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Agenda 2030-klassificering– Guide
Alla projekt som beviljas bidrag från oss ska i sin startrapport ange vilka
globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 som resultatet av projektet förväntas
bidra till. Guiden hjälper dig att göra denna klassificering.
Er klassificering hjälper oss att följa och utveckla vår projektportfölj i riktning
mot hållbar tillväxt och målen i Agenda 2030.

Utgå från förväntat resultat
Välj minst ett och högst tre Vinnovaanpassade delmål som resultatet - inte
genomförandet - av ert projekt förväntas bidra till.
•

En jämställd projektgrupp innebär t.ex. inte att du ska klassa delmål under
jämställdhet.

•

En projektgrupp som bara reser med tåg under projekttiden ska inte klassa
begränsning av klimatförändringar.

•

Ett projekt som drivs i samarbete mellan olika aktörer därför att detta är en
förutsättning för finansiering ska inte klassa ett delmål under partnerskap.

Ert bidrag till målet ska förväntas uppstå som ett resultat av projektet, inte som en
effekt på lång sikt.

Motivera dina val
Vänligen förklara och motivera de val du gjort för att underlätta handläggningen
av startrapporten.

Ta hänsyn till huvudmålens kontext
Läs gärna de korta beskrivningarna av huvudmålen i Agenda 2030 på
www.globalamalen.se för att förstå i vilken kontext delmålen ska tolkas.
•

Exempelvis tillhör det anpassade delmålet ”Främja att alla människor
oavsett bakgrund inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet”
huvudmålet ”Minskad ojämlikhet”. Detta betyder att man med ”bakgrund”
syftar på de sju diskrimineringsgrunderna, inte fritidsintressen,
yrkestillhörighet osv.

Använd vår vägledning
För tolkning av ett specifikt delmål, dra gärna nytta av våra samlade erfarenheter
från klassificering i vår vägledning för tillämpning av Vinnova-anpassade delmål.
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Bilaga – Vägledning för tillämpning av Vinnovaanpassade delmål
Här hittar du de anpassade delmål som presenteras i startrapporten,
tillsammans med tips för hur de ska tillämpas.
Vinnova har valt ut och anpassat de mål som vi – inom ramen för vårt uppdrag
och i egenskap av myndighet – har möjlighet att påverka genom de projekt vi
finansierar.
Huvudmål

Anpassat delmål
Stärka förutsättningar för
socioekonomiskt utsatta
personer genom tillgång till
ekonomiska resurser,
grundläggande tjänster och ny
teknik (1.4)
Öka motståndskraften för
personer i utsatta situationer
såsom ekonomiska, sociala och
miljömässiga kriser och
katastrofer (1.5)

Vägledning för tillämpning
Målgruppen för projektet ska kunna
definieras som socioekonomiskt utsatta
personer.

Syftet är att öka motståndskraften mot kriser
och katastrofer hos människor som är i
riskzonen att drabbas av dem, dvs. att
minska människors utsatthet.

Målgruppen för projektet behöver inte vara
socioekonomiskt utsatta personer utan vilka
personer som helst som på grund av kriser
och katastrofer kan hamna i fattigdom.
Öka tillgången till tillräckligt med Detta delmål kan t.ex. klassas av projekt som
säker och näringsrik mat (2.1)
vill öka produktionen eller distributionen av
säker mat eller öka säkerheten och
näringsinnehållet i mat.
Minska undernäring och
näringsbrist (2.2)
Öka tillgången till nödvändiga
Detta delmål kan klassas av projekt som
produktionsresurser, insatsvaror antingen ska producera eller distribuera ny
och kunskap på rimliga villkor för kunskap, insatsvaror etc. Viktigt är att
livsmedelsproducenter (2.3)
villkoren är rimliga för livsmedelsproducenter.
Stärka förutsättningar för ökad
Förutsättningarna ska stärkas så att
hållbar livsmedelsproduktion
livsmedelsproduktionen bidrar till att
(2.4)
upprätthålla ekosystemen. Insatser för ökad
produktivitet inkluderas.
Delmålet kan t.ex. klassas av projekt inom
livsmedelsproduktion som ska främja
hållbart jordbruk, inklusive hållbar
användning av näringsämnen och minskad
användning av ämnen med negativ påverkan
på ekosystemet.
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Öka livsmedelssystemets
motståndskraft och/eller
anpassning till
klimatförändringar och extrema
väderförhållanden (2.4)
Begränsa och åtgärda
livsmedelssystemets negativa
miljöpåverkan (2.4)

Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13 och mål 15.
Här inkluderas utveckling och införande av
motståndskraftiga jordbruksmetoder.

