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En introduktion till de inre utvecklingsmålen



Innehåll

▪ Bakgrund och introduktion till Inner 

Development Goals – översikt fas 1-3

▪ IDG Ramverket

▪ IDG Toolkit



Syfte med seminariet

▪ Vad krävs av oss som organisation och 

oss som individer för att röra oss närmare 

hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030?

▪ Utforska inre utveckling – individuellt och 

kollektivt – i relation till Agenda 2030

▪ Vilka färdigheter och förmågor behöver vi 

utveckla?

▪ Hur gör vi för att utveckla dessa?

▪ Vilka förutsättningar behöver finnas på plats 

i organisationerna för att möjliggöra denna 

inre utveckling?



Hur hållbart tror du att vi i vårt globala samhälle lever idag?

1. Vi lever i stort sett hållbart

2. Vi lever inte hållbart, men vi kan nå dit med tillgängliga 

medel

3. En hållbar utveckling är fortfarande möjlig, men det är oklart 

hur kan nå dit

4. Vi är permanent bortom en hållbar utveckling

Vi börjar med en uppvärmningsfråga…





▪ Core team: 18 individer (+styrelse med 5 individer)

▪ Scientific Advisory Board (40+ forskare)

▪ De som svarat på enkät (4000+ individer, org. repr. 

och praktiker)

▪ 100+ hubbars runt om i världen

▪ 50+ Organisationer (lärosäten, institutioner och 

företag) finansierar och stöttar

Vi som är inblandade



Partners



IDG Översikt

▪ Fas 1 (2020-2021): Vilka färdigheter och förmågor behöver vi 

utveckla?

Resultat: IDG Ramverket

▪ Fas 2 (2021-2022): Hur utvecklar vi dessa?

Resultat: IDG Toolkit

▪ Fas 3 (2022-2024): Testa i program, validera ramverket och 

toolkit, integrera i IDG hubbar

Pilotstudie: testa enkäten och processen i 6 länder, förbereda 

för 100+ länder 2023



IDG Fas 1:  2020-2021

Enkät 1: “What abilities, qualities or skills do you believe are essential 

to develop, individually and collectively, in order to get us significantly 

closer to fulfilling the UN Sustainable Development Goals?” 

Ungefär 1000 svar

Resultat: IDG-ramverket med 23 färdigheter och 5 dimensioner

https://www.innerdevelopmentgoals.org/framework

















Diskussionsfrågor i breakout room (10 min)

▪ Vilka färdigheter skulle jag vilja utveckla? 

▪ Vilka färdigheter behöver jag utveckla i min 

roll?

▪ Vilka färdigheter behöver vi som 

organisation/kollektiv utveckla för att 

fungera bättre eller hantera 

hållbarhetsfrågeställningarna?





IDG Fas 2: 2021-2022

Vilka metoder och verktyg använder du för 

att utveckla IDG färdigheter?

Resultat: Verktygslådan – The IDG Toolkit

▪ 19 metoder eller grupper av metoder som

stödjer utveckling i alla fem dimensioner

▪ Utgår från >2000 enkätsvar och input från en

scientific advisory board med >40 forskare



▪ 3 Perspektiv: Individ,

Organisation och Tränare

▪ Tränarperspektivet: 345 

enkätsvar (>200 metoder)

▪ Vilka fungerar?

Steg 1: Resultat från enkät



▪ Ett första urval utifrån några guidande frågor: 

▪ Evidends?

▪ Underliggande teori?

▪ Addresserar IDG:er och SDG:er?

▪ Community of practice?

▪ Kontext?

▪ Scientific advisory board (SAB) bidrog med några…

▪ Vid denna tidpunkt: 

▪ Inget systematiskt urval och

▪ Ingen utvärdeirng av vetenskapligt stöd

▪ Kommer att lanseras 15 December, men en liten första tjuvtitt…

Steg 2: Göra ett urval av metoder till IDG Toolkit





Inre kompass

Att ha en djupt förankrad känsla av ansvar för och engagemang kring värden och mål i

relation till vad helheten behöver



Komplexitetsmedvetenhet

Förståelse för samt förmåga att arbeta med komplexa och systemiska förhållanden och

orsakssamband



Samhörighet

Att ha en djupt rotad känsla av samhörighet med andra och/eller att vara del av en större

helhet, såsom samhället, mänskligheten eller det globala ekosystemet



Tillit

Förmåga att visa tillit samt skapa och upprätthålla tillitsfulla relationer



Diskutera i breakout room (10 min)

▪ Vad gör jag för att stödja min egen eller 

andras inre utveckling?

▪ Hur kan min organisation stödja min och 

mina kollegors inre utveckling?

▪ Om ni har jobbat med sådana här frågor…

▪ Vilka möjligheter och framgångar har ni 

upplevt?

▪ Vilka svårigheter och motstånd har ni stött 

på?





Tack för intresset!

Trevlig resa!


