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Förord 

Den här rapporten är resultatet av en förstudie inom ramen för ett 
forskningsprojekt som drivs av Sara Gustafsson vid Linköpings universitet. Den har 
författats av Sara Gustafsson, med inspel från Helena Hedström och Dimitar 
Vasilev vilka har bidragit med underlagsmaterial och texter som har integrerats i 
rapporten. Projektet, som heter ”Förbättrad regional och lokal hållbarhetsprestanda 
genom integrering av FN:s globala mål (LETS)” är finansierat av Formas och 
handlar om att utveckla kunskap om hur de 17 globala målen för hållbar utveckling 
kan implementeras på regional och lokal nivå i svenska kommuner och regioner. 
Projektet fyller en viktig funktion i att sammanställa, analysera och kommunicera 
erfarenheter och bidra med ny kunskap och inspiration till regioner och kommuner 
som står i begrepp att integrera Globala målen. LETS tar sin utgångspunkt i 
styrning och ledning och hur regioner, kommuner kan samverka med andra 
lokala/regionala aktörer för att tillsammans bidra till en mer hållbar utveckling. 
Projektet uppdelat i tre etapper, där denna förstudie är den första. I den andra 
etappen görs pilotstudier att i en region och en kommun i syfte att få en djupare 
förståelse för vilka utmaningar och möjligheter kommuner och regioner upplever i 
sitt arbete med att implementera Globala målen. Den tredje etappen består av 
djupstudier i två regioner, där vi kommer att analysera såväl regionmyndigheters, 
kommuners som andra aktörers arbete med Globala målen. Projektet pågår från 1 
januari 2018 till 31 december 2020. 

Den här förstudien bygger på översiktliga intervjuer med 
kommunrepresentanter och regionrepresentanter samt på en litteraturgenomgång 
av existerande erfarenheter kring implementering av Globala målen på regional och 
kommunal nivå. Förstudien genomfördes under våren 2018.  Rapporten, som är 
den första empiriska resultatpresentationen från LETS finns även att finna 
elektroniskt på www.ep.liu.se . Där kommer vi fortlöpande att publicera artiklar och 
rapporter från forskningsprojektet. Om ni är intresserade av att veta mer om 
forskningsprojektet och hur det utvecklas eller vill samverka kring dessa frågor får 
ni gärna höra av er till projektledaren Sara Gustafsson (sara.gustafsson@liu.se eller 
013-286602) 
 
Stort tack till alla som har ställt upp och svarat på intervjufrågor och andra frågor 
och delat med sig av sina erfarenheter och reflektioner. Stort tack även till Formas 
som finansierar den här forskningen 
 

New York 2018-09-25 

 

Sara Gustafsson,  
Biträdande professor vid avdelningen för Industriell miljöteknik, Linköpings universitet 
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Sammanfattning 

Med Agenda 2030 och FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling initierades en 
ny era för det globala hållbarhetsarbetet med tydligt fokus på målstyrning, där 
samverkan och integration är nyckelbegrepp. Globala målen skulle kunna bidra till 
ett mer proaktivt och allomfattande hållbarhetsarbete genom att arbetet bättre 
operationaliseras och integreras i såväl internationella, nationella, regionala som 
lokala policyer och strategier. Men det kan också finnas en risk att denna nya 
globala Agenda kan leda till det bara är retoriken och inramningen som ändras och 
inte praktiken. Hur man ska gå tillväga på regional och lokal nivå för att 
implementera Globala målen finns inte särskilt tydligt beskrivet i Agenda 2030. Det 
pågår dock mycket aktivitet kopplat till de globala målen på såväl regional som lokal 
nivå, vilket betyder att erfarenhetsbanken för implementering av de globala målen 
växer för varje dag.  

Regioner och kommuner är institutioner som står för kontinuitet och 
långsiktighet i det lokala och regionala hållbarhetsarbetet. Då flera av målen är av 
mellankommunal och kommunal art skulle de regionala och lokala nivåerna kunna 
utgöra eller bidra till plattformar och ha samordnande roller för strategisk 
samverkan kring hållbarhetsfrågor i allmänhet och de globala målen i synnerhet. 