Här ligger fokus på livsmedelssystemet och
dess miljöpåverkan. Delmålet kan inte
klassas av projekt som minskar negativ
miljöpåverkan i någon del av
livsmedelssystemet på bekostnad av någon
annan del av systemet.
Projekt som syftar till minskning av matsvinn
bör välja delmål under mål 12.

Minska smittspridning (3.3)
Förebygga och/eller behandla
somatisk eller psykisk ohälsa
(3.4)

Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
Här ingår t.ex. utveckling av effektiva
vaccinationsstrategier.
Förebyggande åtgärder ska rikta in sig mot
identifierade riskgrupper.

I behandla ohälsa ingår t.ex. effektiv
användning av läkemedel.
Främja psykisk hälsa och
Främjande arbete riktar in sig mot alla
välbefinnande (3.4)
grupper i samhället.
Förebygga beroendeproblematik Förebyggande åtgärder ska rikta in sig mot
och/eller behandla människor
identifierade riskgrupper.
med beroendeproblem (3.5)
Beroendeproblematik innefattar alla
negativa konsekvenser som kan följa av ett
beroende, t.ex. rattfylleri och våld.
Minska skador och dödsfall i
trafikolyckor (3.6)
Främja god sexuell och
reproduktiv hälsa för alla (3.7)
Främja allmän tillgång till hälso- Här klassas t.ex. projekt som bidrar till en
och sjukvård av god kvalitet för jämställd hälsa, dvs. att kvinnor och män,
alla (3.8)
flickor och pojkar har samma förutsättningar
för en god hälsa samt erbjuds vård och
omsorg på lika villkor.
I främjandet av allmän tillgång inkluderas
insatser för ökad effektivitet och kapacitet
inom hälso- och sjukvården.
Minska döds- och sjukdomsfall
Här klassas även projekt som syftar till att
till följd av hälsofarliga
avhjälpa vid källan, t.ex. substitution av
föroreningar och kemikalier (3.9) farliga ämnen i industriproduktion.

4 (13)

2019-02-01
Dnr: 2019-01098-3
Utveckla och/eller producera
vaccin och läkemedel (3.b)
Stärka förmågan att identifiera,
reducera och hantera nationella
och globala hälsorisker (3.d)
Främja djurs hälsa (originalmål
saknas)
Stärka förutsättningar för alla att
fullborda grund- och
gymnasieutbildning av likvärdig
och god kvalitet (4.1)
Öka antalet ungdomar och
vuxna med relevant kompetens
för att få/behålla anställning
eller starta och driva företag
(4.4)
Främja lika tillgång till utbildning
på alla nivåer för alla, oavsett
kön eller bakgrund (4.5)
Stärka de kunskaper och
färdigheter som människor
behöver för att kunna bidra till
en hållbar utveckling (4.7)
Skapa trygga, inkluderande och
ändamålsenliga lärandemiljöer
(4.a)

Med hälsorisker avses t.ex. fetma, diabetes,
cancer, demenssjukdomar och psykisk
ohälsa.

Delmålet kan t.ex. klassas av projekt som vill
tillvarata individers innovativa förmåga och
hjälpa dem bli egenföretagare. Det omfattar
även insatser för livslångt lärande.
Här klassas bland annat projekt som bidrar
till att kvinnor och män, flickor och pojkar
har samma möjligheter och villkor när det
gäller utbildning, studieval och personlig
utveckling.
Om projektet bidrar till att stärka
kapaciteten att begränsa
klimatförändringarna eller deras effekter kan
projekt som väljer detta delmål även bidra
till delmål under mål 13.
Här avses både fysiska och digitala
lärandemiljöer och -processer.

