangeras	  av	  Sverige	  2022	  	  
à	  E,	  avstamp	  inför	  2030	  



CO-‐CREATING	  SUSTAINABILITY	  

VISION	  2022	  
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CO-‐CREATING	  SUSTAINABILITY	  
1.   Planetary	  boundaries	  

•  Research	  based	  sustainable	  development	  and	  resilience	  
within	  a	  safe	  opera1ng	  space	  for	  humanity	  	  

2.   Co-‐crea>ve	  generator	  of	  disrupMve	  	  
sustainable	  innovaMon	  ideas	  
•  Online	  and	  offline	  Compass	  method	  and	  further	  modules	  &	  tools	  

3.   Crea>ve	  matchmaking	  and	  ConstellaMon	  partners	  	  
•  P2P	  network	  building	  

4.   Ideas	  and	  Solu>ons	  Bank	  	  
•  Open	  source	  and/or	  for	  profit	  

5.   Help	  and	  Support	  in	  execuMon	  	  
•  Through	  the	  plaYorm	  and/or	  through	  partners,	  crea1ng	  more	  	  
job	  opportuni1es	  for	  a	  sustainable	  society	  



Tidsplan	  2014	  –	  2016	  

2014	  -‐	  Q1	  2016	   Q2	  2016	   Q3	   Q4	  

April	  2014	  –	  mars	  2016:	  
Utv-‐arbete,	  planering,	  möten	  &	  
intervjuer	  	  m	  tex:	  SEI,	  SRC,	  Sida,	  
SIWI,	  UD,	  m	  fl	  dep,	  Miljömåls-‐
beredningen,	  Regeringskansliet,	  SI,	  
WWF,	  Global	  Utm,	  Röda	  Korset,	  
Rädda	  barnen,	  m	  fl	  +	  hemsida	  

Jan	  2016:	  
Djupintervju	  med	  
Göran	  Bäckstrand	  

Mars	  
2014	  

SDSN-‐NE	  

Intervju,	  
filmprod,	  
Gap	  1972	  

Vision	  
2022	  

Planera,	  utv	  
&	  genomföra	  
WS,	  cases…	  

Sustainable	  
Governance	  
Program	  

Kickoff	  

Lansering	  &	  
nat/int	  WS	  

Hifa	  
finansiering	  	  
Uppstart	  



Samarbetspartners	  
Hållbar	  Utveckling	  Sverige	  AB	  (som	  iniMaMvtagare)	  &	  NAV	  Sweden	  i	  samarbete	  med	  t	  ex:	  
v  Naturvårdsverket,	  Sida,	  Svenska	  InsMtutet	  och	  andra	  myndigheter,	  ministerier	  etc	  
v  Akademin	  t	  ex	  Stockholm	  Resilience	  Centre,	  KTH,	  Chalmers,	  Högskolan	  Väst,	  IVA	  etc	  	  
v  SEI,	  SIWI,	  IVL,	  etc	  
v  Council	  of	  BalMc	  Sea	  States	  (CBSS),	  BalMc	  21,	  Nordiska	  ministerrådet	  m	  fl	  
v WWF,	  Naturskyddsföreningen,	  Röda	  Korset,	  Rädda	  Barnen	  m	  fl	  ideella	  föreningar	  
v  Tankesmedjor,	  som	  t	  ex	  Global	  Utmaning,	  2030	  Sekretariatet,	  Fores,	  SVN	  Sweden	  
v  Företag	  och	  organisaMoner	  som	  arbetar	  med	  hållbar	  utveckling	  
v  Teknikföretagen	  –	  ”Made	  in	  Sweden	  2030”	  
v  InnovaMon	  Pioneers	  (Hållbar	  Utveckling	  Sverige/2022	  Ini1a1ve	  är	  medlem)	  
v  SKL,	  Kommuner,	  skolor	  
v  OrganisaMoner	  inom	  sport,	  kultur	  –	  arMster	  
v  Kända	  arMster	  och	  idrofsstjärnor	  som	  ambassadörer	  (t	  ex	  Zlatan,	  John	  Guiden,	  Avicci)	  	  
v  IT	  sektorn	  –	  t	  ex	  personerna	  bakom	  SpoMfy,	  Minecrao	  (Lantmäteriets	  Minecrao-‐karta)	  
v  InternaMonellt	  t	  ex:	  FN,	  SDSN,	  Global	  Compact,	  WBCSD	  	  


