
NYTÄNKANDE Idén är inte nytänkande i 
förhållande till de inno-
vationer som finns idag.

Idén är till viss mån ny-
tänkande i förhållande till de 
innovationer som finns idag.

Idén är nytänkande i för-
hållande till de innovationer 
som finns idag.

Idén är mycket nytänkande i 
förhållande till de innova-
tioner som finns idag.

HÅLLBARHETSNYTTA Innovationen har ingen 
koppling till något av de 169 
globala delmålen i Agenda 
2030. 
Innovationen har ingen 
betydelse för samhället eller 
individer.
Det finns inget ansvarsta-
gande i användandet av 
material (eller tänkt ma-
terial) till framställning av 
innovationen som minimerar 
det ekologiska fotavtrycket

Innovationen har viss kopp-
ling till ett eller flera av de 
169 delmålen i Agenda 2030.
Innovationen kan ha viss 
betydelse för samhälle och 
individer.
Det finns ett visst ansvars-
tagande i användandet av 
material (eller tänkt mate-
rial) till innovationen som 
minimerar det ekologiska 
fotavtrycket.

Innovationen har en kopp-
ling till ett eller flera av de 
169 delmålen i Agenda 2030.
Innovationen kan få be-
tydelse för samhälle och 
individer.
Det finns ett ansvarstagande 
i användandet av material 
(eller tänkt material) till inno-
vationen som minimerar det 
ekologiska fotavtrycket.

Innovationen har en stark 
och tydlig koppling till ett el-
ler flera av de 169 delmålen 
för Agenda 2030.
Innovationen kan få mycket 
stor betydelse för samhälle 
och individer.
Det finns ett stort ansvars-
tagande i användandet av 
material (eller tänkt mate-
rial) till innovationen som 
minimerar det ekologiska 
fotavtrycket.

INNOVATIONENS
GENOMFÖRBARHET

Innovationen är inte genom-
förbar/beskriver inte hur den 
kan genomföras med ytterli-
gare kompetens/resurser.

Innovationen går delvis att 
genomföra/beskrivs hur 
den delvis kan genomföras 
med ytterligare kompetens/
resurser.

Innovationen går att ge-
nomföra/beskrivs hur den 
kan genomföras med
ytterligare kompetens/ 
resurser.

Innovationen är genom-
förd (till exempel genom 
en fungerande prototyp, 
mockup eller annat) och/
eller genom en mycket bra 
beskrivning hur det går att 
genomföra innovationen 
med ytterligare kompetens/
resurser.

1 2 3 4

BEDÖMNINGSMATRIS INNOVATION