Det finns redan ett utvecklat hållbarhetsarbete inom kommuner och regioner. 
Därför är det viktigt att reflektera över hur det kan förhållas till de Globala målen 
för undersöka hur de kan integreras i processerna istället för att bli separata 
projekt. Det är även viktigt att reflektera över redan existerande samverkansformer 
och arenor. De globala målen skulle kunna ses som ett instrument för att samordna 
den flora av hållbarhetsinitiativ som redan finns i de regionala och kommunala 
kontexterna, vilket skulle kunna bidra till att man ökar verkningsfullheten i det 
existerande hållbarhetsarbetet och ”levlar” (höjer) hållbarhetsprestandan till nästa 
nivå. 

Den här rapporten, som är en förstudie, är den första inom forskningsprojektet 
”Förbättrad regional och lokalhållbarhetsprestanda genom integrering av FN:s 
globala hållbarhetsmål (LETS1). Projektet fyller en viktig funktion i att samla, 
sammanställa, analysera och kommunicera erfarenheter och därmed bidra med ny 
kunskap och inspiration till tillvägagångssätt för regioner och kommuner som står i 
begrepp att integrera de globala målen. Syftet med den här studien, som är en 
förstudie till LETS, och den här rapporten är inte att var heltäckande och 
allomfattande, utan den fyller främst funktionen att utgöra underlag för de 
kommande etapperna i forskningsprojektet LETS vad gäller tex. urval av 

                                                           
 
 
1 LETS: Levelling the regional and local sustainability performance through integration 
of the SDGs. På svenska: Förbättrad regional och lokal hållbarhetsprestanda genom 
integrering av FNs globala hållbarhetsmål) 2018-2020. Projektet finansieras av Formas. 
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djupstudieobjekt, litteratursökning etc. Den ger en översiktlig bild av kunskapsläget 
våren 2018 med utgångspunkt från forskningsfrågorna i forskningsprojektet LETS. 
Syftet med att sammanställa det här underlaget i en rapport fyller förhoppningsvis 
en funktion som inspiration till de kommuner och regioner som idag är i eller ska 
påbörja processen att implementera Globala målen. 

Studien baseras på dels en genomgång av vetenskaplig litteratur och andra 
rapporter och dels en övergripande intervjustudie med miljö/hållbarhetsstrateger 
(eller motsvarande) i 15 kommuner och 4 regioner i Sverige. Medan 
litteraturstudien har ett internationellt perspektiv är intervjustudien mer fokuserad 
till svenska förhållanden (vilket också är fokus för forskningsprojektet LETS).  

I litteraturundersökningen har vi även gått tillbaka till tidigare globala initiativ, 
som Agenda 21 och Milleniemålen, för att reflektera över vilka lärdomar som kan 
dras från dessa processer och hur det kan utnyttjas i arbetet med de Globala målen. 

De globala målen har beskrivits i en rad olika publikationer under de senaste 
åren, men är först nyligen dessa har börjat ge exempel på hur målen omsatts i 
praktik, vilket ju inte är särskilt överraskande. Utifrån de artiklar och rapporter vi 
studerat för den här rapporten har vi valt ut ett antal teman, utifrån 
forskningsprojektets övergripande syfte och frågeställningar. Rapporten ger bland 
annat exempel på de utmaningar och möjligheter med regional och lokal 
implementering som vi identifierat i litteraturen. Många av både möjligheterna och 
utmaningarna som litteraturen beskriver handlar om samverkan och det 
tvärsektoriella arbetssättet. Den inneboende komplexiteten hos de Globala målen 
seglar upp som en av utmaningarna, och detta kopplat till hur En av utmaningarna, 
som nämns på flera ställen i litteraturen är Globala målens inneboende komplexitet 
och svårigheten att anpassa målen och indikatorerna till lokal nivå. Andra 
utmaningar som identifierats är svårigheten att samla intressenter med rätt 
kunskap och engagemang. Vidare diskuteras data som en utmaning och då handlar 
det om tillgång till data och tillgång till tillförlitliga data. Samordning kunskap är 
andra aspekter som pekas ut som utmaningar. Bland de möjligheter som vi 
identifierat i litteraturgenomgången. När det gäller utmaningar handlar det mycket 
om att hållbarhetsarbetet kan få ett uppsving, att det kan underlätta 
beslutsfattande, öka resurseffektivitet samt underlätta för kunskapsbyggande. 
Vidare nämns att detta gemensamma ramverk skulle kunna underlätta för att 
visualisera och jämföra hållbarhetsarbetet mellan olika organisationer samt att det 
kn underlätta för samarbete kring dessa frågor eftersom man pratar samma 
hållbarhetsspråk. 

