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Väsentlighetsanalysen ger stöd och 
bidrar till en fördjupad kunskap om 
vilka delar av kyrkans, pastoratets och 
församlingens uppdrag och verksam-
het som knyter an till de globala må-
len samt vilka delmål där pastorat och 
församlingar kan göra skillnad.

I början…
För att göra en väsentlighetsanalys behövs en grund-
kunskap i Agenda 2030 och de globala målen. Ta hjälp 
av material på Svenska kyrkans Hållbarhetsportal och 
kontakt på stiftet, så blir ni bättre rustade för att arbe-
ta med Väsentlighetsanalysen för Agenda 2030 och de 
globala målen.

Studiecirkel
Arbetet med väsentlighetsanalysen är upplagt som en 
studiecirkel med tre träffar på totalt nio studietimmar 
(en studietimme är 45 minuter). 

FÖRSTA TRÄFFEN handlar om att identifiera vilka glo-
bala mål och delmål som pastorat och församling rela-
terar till och har en påverkan på, negativ eller positiv. 
Dessa mål utgör en bruttolista.

ANDRA TRÄFFEN handlar om att gå igenom delmålen 
och rangordna dem i tre nivåer i relation till hur pasto-
ratet och församlingen kan göra skillnad för att bidra 
till delmålens uppfyllande. De tre nivåerna benämns 
Central betydelse, Betydelse respektive Avstå. 

TREDJE TRÄFFEN handlar om hur det ni kommit fram 
till påverkar era val och prioriteringar inom pastora-
tets/församlingens verksamhet; GUDM, fastigheter, 
energi med mera. På vilket sätt får er rangordning av 
de globala målen inflytande på hur ni arbetar med för-
samlingsinstruktion, verksamhetsplan, policy, budget 
och kommunikation?

Gör så här
Synergi i egen verksamhet
I flera fall knyter globala mål och delmål an till både 
arbetet med kyrkornas miljödiplomering för hållbar ut-
veckling och Svenska kyrkans Färdplan för klimatet. 

En väsentlighetsanalys behövs om pastoratet eller 
församlingen ska göra en hållbarhetsredovisning. Det 
finns inga särskilda krav på hur en sådan analys ska gö-
ras, ofta förordas en väsentlighetsanalys relaterad till 
de globala målen.  

Samarbeta och samverka
Väsentlighetsanalysen utgår från en modell som andra 
aktörer i samhället använder sig av, till exempel kom-
muner, företag, myndigheter, högskolor med flera. Ni 
kan mötas i en gemensam modell för att se hur ni på 
bästa sätt kan samverka lokalt, kommunalt och regio-
nalt för att vara del av rörelsen för uppfyllande av de 
mål som Agenda 2030 stipulerar.

Kontakta Sensus
Väsentlighetsanalysen är framtagen i samarbete med 
Sensus. De kan ge råd om hur ni kan samarbeta och om 
anmälan av studiecirkel som sker via E-tjänst. Sensus 
kan också ordna digitala lärtillfällen om hur väsentlig-
hetsanalysen används.

Ni kan även ladda ned en powerpoint-presentation. 
Den ger en kortfattad introduktion till Agenda 2030 
och instruktioner för de tre träffarna. En utskrift av 
presentationen finns på följande sidor. 

Arbeta gärna i såväl arbetslag som bland förtroen-
devalda och ideellt engagerade, gärna blandat. Ni får 
syn på fler saker då. 

Kontakta ditt lokala Sensus-kontor: www.sensus.se
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Väsentlighetsanalys 
Globala målen

 Svenska kyrkan och Sensus

Introduktion
Check-in 
Syfte 
Att ge Ert pastorat/församling/grupp vägledning om hur de globala hållbarhetsmålen kan 
användas som plattform och integreras i arbetet med hållbar utveckling – i uppdrag och 
verksamhetsplanering och därmed främjandeuppdraget. 

Mål  
Ökade tillämpbara kunskaper om de globala hållbarhetsmålen och hur dessa kan och bör 
implementeras i egna verksamheter.
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Introduktion forts

Upplägg 
 
Roller 

Spelregler 

Reflektionsdomän (ej beslutsforum) 

Förhoppningar 

Vad är Agenda 2030
Viktigt att inte bara hålla koll på högtidliga mål - utan att ta ansvar och bryta ner målen 
till konkreta handlingar.  

Till att börja med:  
De 17 målen har 169 delmål och 230 globala indikatorer. 
http://www.mynewsdesk.com/se/myright/videos/informationsfilm-om-agenda-2030-och-
globala-maalen-28984  
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0  

Ingen ska lämnas utanför, alla länder är utvecklingsländer, alla FN-länder har 
samma ansvar och skyldigheter att gemensamt uppnå målen.  
Målen antogs 25 september 2015. 
  
