


Vision: En framtid där människor 
lever i harmoni med naturen.



Övergripande mål: Världens biologiska mångfald är bevarad och väl 
förvaltad. Mänsklighetens globala fotavtryck ryms inom ramen för en planet. 



Verksamhetsidé: 
Vi är världens ledande 
miljöorganisation. Med vårt 
globala nätverk och vår lokala 
förankring driver vi förändring 
av avgörande betydelse.



Vi ser olikheter som en 
styrka, visar förståelse för 
varandras behov och 
förtroende för varandras 
kompetenser.
På WWF visar vi respekt för 
livet, planeten och varandra.

Vi är jämställda, ser värdet i 
allas arbete och respekterar 
varandras tid och insats.
Vi har en öppen och ärlig 
kommunikation, inkluderar 
och lyssnar på varandra.



Vi förmedlar en 
optimistisk grundsyn, 
sprider energi och 
inspirerar till handling.
Vi är strategiska, 
handlingskraftiga och 
konstruktiva.

Vi visar ett personligt 
engagemang och 
uppmuntrar andras.



Vi fokuserar på att ge 
energi och att bidra till 
varandras utveckling, och 
ser misstag som möjlighet 
till lärande.
På WWF är vi generösa 
med våra kunskaper och 
erfarenheter och skapar 
delaktighet. 

Vi lär oss av varandra och 
ger positiv feedback.
Vi lyfter varandra och sätter 
inte den egna personen eller 
positionen i första rummet. 



Vi är innovativa och modiga, 
vi vågar utmana rådande 
”sanningar” och banar väg 
för nya sätt att lösa problem.
På WWF är vi nyfikna och 
öppna för förändringar och nya 
idéer. 

Vi strävar efter utveckling 
genom ständigt lärande på 
individ- och organisationsnivå. 

Vi ser nödvändigheten i att 
testa nya idéer för att nå våra 
mål, och att även de processer 
som misslyckas ger oss viktig 
kunskap inför vidare vägval. 



På WWF tar alla ett eget 
ansvar för att nå målen 
för såväl det egna 
arbetet som för helheten. 
Vi värnar vår egen och 
organisationens integritet 
och är tydliga med våra 
roller, ansvar och mandat. 

Vi lever som vi lär, är 
aktsamma om våra och 
planetens resurser, och 
står för organisationens 
värderingar.  



Vi bygger broar till 
och mellan de 
viktigaste aktörerna 
för en hållbar värld.



Vi fokuserar på 
lösningar, väl medvetna 
om att en gedigen 
problemformulering ofta 
är en god början.



Vi ser alltid till 
helheten. Vi gör 
nödvändiga 
avvägningar 
och prioriteringar 
utifrån ett helhets-
perspektiv.



Vi baserar alltid 
vårt arbete på 
bästa tillgängliga 
kunskap.