Det finns även ett stort antal vetenskapliga artiklar och olika rapporter som 
beskriver olika slags verktyg som ska stötta och underlätta för implementeringen av 
Globala målen. Det finns verktyg som ger stöd till såväl inventering som mätning 
och uppföljning. Men det finns också verktyg för att underlätta samverkan mellan 
olika aktörer.  

Utifrån de intervjuer vi gjort för den här studien kan vi konstatera att många 
kommuner och regioner är i uppstartsfasen av att implementera Global målen. Det 
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handlar i stor utsträckning om att integrera målen i strategier och att förankra och 
kommunicera. Utifrån intervjuerna kan vi utläsa att den främsta potentialen som 
kommunerna och regionerna i den här studien ser med Globala målen handlar om 
att få struktur och stöd i sina processer för hållbar utveckling. En annan potential är 
att få ett gemensamt hållbarhetsspråk som fungerar över organisationsgränser och 
nationsgränser. De hinder som kommunerna och regionerna upplever är framförallt 
koppade till svårigheten att konkretisera Globala målen och att omsätta dem i lokal 
praktik i kärnverksamheten. En annan utmaning som flera nämnde var svårigheten 
att mäta och följa upp arbetet med målen.  

Trots att vi har identifierat en mängd utmaningar, både genom 
litteraturgenomgången och i de intervjuer vi gjort för den här studien, ser vi också 
att det finns en tilltro till och en potential i att implementera Globala målen i 
regioner och kommuner. Genom att utgå från redan existerande hållbarhetsarbete, 
identifiera vad som redan görs och hur det kan stärkas upp genom tydligare 
koppling till Globala målen skulle de kunna underlätta för ett mer sammanhållet 
och systematiskt hållbarhetsarbete internt i organisationerna men även för 
samverkan kring dessa frågor med andra aktörer. Tid är en viktig resurs i detta 
sammanhang och därför behöver det avsättas tid för att jobba med dessa frågor i 
organisationerna och man måste låta arbetet ta tid. 2030 är inte långt borta, men 
hållbarhetsarbetet i kommunerna och regionerna behöver ett längre perspektiv än 
så. 
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1 Introduktion 

Med FN:s Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling initierades 
en ny era för det globala hållbarhetsarbetet med tydligt fokus på målstyrning, där 
samverkan och integration är nyckelbegrepp. Forskningen bakom den här 
rapporten reflekterar kring huruvida de Globala målen skulle kunna bidra till ett 
mer proaktivt och allomfattande hållbarhetsarbete genom att hållbarhetsfrågorna 
tydligare synliggörs och integreras i såväl internationella, nationella, regionala som 
lokala policyer och strategier. Hur man ska gå tillväga på regional och lokal nivå 
finns inte särskilt tydligt beskrivet vare sig i Agenda 2030. Det pågår dock mycket 
aktivitet kopplat till Globala målen på såväl regional som lokal nivå och även inom 
forskningen, vilket betyder att erfarenhetsbanken för implementering av Globala 
målen växer för varje dag som går.  

Regioner och kommuner är institutioner som står för kontinuitet och 
långsiktighet i det lokala och regionala hållbarhetsarbetet. Givet deras breda 
uppdrag att tillhandahålla samhällsservice, har de stor möjlighet att påverka 
utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden, vilka alla har tydliga kopplingar 
till Agenda 2030 (som tex. sjukvård, omsorg, skola, samhällsplanering, miljö-och 
hälsotillsyn). Kommuner och regioner är även viktiga utifrån ett demokratiskt 
perspektiv, eftersom det är på dessa nivåer som de flesta kontakterna med 
medborgare, lokalt näringsliv och civila samhället sker. Då flera av målen är av 
mellankommunal och kommunal art, dvs att lösningarna på utmaningarna ofta 
finns regionalt eller lokalt, skulle de regionala och lokala nivåerna kunna utgöra 
eller bidra till plattformar och ha samordnande roller för strategisk samverkan 
kring hållbarhetsfrågor i allmänhet och Globala målen i synnerhet. Det finns redan 
ett utvecklat hållbarhetsarbete i kommuner och regioner. Därför är det viktigt att 
reflektera över hur det kan förhållas till Globala målen för undersöka hur de kan 
integreras i processerna istället för att arbetet med Global målen blir parallella 
processer. 

