
Stretch och FNs Globala mål

För att få tydlighet i hur vi ska bidra till en bättre värld har Stretchgruppen valt ut fem av FNs 17 
Globala mål som fokusområden för de kommande fem åren.

Under varje huvudområde har vi sedan valt ut ett eller flera delmål som ska vara självklara delar av vårt 
varumärke. Delmålen ska göra det enklare för alla medarbetare i Stretchgruppen att hitta vilka 
områden man själv kan bidra på ett självklart sätt. 



FNs mål nr 5
Jämställdhet

Delmål 

5.5 Säkerställ fullt deltagande 
för kvinnor i ledarskap och 
beslutsfattande

Läs mer →

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en 
hållbar och fredlig utveckling….

https://stretch2se.sharepoint.com/sites/Stretchgruppen/Dokument/FNs Globala m%C3%A5l.pdf#page=2


FNs mål nr 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.2 Främja ekonomisk produktivitet

8.5 Full sysselsättning och anständiga 
arbetsvillkor med lika lön för alla

8.4 Förbättra resurseffektiviteten

8.8 Skydda arbetstagarens rättigheter 
och främja trygg och säker arbetsmiljö 
för alla

Delmål

Läs mer →

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra 
anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång….

https://stretch2se.sharepoint.com/sites/Stretchgruppen/Dokument/FNs Globala m%C3%A5l.pdf#page=3


FNs mål nr 11
Hållbara städer och samhällen

Delmål 

11.6 Minska städers miljöpåverkan

Läs mer →

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och 
andelen väntas stiga till 70 procent år 2050….

https://stretch2se.sharepoint.com/sites/Stretchgruppen/Dokument/FNs Globala m%C3%A5l.pdf#page=4


FNs mål nr 12
Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 

12.7 Främja hållbara metoder för 
offentlig upphandling

12.2 Hållbar förvaltning och 
användning av naturresurser

12.4 Ansvarsfull hantering av 
kemikalier och avfall

12.3 Halvera matsvinnet i världen

12.5 Minska mängden avfall markant

Läs mer →

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi 
människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt….

https://stretch2se.sharepoint.com/sites/Stretchgruppen/Dokument/FNs Globala m%C3%A5l.pdf#page=5


FNs mål nr 16
Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål 

16.5 Bekämpa korruption och mutor

Läs mer →

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett 
medel för hållbar utveckling….

https://stretch2se.sharepoint.com/sites/Stretchgruppen/Dokument/FNs Globala m%C3%A5l.pdf#page=6


Mer information hittar 
du på Globala målens 
hemsida

https://www.globalamalen.se/

https://www.globalamalen.se/