I trygga lärandemiljöer inkluderas t.ex.
simulering av verkliga farliga miljöer.
Öka tillgången till utbildade
Här ingår både insatser som syftar till att fler
lärare (4.c)
lärare utbildas och sådana som bidrar till att
göra lärare mer tillgängliga, t.ex. genom
distansundervisning.
Motverka alla former av våld
Projekt som bidrar till en jämställd hälsa bör
mot och diskriminering av flickor i första hand välja delmål under mål 3.
och kvinnor (5.1 och 5.2)
Projekt som bidrar till en jämställd utbildning
bör i första hand välja delmål under mål 4.

Stärka förutsättningar till
kvinnors fulla och faktiska
deltagande och jämn fördelning
av makt och inflytande i det
ekonomiska, offentliga och
politiska livet (5.4 och 5.5)

Därutöver kan projekten ofta även välja
detta delmål.
Här klassas t.ex. projekt som bidrar till att
kvinnor och män har samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och
forma villkoren för beslutsfattandet.
Här klassas även projekt som bidrar till att
kvinnor och män har samma möjligheter och
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villkor i fråga om betalt arbete som ger
ekonomisk självständighet livet ut och
projekt som bidrar till att kvinnor och män
tar samma ansvar för hemarbetet och har
möjligheter att ge och få omsorg på lika
villkor.

Stärka kvinnors egenmakt med
hjälp av gynnsam teknik (5.b)

Om projektet genom fokus på jämställdhet
bidrar till att stärka kapaciteten att begränsa
klimatförändringarna eller deras effekter,
kan projekt som väljer detta delmål även
bidra till delmål under mål 13.
Här avses både utveckling och användning av
samt tillgång till teknik, som syftar till att
stärka kvinnors egenmakt.

Trygga försörjningen av säkert
dricksvatten för alla (6.1)
Minska föroreningar i vatten
Här klassas även projekt som syftar till att
och/eller förbättra behandlingen avhjälpa vid källan, t.ex. substitution av
av avloppsvatten (6.3)
farliga ämnen i industriproduktion.
Projekt som syftar till att minska
föroreningar i hav bör i första hand välja
delmål under mål 14.

Främja en hållbar och effektiv
användning av sötvatten för
minskad vattenbrist (6.4)

Projekt som ska minska föroreningar i sjöar
och vattendrag bör i första hand välja delmål
under mål 15.
Delmålet omfattar vattenanvändningen
inom alla sektorer.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.

Främja tillgång till hållbar och
tillförlitlig energiförsörjning för
alla (7.1)
Utveckla och/eller öka
Delmålet kan användas även för projekt som
produktionen av förnybar energi utvecklar komponenter och/eller nya
(7.2)
material som främjar produktionen av
förnybar energi.

Främja en effektivare
energianvändning, inklusive
effektivare bränsleanvändning
(7.3)
Uppnå högre produktivitet inom
näringsliv och samhälle genom
diversifiering, tekniska

Projekt som väljer detta delmål bidrar även
ofta till delmål under mål 13.
Projekt som väljer detta delmål bidrar även
ofta till delmål under mål 13.
Delmålet används främst för projekt vars
huvudsakliga mål är att uppnå högre
produktivitet/ekonomisk tillväxt.
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förbättringar och innovation
(8.2)
Främja att ekonomisk tillväxt
frikopplas från negativ
miljöpåverkan (8.4)

Detta kan ske t.ex. genom cirkulära flöden,
delningsekonomi och nya affärsmodeller.
Här handlar det om produktion och
konsumtion av varor och tjänster, som bidrar
till ekonomisk tillväxt utan att generera
miljöpåverkande utsläpp eller vara beroende
av nya resursuttag.