I dialoger som genomförts kring Agenda 2030 har det framkommit att det 
finns behov av att skapa gemensamma plattformar för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte för olika samhällsaktörer (Agenda 2030-delegationen 2018). Den 
typen av plattformar skulle kunna främja samverkan och interaktion mellan olika 
samhällsaktörer inom den geografiska området men även mellan olika myndigheter 
(se tex Eklund och Gustafsson 2015). Viktiga faktorer för samverkan är att det finns 
ett genuint engagemang, gemensamt lärande och brett systemperspektiv 
(Zeemering 2012; Lucci 2015). Det är även viktigt att reflektera över redan 
existerande samverkansformer och arenor. Globala målen skulle kunna ses som ett 
instrument för att samordna i det redan existerande hållbarhetsarbetet i de 
regionala och kommunala kontexterna, vilket skulle kunna bidra till att man ökar 
verkningsfullheten i det existerande hållbarhetsarbetet och ”levlar” (eller höjer) 
hållbarhetsprestandan till nästa nivå. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI/INDUSTRIELL MILJÖTEKNIK 

8(48)

 

 

 

 

 

 

 

 

Men att lyckas att samverka på det här sättet kring Globala målen kan kräva 
en ny typ av regional och lokal styrning som innebär en högre grad av transparens 
och delaktighet där flera olika typer av aktörer aktivt bidrar till den regionala och 
lokala utvecklingen. Detta kan skapa en större legitimitet för arbetet samt att det 
kan bidra till gemensamt ansvarstagande och ökat engagemang. 

Att utveckla långsiktiga processer och inte kortsiktiga separata och parallella 
projekt är en utmaning som vi sett tidigare i tex arbetet med Agenda 21, 
Milleniemålen och andra hållbarhetsinitiativ. Det kan komma att bli en utmaning 
även för implementeringen av Globala målen. Därför är det relevant att fundera 
över vilka lärdomar man kan ta med sig från tidigare liknande processer. En 
bakomliggande orsak till denna utmaning är att den här typen av initiativ är 
frivilliga åtaganden utan formella krav på hur de ska omvandlas till praktik eller på 
att/hur de ska rapporteras (Biermann, Kanie, and Kim 2017a).  

Svenska regioner och kommuner är intressanta att studera inte minst 
eftersom Sverige ofta ses som ett föregångsland vad gäller hållbarhetsarbete och har 
en lång tradition av att arbeta proaktivt med dessa frågor, men även eftersom 
svenska regeringen uttalat att Sverige ska vara i framkant när det gäller 
implementeringen av Globala målen. Sverige utmärker sig i ett internationellt 
perspektiv genom att många uppgifter som i andra länder utförs av staten eller i 
privat regi, sköts av kommunerna och landstingen (Regeringskansliet 2017, s 49) 
och att all deras verksamhet omfattas av lokalt självstyre (s 50), vilket ger dem en 
central roll i arbetet med hållbar utveckling i Sverige. Regeringen menar att Agenda 
2030 kan ses som “ett positivt paraply att samla hållbarhetsarbetet under, särskilt 
för att samlat kommunicera de sociala, miljömässiga och ekonomiska 
dimensionerna av hållbarhet” (Regeringskansliet 2017, s 50-51). 
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1.1 Rapportens syfte, avgränsningar perspektiv och disposition 

Arbetet med att implementera Agenda 2030 och Globala målen är, som redan 
nämnts, i full gång. Den här studien är ett bidrag till att bygga upp översiktlig 
kunskap kring denna regionala och lokala implementering. Syftet med den här 
studien och den här rapporten är inte att var heltäckande och allomfattande, utan 
den fyller främst funktionen att utgöra underlag för de kommande etapperna i 
forskningsprojektet LETS2 vad gäller tex. urval av djupstudieobjekt, 
litteratursökning etc. Syftet med att sammanställa det underlaget i en rapport fyller 
förhoppningsvis en funktion som inspiration till de kommuner och regioner som 
idag är i processen att implementera Globala målen.  

