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De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling 
som världens länder någonsin antagit. De finns till för att uppnå fyra fan-
tastiska saker fram till år 2030, att:  

• Avskaffa extrem fattigdom 

• Minska ojämlikheter och orättvisor i världen 

• Främja fred och rättvisa 

• Lösa klimatkrisen 

Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till 2030. 
Det som eftersträvas är en ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social 
och miljömässig hållbarhet. Dalarna Science Park ställer sig självklart bak-
om Agenda 2030 och de globala målen. 

Genom att Dalarna Science Park aktivt och kontinuerligt arbetar med håll-
barhetsfrågor i hela verksamheten bidrar vi både till hållbar regional ut-
veckling och till de internationella globala hållbarhetsmålen.  

Dalarna Science Parks vision är att vara hela Dalarnas innovationsarena. 
En arena för nätverkande och den självklara mötespunkten för Dalarnas 
innovationskraft - en plattform för företagsutveckling, innovations-och 
utvecklingsprojekt. Tillsammans med företag, högskola och omgivande 
samhälle skapar vi förutsättningar för att lyckas globalt men stanna lokalt. 

Dalarna Science Park ska verka för att bidra till uppfyllanden av samtliga 
mål i Agenda 2030. Vi ser att de globala målen är integrerade och odelba-
ra. Genom att ett mål uppfylls så förenklar det vägen att uppnå ett annat. Vi 
har dock adresserat nio mål och inom dessa ett antal delmål som vi anser 
särskilt intressanta kopplade till vår verksamhet och vårt uppdrag. Dessa 
har identifierats enligt den process som beskrivs nedan.  

INLEDNING
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Detta mål fungerar som ett övergripande paraply över Da-
larna Science Parks hållbarhetsarbete.  Eftersom klimatför-
ändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår 
civilisation vill vi verka för att öka medvetenheten och stär-
ka kapaciteten för att hantera klimatförändringarna – dels 
hos den egna personalen dels externt mot de företag och 
människor vi kommer i kontakt med.

Prioritering av de  

globala målen

Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna

För att identifiera vilka av de globala hållbarhetsmålen som har högst relevans för 

Dalarna Science Park samt vilka mål vi ska arbeta vidare med har vi använt oss av 

verktyget Sustainability Scale-up. Syftet med metodiken är att identifiera de mest 

väsentliga frågorna som gynnar vår egen verksamhet, samhället i stort och de 

företag och andra samarbetspartners som vi arbetar med.  

Av de 17 globala hållbarhetsmålen har följande mål identifierats som de som har 

störst relevans för Dalarna Science Park:  

Mål 2 Ingen Hunger 

Mål 5 Jämställdhet 

Mål 7 Hållbar energi för alla 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Mål 9 Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Mål 12 Hållbar konsumtion 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap 

Nedan följer en beskrivning av respektive mål och vilka delmål som har störst 

relevans för vår verksamhet
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Brist på mat är en mänsklig katastrof som har lång-
siktiga effekter för människors hälsa och samhällens 
möjlighet till utveckling och tillväxt. Genom att främja 
ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa 
distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till till-
räcklig och näringsriktig mat för alla.

Mål 2, Ingen hunger

Delmål:  

2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla. 

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder  

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter

Dalarna Science Park ska i sitt arbe-

te bidra till att uppfylla Livsmedels-

strategins mål om en ökad livsmed-

elsproduktion till 2030. Sverige och 

Dalarna har goda förutsättningar för en ökad 

livsmedelsproduktion, trots detta består hälften 

av vår konsumtion av importerade livsmedel. En 

ökad livsmedelsproduktion är nödvändig för att 

säkra tillgången på säker och näringsriktig mat 

på lång sikt. Dalarna Science Park kan på olika 

sätt bidra till dessa mål. Vi spelar en viktig roll i 

att bidra till ökad produktivitet och innovation 

i en livsmedelskedja som utvecklas utifrån Da-

larnas unika förutsättningar. Vi ska också stäl-

la krav på råvaror från Dalarna och Sverige vid 

våra aktiviteter för att på så sätt bidra till ökad 

efterfrågan och ökad kunskap om hållbar mat 

från vår region. 
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Delmål:  

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor 

5.5 Säkerhetsställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande 

Dalarna Science Park ska verka för att 

skapa lika möjligheter till entreprenör-

skap och deltagande i våra aktiviteter 

för alla. Jämställdhet är något vi ef-

tersträvar i vår kommunikation och marknadsfö-

ring men också i den egna organisationen. Det är 

vår övertygelse att män och kvinnor ska ha samma 

möjlighet att få tillgång till resurser och stöd i sitt 

entreprenörskap. Vidare ska Dalarna Science Park 

aktivt ta hänsyn till jämställdhetsfrågor såväl vid ar-

rangemang av events och aktiviteter som vid det lö-

pande arbetet och utvecklingen av verksamheten.  