Ett projekt som syftar till
resurseffektiviseringar eller renare
tekniker/processer bör i första hand välja
delmål under mål 9. Om resultatet förväntas
minska det totala koldioxidutsläppet och
uttaget av naturresurser bör projektet även
kunna välja detta delmål. Det kan t.ex. vara
fallet om det frigjorda utrymmet inte
används till ökad produktion. Det kan också
vara aktuellt om resultatet minskar
beroendet av produkter som tagits fram med
hjälp av orena tekniker/processer eller
ineffektiv användning av naturresurser.
Möjliggöra en full och produktiv För att välja detta delmål är det viktigt att
sysselsättning med anständiga
resultatet av projekt bidrar till
arbetsvillkor för alla (8.5)
sysselsättning. Det är inte tillräckligt att
sysselsätta personer under projekttiden.
Skydda arbetstagares rättigheter Detta delmål kan t.ex. klassas av projekt som
och främja en god arbetsmiljö
ska förbättra säkerheten på arbetsplatser.
för alla arbetstagare (8.8)
Främja hållbar turism som
skapar arbetstillfällen och
främjar lokal kultur och lokala
produkter (8.9)
Bygga och/eller utveckla en
Detta delmål inkluderar all typ av
hållbar, tillförlitlig och
infrastruktur, däribland digital och fysisk
motståndskraftig infrastruktur
infrastruktur samt forskningsinfrastruktur
som skapar ökad samhällsnytta (t.ex. MAX IV och ESS).
(9.1)
Infrastruktur i form av t.ex.
innovationskontor vid lärosäten,
plattformar, testbäddar och nätverk
omfattas. Gemensamt är att infrastrukturen
ska öka samhällsnyttan.
Främja en ekonomiskt
Detta delmål inkluderar all typ av
överkomlig och rättvis tillgång
infrastruktur, däribland digital och fysisk
till infrastruktur för alla (9.1)
infrastruktur samt forskningsinfrastruktur
(t.ex. MAX IV och ESS).
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Infrastruktur i form av t.ex.
innovationskontor vid lärosäten,
plattformar, testbäddar och nätverk
omfattas.
Ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång
betyder inte att alla ska ha råd och möjlighet
att få tillgång till all infrastruktur. Villkoren
ska gälla för de som infrastrukturen är
relevant för.

Stärka små och medelstora
företags möjligheter till
utveckling, förädling och
försäljning genom tillgång till
verktyg, tjänster och nätverk
(9.3)
Främja en hållbar industri
genom effektivare
resursanvändning, fler rena och
miljövänliga tekniker och
industriprocesser (9.4)

Stärka forsknings-, utvecklingsoch innovationsförmågan samt
den tekniska kapaciteten i
industrin (9.5)

Små och medelstora företags tillgång till
nätverk klassas i första hand mot närmast
följande delmål.
Aktiviteter för att utöka eget nätverk eller
utveckla verktyg för det egna företaget
omfattas av detta delmål. I tjänster
inkluderas bl.a. finansiella tjänster.
Ex: inkubatorer, acceleratorer, resecheckar
Om resultatet av projektet förväntas minska
det totala koldioxidutsläppet och uttaget av
naturresurser bör projektet även kunna välja
delmål under mål 8 om frikoppling mellan
ekonomisk tillväxt och negativ
miljöpåverkan.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
Begreppet industri ska här tolkas brett och
omfatta hela näringslivet.
Om projektet ska stärka små och medelstora
företags utveckling genom tillgång till
nätverk m.m. bör i första hand det specifika
delmålet under mål 9 väljas.
Projekt som syftar till stärkt
innovationsförmåga i offentlig verksamhet
bör klassas mot delmål om ökad effektivitet i
offentlig sektor under mål 16.
Resultatet av projektet ska bidra till den
stärkta förmågan. Det är inte tillräckligt att
parterna inom ramen för projektet utvecklar
sina egna förmågor, utan fokus ska ligga på
ett större systemperspektiv. Resultat av
projektet ska stärka förmågan även hos
aktörer som inte varit involverade i
projektet.
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Minska den ekonomiska
ojämlikheten (10.1)
Främja att alla människor
oavsett bakgrund inkluderas i
det sociala, ekonomiska och
politiska livet (10.2)