Sammanställningen består dels av en litteraturgenomgång och dels av en 
översiktlig intervjustudie av hur några svenska kommuner och regioner arbetar 
med Agenda 2030 och Globala målen i praktiken. Förhoppningen är att 
litteraturgenomgången kan bidra med inspiration till vad det finns att läsa om 
regional och global implementering (alla referenser finns i referenslistan längst bak 
i rapporten) och förhoppningen med sammanställningen av hur några kommuner 
och regioner arbetar med Globala målen i praktiken är att bidra med inspiration till 
hur kommuner  och regioner kan tänka kring implementeringen. 

Då den här rapporten är en förstudie inom ramen för ett större forskningsprojekt 
består den av flera olika pusselbitar som ska utgöra grunden för de kommande 
etapperna projektet. De olika pusselbitar som presenteras i rapporten är valda 
utifrån syftet med LETS och gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av svenska 
regioners och kommuners arbete med Globala målen. Rapportens kapitel kan läsas 
fristående från varandra, vilket gör att de inte behöver inte läsas i följd. Läsaren kan 
därför själv välja ut de delar som hen känner är mest relevanta eller intressanta 
utifrån sitt eget perspektiv. Rapportens upplägg presenteras i figur 1 och beskrivs i 
korthet i texten under figuren. 
  

                                                           
 
 
2 LETS: Levelling the regional and local sustainability performance through integration 
of the SDGs. På svenska: Förbättrad regional och lokal hållbarhetsprestanda genom 
integrering av FNs globala hållbarhetsmål) 
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Figur 1. Rapportens disposition. 

Inledningskapitlet följs av ett kapitel som beskriver hur vi har gått tillväga för att 
sammanställa denna kunskapsöversikt (kapitel 2). I kapitel 3 presenteras en 
sammanställning av litteratur som identifierats som intressant utifrån 
forskningsprojektets perspektiv. Litteraturen har kategoriserats i ett antal teman 
eller underrubriker. Därefter följer ett kapitel (kapitel 4) som ger exempel på några 
nationella resurser för den regionala och lokala implementeringen av Globala 
målen, så som hur man organiserat arbetet på nationell nivå, exempel stöd som 
finns för regionalt och lokalt kapacitetsbyggande samt stöd för uppföljning på 
regional och lokal nivå. Kapitel 5 ger en överblick av de intervjuade regionernas och 
kommunernas erfarenheter av processen att implementera Globala målen samt de 
möjligheter och utmaningar de identifierat. Rapporten avslutas med korta 
reflektioner kopplat till observationerna från denna förstudie (kapitel 6).  

1. Introduktion

2. Metod

3. Lokal implementering av de globala målen - en 
litteraturöversikt

4. Nationella resurser för regional och lokal 
implementering av de globala målen

5. Några svenska regioners och kommuners 
erfarenheter

6. Avslutande reflektioner
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2 Metod 

Då syftet med den här förstudien var att få en övergripande uppfattning om vilka 
utmaningarna och möjligheterna med regional och lokal implementering av Globala 
målen och hur kommuner och regioner tänker kring processen presenterar den här 
rapporten inga detaljer och gör inga djupdykningar. Däremot ger den en kort 
ögonblicksbild av erfarenheter från några organisationer under våren 2018. Det är 
inte osannolikt att de intervjuade skulle svara annorlunda på frågorna om de 
ställdes vid ett senare tillfälle och  vi skulle hitta långt fler publicerade artiklar och 
rapporter kring regioners och kommuners erfarenheter kopplade till Globala målen 
om litteraturgenomgången gjorts vid ett senare tillfälle.. 

Förstudien består av en litteraturgenomgång av såväl vetenskaplig litteratur som 
rapporter och till viss del styrdokument i kommuner och regioner samt intervjuer 
med representanter i ett antal utvalda kommuner och regioner. Hur vi har gått 
tillväga beskriver vi i de kommande sektionerna. 

2.1  Litteratur-och dokumentgenomgång 
En viktig del i förstudien var att göra en översiktlig inventering för att få en 

uppfattning om vilken typ av forskning och andra rapporter som finns publicerade 
om regional och lokal implementering av Globala målen. Detta för att bidra till att 
bygga upp en bild av vilken erfarenhet som finns kopplat till den regionala och 
lokala implementeringen samt vilka utmaningar och möjligheter som identifierats i 
litteraturen. För att hitta relevanta artiklar och rapporter användes sökmotorer som 
tex. Google scholar, men vi har också hittat rapporter via olika myndigheters 
hemsidor som tex. SKL, Agenda 2030-delegationen, Regeringskansliet, kommuner 
och internationella organisationer som FN. Då vi tror att det är viktigt att dra 
lärdom av tidigare erfarenheter har även rapporter och vetenskapliga artiklar om 
Agenda 21 och Milleniemålen inkluderats i den här förstudien. 