Fyra mål ska uppnås till 2030:  
• Att avskaffa extrem fattigdom.  
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.  
• Att främja fred och rättvisa.  
• Att lösa klimatkrisen. 
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En resa i världens utveckling  
1990-2030

Milleniemålen 1990-2015          Globala målen 2015-2030  
    

Tre nivåer av hållbarhet 
”Hållbarhetstårtan”
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Teologisk motivation

Vad har ni för teologisk motivering kopplad till ert uppdrag och arbetet med de 
globala hållbarhetsmålen? 

• Finns något skrivet i Församlingsinstruktionen? I andra ”styrdokument”, vägledande 
dokument? 

• I relation till Biskoparnas brev om klimatet? 
• I relation till hållbarhetsportalen? 
• I relation till Färdplan för klimatet? 
• Hur Svenska kyrkan beskriver sitt arbete med Agenda 2030? 

Samtala i grupp 

Samtalet är med som motivation och ”blick” in i det fortsatta 

arbetet.

 Hur ser er påverkan ut?

Gör en spontan bedömning av nuläget. 

• Vilka delmål i Agenda 2030 berörs av ert uppdrag och 
verksamhet, direkt eller indirekt?  

• Utgå från det ni gör och påverkar. Påverkan kan vara positiv 
eller negativ. 
  

• Lista delmålen inom tilldelade mål (utan inbördes ordning). 

• Berätta för varandra om era val, och om varför. 
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Utcheck del 1

• Vad har vi gjort idag? 

• Hur var det? 

• Vad tar jag med mig nu? 

• Vad till nästa gång?
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Incheck del 2 

• Backspegel 

• Frågor och funderingar 

• Vad gör vi idag

Väsentlighetsanalys

Gradera delmålen utifrån er möjlighet att bidra till 
måluppfyllelse. Bedöm i tre nivåer. Skriv ner. 

Saknar ni något väsentligt där ni påverkar - som kan koppla till 
något mål eller delmål i Agenda 2030? Skriv ner.  
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Väsentlighetsanalys
Gå igenom de delmål som noterats. 
  
Gradera delmålen utifrån er möjlighet att bidra till måluppfyllelse. 
Bedöm i tre nivåer: 
 
Central betydelse. Delmålet är omistligt. Det är en tydlig del av vårt 
uppdrag och vi spelar roll och gör stor skillnad. Om inte vi gör detta 
kommer ingen annan att göra eller samordna det.  
  
Betydelse. Delmålet är viktigt. Det är en del av vårt uppdrag och vi spelar 
roll och gör skillnad, själva eller tillsammans med andra. Även andra kan 
göra det här. 
  
Avstå. Delmålet berör oss. Det kan knytas till vårt uppdrag och vi kan 
spela viss roll och göra en viss skillnad, själva eller tillsammans med 
andra. Andra gör det här bättre. 

Tre dokument med varsin rubrik: Central betydelse, Betydelse, Avstå. 
Notera de delmål (med nummer och rubrik) som ni anser hör hemma 
under respektive rubrik. Var beredda att berätta om och motivera era val.

Utcheck del 2

• Vad har vi gjort idag? 

• Hur var det? 

• Vad tar jag med mig nu? 

• Vad till nästa gång?
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Incheck del 3

• Backspegel 

• Frågor och funderingar 

• Vad gör vi idag?

Konsekvenser av analysen
Ta fram ”verksamhets-/handlingsplan” eller motsvarande. 

Stäm av med det ni kommit fram till: 
• Vad i planen kopplar samman med ert arbete kring de 

globala hållbarhetsmålen? På vilket sätt? 
• Lista enligt de tre nivåerna (Våga välja – pröva). 
• Var befinner ni er nu? Vad behöver ni göra för att kunna 

bidra (än mer)? 

Utveckla samverkan med andra aktörer? Inom vilka områden 
(mål med resp delmål) och med vilka?  

Hur kan ni gå vidare, med vad och med vilka medkrafter? 
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Summerar
• Har vi uppfyllt syfte och mål? 

• Har vi svarat på förhoppningarna? 

• Om inte helt och fullt; vad behöver vi göra? 

• Vad tar jag med mig? 

• Vad är nästa steg? 

Återkoppla gärna. 

Tack!  

erika.pihl@sensus.se 

urban.hermansson@sensus.se 

www-adress
facebook.com/sensus

twitter.com/sensus

instagram.com/sensus