Förbättra regleringen och
övervakningen av
finansmarknader och
finansinstitut (10.5)

Främja ansvarsfull och säker
migration och integration (10.7)
Främja tillgång för alla till
tillfredställande, säkra och
ekonomiskt överkomliga
bostäder (11.1)

Detta delmål handlar om att skapa
förutsättningar för alla oavsett bakgrund att
vara fullt och faktiskt deltagande i samhället
och ha tillgång till samhällets alla funktioner.
Delmålet utgår från de sju
diskrimineringsgrunderna och avser endast
individer, dvs. inte inkludering av företag på
marknader eller i värdekedjor.
Projektet måste på något sätt bidra till att
förbättra regleringen eller övervakningen av
finansmarknader eller finansinstitut med
syfte att minska ojämlikheten mellan och
inom länder.
Projekt som syftar till att utveckla metoder
för hållbara investeringar bör välja delmål
om införande av hållbara metoder under mål
12.

Här kan det handla om att bygga nya,
renovera gamla eller på nya sätt fördela de
bostäder som finns. I tillägg kan det handla
om innovationer som gör bostäder säkrare
eller mer ekonomiskt överkomliga.
Öka tillgången till hållbara, säkra Transporter och transportsystem omfattar
och tillgängliga transporter och alla former av transporter.
transportsystem (11.2)
Förbättra trafiksäkerheten (11.2)
Främja inkluderande och hållbar Delmålet inkluderar bland annat anpassning
planering och förvaltning av
av planer för hållbar samhällsbyggnad i ljuset
av nya tekniker och lösningar, såsom
boende och samhällen (11.3)
autonoma fordon och delningsekonomi.
Minska städers negativa
Delmålet avser miljöpåverkan per person
miljöpåverkan (11.6)
och kan t.ex. klassas av projekt som syftar till
ökad/smartare återvinning, lägre
energianvändning eller mer miljömässigt
hållbara byggnader och byggande. Med
miljöpåverkan avses även klimatpåverkan.

Öka tillgången till säkra,
inkluderande och tillgängliga
grönområden och offentliga
platser (11.7)

Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
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Främja positiva ekonomiska,
sociala och miljömässiga
kopplingar mellan stad,
stadsnära områden och
landsbygd (11.a)

Städer, stadsnära områden och landsbygden
är sammankopplade på olika sätt. På grund
av denna sammankoppling kan beslut som
fattas i städer, med syfte att skapa positiva
effekter där, ha negativa effekter på andra
geografiska områden.
Det kan även vara så att beslut som fattas på
landsbygden kan ha negativa konsekvenser
för städer.
Detta delmål kan enbart klassas av projekt
vars innovation tar vara på de kopplingar
som finns mellan städer, stadsnära områden
och landsbygden för att skapa positiva
effekter för fler områden.

Stärka städers och samhällens
förmåga att anpassa sig till
klimatförändringarna och öka sin
motståndskraft mot katastrofer
(11.b)
Uppnå hållbar och effektiv
förvaltning och användning av
naturresurser (12.2)

Delmålet kan bl.a. klassas av projekt som
syftar till att främja utvecklingen av
regionala styrkeområden och
innovationsmiljöer.
Här inkluderas både städer, stadsnära
områden och landsbygd.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
Detta delmål kan klassas av projekt som
syftar till att göra konsumtionen eller
produktionen mer hållbar genom att
använda mindre av jordens naturresurser.
Det kan t.ex. vara projekt som ska öka
användningen/försäljningen av second
handvaror. Det kan även vara projekt som
byter ut en ändlig naturresurs mot en
förnybar i produktionen.

Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
Minska matsvinnet genom hela Detta delmål är tillämpligt även för projekt
livsmedelskedjan (12.3)
som använder sig av matsvinnet i sin
innovation eftersom det då blir en resurs och
inte avfall.
Uppnå miljövänlig hantering av
Här ligger fokus främst på hantering.
kemikalier och annat avfall
Delmålet kan även klassas av projekt vars
under hela deras livscykel
resultat leder till minskad användning av
inklusive minskade utsläpp i luft, farliga ämnen, t.ex. genom att byta ut
vatten och mark (12.4)
skadliga kemikalier mot mindre skadliga eller
helt utesluta dem med hjälp av nya tekniker.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
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Minska mängden avfall genom
åtgärder för att förebygga,
återanvända och återvinna avfall
(12.5)
Möjliggöra/underlätta
införandet av hållbara metoder
och hållbarhetsrapportering i
verksamheter (12.6)

Integrera ett
hållbarhetsperspektiv i offentlig
upphandling (12.7)
Stärka förutsättningar för
människor att ändra sina
beteenden för mer hållbara
livsstilar (12.8)

Detta delmål kan t.ex. klassas av projekt som
ökar en produkts livslängd eller gör det
möjligt att återanvända komponenter i
produkten.
Begreppet hållbara metoder kan tolkas brett
och omfattar alla typer av verksamheter. I
begreppet ingår t.ex. metoder för hållbara
investeringar och implementering av socialt
hållbara metoder i en organisation.
Projekt inom industrin, som utvecklar mer
miljövänliga tekniker eller processer, bör i
första hand välja delmål under mål 9.

Detta delmål kan klassas av projekt som på
olika sätt ska skapa incitament för och/eller
leda till en beteendeförändring på
individnivå, t.ex. resa kollektivt i högre
utsträckning eller minska sina
konsumtionsbaserade utsläpp.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.

Utveckla och/eller införa verktyg
för att stödja arbetet för en
hållbar turism (12.b)
Öka utvecklingen, produktionen
och användningen av material
som bidrar till en hållbar
utveckling (originalmål saknas)
Integrera klimatåtgärder i
planering, strategier och policy
(13.2)
Öka medvetenhet kring och
Detta delmål bör tolkas brett.
kapacitet att begränsa
klimatförändringarna och deras Delmålet omfattar utveckling och
effekter (13.3)
användning av lösningar (inklusive policyer)
som minskar klimatpåverkande utsläpp och
därigenom stärker kapaciteten att begränsa
klimatförändringarna.
Kapaciteten att begränsa klimatförändringar
och deras effekter kan även stärkas genom
insatser med huvudsyfte att åstadkomma
förbättringar inom andra målområden.
Detta innebär att projekt som t.ex. avser
livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbar
användning av naturresurser och ekosystem,
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jämställdhet eller mänsklig säkerhet kan
bidra även till detta mål, förutsatt att denna
potential tas tillvara.

Förebygga och minska alla
föroreningar i havet, inklusive
marint skräp och tillförsel av
näringsämnen (14.1)
Skydda och återställa marina och
kustnära ekosystem (14.2)
Begränsa och åtgärda
havsförsurningens konsekvenser
(14.3)
Bevara, återställa och hållbart
använda ekosystem och dess
ekosystemtjänster, på land och i
sötvatten (15.1)

Delmålet inkluderar även förbättrad
utbildning och andra insatser för ökad
medvetenhet om hur klimatförändringar och
deras effekter kan begränsas, t.ex. genom
medvetna konsumtionsval.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 6 och 13.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
Detta delmål kan t.ex. klassas av projekt som
förväntas minska och åtgärda övergödning
och försurning i sjöar och vattendrag.
Projekt som väljer detta delmål och som
förväntas bidra till renare sjöar och
vattendrag, bidrar ofta även till delmål under
mål 6.
Delmålet inkluderar främjande av hållbart
jordbruk för att bevara ekosystem och
biologisk mångfald. Avser jordbruket
livsmedelsproduktion kan klassning även ske
mot hållbar livsmedelsproduktion under mål
2.