Sökningar har gjorts med både svensk och engelsk terminologi och sökord som 
”Agenda 2030”, ” lokal implementering”, ”globala målen”, ”regioner”, 
”milleniemålen”, Agenda 21”, ”hållbar utveckling”, ”kommuner”, mfl har använts i 
olika kombinationer.  

Sökningarna har resulterat i en stor mängd rapporter, dokument och 
vetenskapliga artiklar, både på svenska och på engelska. Allt finns samlat och 
kategoriserat i en databas för att vi ska kunna återgå till materialet senare i 
projektet. De forskningsartiklar och rapporter som vi har valt ut för det här 
projektet finns presenterat i kapitel 3 och kapitel 4. Kapitel 3 är en sammanställning 
av såväl vetenskaplig litteratur som andra rapporter och har ett brett och 
internationellt perspektiv på den lokala implementeringen av Globala målen.  
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I kapitel 4 återfinns en sammanfattning av dokumentgenomgången för det 
svenska perspektivet på nationellt stöd för regional och lokal implementering för att 
ge en bakgrund till Agenda 2030-arbetet i Sverige.  

2.2  Intervjuer 
För att få en översiktlig bild och uppdatering av svenska regioners och 

kommuners existerande arbete med Globala målen samt en uppfattning om vilka 
utmaningar och möjligheter de ser med den lokala implementeringen, gjordes 
under våren 2018 korta intervjuer i 15 kommuner och fyra regioner. Då detta är en 
förstudie till kommande djupstudier var även ett viktigt syfte att identifiera 
intressanta kommuner för fördjupade studier. Tanken var att välja ut kommuner 
och regioner som har en del erfarenhet vad gäller implementeringen av Globala 
målen. För att identifiera intressanta kommuner att intervjua gick vi igenom 
rapporter från tex. Sveriges Kommuner och Landsting (som har gett ut 
exempelsamlingar på lokala och regionala initiativ från 2017 och 2018), och vi fick 
även tips från SKL, svenska FN-förbundet samt sekretariatet för Agenda 2030-
delegationen. De intervjuade organisationerna och intervjupersonerna har 
hanterats anonymt i den här rapporten. De som intervjuades för respektive 
organisation var tjänstepersoner med strategiskt ansvar för det interna arbetet med 
Agenda 2030 och Globala målen och/eller hållbarhetsfrågor generellt. Endast en 
intervju per organisation har gjorts, med undantag för en region där vi gjorde två 
intervjuer. För att få en mer heltäckande bild av organisationernas arbete med 
Globala målen och Agenda 2030 skulle fler intervjuer ha behövts göras. Men syftet 
med denna studie var inte att få kompletta beskrivningar av alla organisationer utan 
snarare en ögonblicksbild av hur kommunerna ser på Agenda 2030 och Globala 
målen. Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes i 12 av 20 fall via 
telefon. De resterande åtta intervjuerna gjordes via e-post och informationerna 
skickade skriftliga svar. Resultaten från intervjuerna har kompletterats, i de fall där 
det har funnits, med annan information och dokumentation om de globala målen 
från respektive organisation. Intervjuerna behandlade följande teman: 

a. Agenda 2030-processen (tex finns det en strategi, hur ser processen ut, 
finns ett politiskt ställningstagande) 

b. Hur Agenda 2030 används i hållbarhetsarbetet 
c. Hur arbetet med Agenda 2030 organiseras (ansvarsfördelning, 

samverkan) 
d. Kommunikation 
e. Möjligheter och utmaningar 
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Intervjuerna sammanställdes och i de fall det fanns tillgänglig ytterligare 
dokumentation om kommunernas och regionernas arbete med de Globala målen, 
kompletterades sammanställningen med dessa.  