Dalarna Science Park har också ett långvarigt stra-

tegiskt förhållningssätt gällande genusperspektiv 

inom kommunikation. Detta gäller främst kommu-

nikation av förebilder och hur män och kvinnor be-

skrivs.  

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för 
en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om 
en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det har 
bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och soci-
al jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimen-
sioner av hållbar utveckling. Att avskaffa alla former av våld 
och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en 
grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för 
att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. 

Mål 5, Jämställdhet
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Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena 
bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de 
utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimat-
förändringar och en inkluderande tillväxt. Genom att ändra 
hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa 
tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar 
vår planet. 

Mål 7, Hållbar energi för alla

Delmål:  

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen 

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet.  

7. A Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi.  

Dalarna Science Park ska verka för att 

främja förnybara innovationer och tek-

nik för renare bränslen. Vi ingår som 

en av flera centrala aktörer i Dalarnas 

Energi- och klimatstrategi. Genom att påverka de 

företag vi samarbetar med i en positiv riktning är vi 

en del i det regionala arbetet för att skapa hållbara 

konsumtions- och produktionsmönster inom ener-

giområdet. 
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Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk till-
växt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skyd-
da arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa 
modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom 
att skapa goda förutsättningar för innovation och entre-
prenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla 
gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar 
hela samhället. 

Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt

Delmål:  

8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt 

8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet 

Dalarna Science Park ska verka för eko-

nomisk tillväxt i små och medelstora 

företag, det är ett huvudmål i Dalarna 

Science Parks verksamhet. Att särskilt 

främja företagande, kreativitet och innovation är en 

viktig del av vårt uppdrag och samtidigt ett sätt att 

bidra till en hållbar utveckling. Vi vill sträva efter att 

bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och mil-

jöförstöring och vill uppmuntra de företag vi arbetar 

med att anta utmaningen att hitta hållbara mönster 

och tillvägagångssätt i sin affärsutveckling.
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En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla fram-
gångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi 
människor och vår planet står inför måste våra industrier och in-
frastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och 
teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för 
såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessut-
om till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra 
till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara 
industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga 
sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Mål 9, Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur

Delmål:  

9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering 

Innovation bygger på att omsätta ny 

kunskap till nytta för samhället. Da-

larna Science Park gör detta i allt från 

flexibla processer med enskilda entre-

prenörer till stora gränsöverskridande projekt med 

många deltagare.  Hållbarhetsperspektivet är en 

självklar del i vårt innovationsarbete och i utveckling 

av produkter och tjänster är bland annat frågor om 

minskad materialåtgång, förlängd livstid och effek-

tivisering av resurser konkreta exempel på områden 

där Dalarna Science Park verkar.  

14



Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av 
resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt infly-
tande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen 
om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. 
kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan 
ställning. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främ-
jar alla människors möjlighet att delta i och påverka sam-
hällsutvecklingen.

Mål 10, Minskad ojämlikhet

Delmål:  

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 

10.3 Säkerhetsställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering.  

Dalarna Science Park ska verka för 

att alla människor oavsett ålder, kön, 

funktionsnedsättning, ras, etnicitet, 

ursprung, religion eller ekonomisk el-

ler annan ställning, kan inkluderas och ta del av vår 

verksamhet. Det är vår övertygelse att olikhet och 

mångfald bidrar till innovation! 
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Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och 
hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga plat-
ser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering 
som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera 
sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering be-
hövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden 

Mål 11, Hållbara städer och samhällen

Delmål:  

11.6 Minska städers miljöpåverkan 

För att städer och samhällen ska vara 

hållbara och fungera över tid behöver 

de människor som lever och verkar där 

trivas på platsen. Genom att skapa nya 

möjligheter för hållbara företag och entreprenörer 

bidrar vi till att skapa ett attraktivt Dalarna. Vår ab-

soluta målsättning är också att de företag vi arbetar 

med ska bidra till en positiv utveckling för vår miljö 

och till en hållbar utveckling i stort.  
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Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och 
hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga plat-
ser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering 
som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera 
sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering be-
hövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden 

Mål 12, Hållbar konsumtion  
och produktion

Delmål:  

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och 

hållbarhetsredovisningar  

Dalarna Science park ska genom ett 

strukturerat arbete öka företagens 

förståelse för hållbarhetsperspektivet 

som ett medel för ökad konkurrens-

kraft och lönsamhet och därmed bidra till en hållbar 

konsumtion och produktion. 
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Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare 
och de Globala målen kan bara förverkligas genom glo-
balt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen 
kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobili-
sering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget 
land eller någon grupp lämnas utanför utvecklingen.

Mål 17, Genomförande och globalt 
partnerskap 

Dalarna Science Park ska verka för 

starka och gynnsamma partnerskap 

på lokal, nationell och internationell 

nivå. Mål 17 utpekar partnerskap och 

samverkan som en viktig del av lösningen på många 

av de globala målen. Dalarna Science Park vill öka 

kunskapsutbytet mellan aktörer och människor som 

vinner på att möta framtiden tillsammans.  
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