Främja hållbart skogsbruk,
inklusive ökad ny- och
återbeskogning (15.2)
Återställa förstörd mark och jord
(15.3)
Integrera värdet av biologisk
mångfald och ekosystem i
planerings- och
utvecklingsprocesser (15.9)
Främja ökad trygghet och allmän
säkerhet samt minska
brottsligheten

Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
Projekt som väljer detta delmål bidrar ofta
även till delmål under mål 13.
Detta delmål tolkas brett. Det omfattar bl.a.
insatser som syftar till att minska alla former
av våld eller utnyttjande men även projekt
som avser att stärka rättssäkerheten på
nationell och internationell nivå, skydda
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medborgerlig integritet, säkerställa lika
tillgång till rättvisa för alla, bekämpa
organiserad brottslighet eller minska
korruption och mutor.
Med säkerhet avses även IT-säkerhet.

Öka effektiviteten,
transparensen och
ansvarsskyldigheten på alla
nivåer i offentlig sektor (16.6)

Främja inkluderande,
deltagarbaserat och
representativt beslutsfattande
på alla nivåer (16.7)
Stärka demokratin genom
allmän tillgång till information
och skydd av grundläggande
friheter (16.10)

Om projektet - genom fokus på allmän
säkerhet - bidrar till att stärka kapaciteten
att begränsa klimatförändringarna eller
deras effekter, kan projekt som väljer detta
delmål även bidra till delmål under mål 13.
Detta delmål kan t.ex. klassas av projekt som
medför stärkt innovationsförmåga/kapacitet i offentlig verksamhet. Här ingår
även projekt som syftar till att offentlig
sektor ska kunna fatta långsiktiga beslut med
bibehållen transparens, själva eller i
samverkan med andra.
Här avses t.ex. inflytande över beslut och
anpassning till lokala förutsättningar som
stärker tillit och vilja/förståelse för
investeringar som främjar det gemensamma.
Detta delmål kan t.ex. klassas av projekt som
syftar till att öka tillgången till korrekt,
relevant och trovärdig information för stärkt
demokrati.

Projektet ska bidra till allmän tillgång till
information som är relevant för detta
huvudmål. Innovationer för effektivare
marknadsföring av produkter räknas inte in
här.
Öka tillförseln av finansiella
Detta delmål kan klassas av projekt där det
resurser till utvecklingsländer för är tydligt hur de resurser som projektets
att möjliggöra en hållbar
innovation bidrar till att mobilisera ska
utveckling (17.3)
användas för att möjliggöra en hållbar
utveckling.
Föra en mer samstämmig politik Begreppet politik ska tolkas brett. Här ingår
för hållbar utveckling (17.14)
policyutveckling på alla nivåer i samhället
samt tillämpning av regelsystem.
Med samstämmig politik avses bland annat
samstämmighet mellan politik på olika
nivåer eller inom olika områden.
Om projektet bidrar till policyutveckling som
stärker kapaciteten att begränsa
klimatförändringarna eller deras effekter,
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Främja en hållbar utveckling
genom stärkta internationella
partnerskap, som mobiliserar
och utbyter kunskap och
finansiella resurser (17.16)

kan projekt som väljer detta delmål även
bidra till delmål under mål 13.
Detta delmål kan klassas av projekt där
partnerskapet är ett samarbete och detta
samarbete är nödvändigt för att bidra till en
hållbar utveckling. Det ska inte bara vara en
traditionell B2C/B2B-relation.

Resultatet av projektet ska bidra till ett
sådant samarbete. Det är inte tillräckligt att
det pågår under projekttiden utan ska
fortsätta efter projektets slut alternativt
bidra till nya samarbeten.
Uppmuntra och främja effektiva Partnerskapen i detta delmål behöver inte
partnerskap mellan aktörer från vara internationella. Även nationella,
offentlig, privat och ideell sektor regionala och lokala partnerskap inkluderas.
(17.17)
Detta delmål kan klassas av projekt där
partnerskapet utgör ett samarbete och detta
samarbete är nödvändigt för att bidra till en
hållbar utveckling. Det ska inte bara vara en
traditionell B2C/B2B-relation.
Resultatet av projektet ska bidra till ett
sådant samarbete. Det är inte tillräckligt att
det pågår under projekttiden utan ska
fortsätta efter projektets slut alternativt
bidra till nya samarbeten.