2.3  Metodreflektion 
Som nämnts tidigare är arbetet med Agenda 2030 ett område som det händer 

väldigt mycket inom just nu, både i praktiken och inom forskningen, varför den här 
studiens resultat och diskussioner ska ses som en ögonblicksbild från våren 2018 
utifrån ett antal valda perspektiv. Det betyder att om en liknande studie skulle göras 
om ett par år är det troligt att resultaten skulle se lite annorlunda ut, beroende på 
att det finns mer erfarenhet kring Agenda 2030 och Globala målen. Därför vill vi än 
en gång påpeka att den här studien inte gör anspråk på att vara en heltäckande eller 
den enda bilden av det regionala och lokala arbetet med de Globala målen.  
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3 Lokal implementering av Globala målen – en 

litteraturöversikt 
Det här kapitlet sammanfattar den litteratur-och dokumentgenomgång som har 

gjorts inom ramen för den här studien. Litteraturen har kategoriserats och 
presenteras utifrån de 11 teman som illustreras i figur 1.  

 

Figur 2. Översikt över de teman som identifierades i litteratur och 
dokumentstudierna för den här studien. 
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3.1  Lärdomar från tidigare liknande initiativ som kan 

påverka den lokala implementeringen av Globala målen 
Under de senaste decennierna har många olika initiativ lanserats för att 

stimulera regionalt och lokalt hållbarhetsarbete Det finns ofta vilja och engagemang 
på såväl regional och lokal nivå och det finns ett stort antal verktyg och 
stödprocesser att tillgå. Problemet är ofta att det finns ett glapp mellan policy och 
praktik (Betsill and Bulkeley 2007; Fenton 2016). Implementeringen av Globala 
målen på regional och lokal nivå är i stor utsträckning beroende av hur processen 
samordnas och utformas i linje med redan existerande strategiskt hållbarhetsarbete 
och att nytta av de lärdomar som man har sedan tidigare. Globala målen liknar 
tidigare liknande initiativ, som tex. Agenda 21 och Milleniemålen, vad gäller teman 
och inriktning, men ramar in dessa teman på ett lite annorlunda och nytt sätt. 
Processen att ta fram Milleniemålen har tex. kritiserats för att vara snäv och 
exkluderande med ett tekniskt fokus (Barnett and Parnell 2016; Stevens and Kanie 
2016; Persson, Weitz, and Nilsson 2016) Om man jämför Milleniemålsprocessen 
med den att för att utveckla Globala målen, så kännetecknas den senare av ett 
bredare systemperspektiv vad gäller såväl deltagande aktörer som innehållsmässig 
omfattning.  

Det är intressant att reflektera över de lärdomar som det regionala och lokala 
arbetet med Agenda 21 och Milleniemålen har bidragit med och som man kan bygga 
vidare på i processerna kopplade till Globala målen. Hur kan man utnyttja de 
styrkor och svagheter som erfarits med de tidigare initiativen till att vidareutveckla 
processen med implementeringen av Globala målen? I följande avsnitt gör vi några 
nedslag och ger exempel på lärdomar från tidigare globala hållbarhetsinitiativ. 

3.1.1  Lärdomar från Agenda 21 och från arbetet med 

Milleniemålen 

Syftet med Agenda 21, som lanserades på FNs världskonferens i Rio de Janeiro 
1992, var att främja arbete för hållbar utveckling på såväl internationell och 
nationell som på regional och lokal nivå (United Nations 1992), där kommuner 
utpekats som särskilt viktiga i processen eftersom de är närmast invånare och den 
lokala praktiken där många av åtgärderna förväntas implementeras. Därför fick 
Agenda 21 stort genomslag i kommuner (Jose M Barrutia et al. 2015; Evans and 
Theobald 2003). I många västländer fokuserade Agenda 21-arbetet framförallt om 
miljöperspektivet, men alldeles oavsett har Agenda 21-processen bidragit till många 
lärdomar som är användbara för arbetet med Globala målen.  

Jämfört med Agenda 21 har Milleniemålen haft en mer anonym framtoning, 
åtminstone i en svensk lokal kontext. Milleniemålen, som bestod av åtta mål, 
lanserades vid millennieskiftet och syftade till att ena världens länder i kampen mot 
exempelvis extrem fattigdom, hunger, barnadödlighet, och brist på 
utbildning/bristande utbildningskvalitet. Det betyder att jämfört med Agenda 21, 
hade Milleniemålen ett mer snävt perspektiv, fokuserat på sociala aspekter 
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relaterade till fattigdom. Enligt PNUD (2016) har dessa mål bidragit positivt till 
flera av utmaningarna som målen omfattar, bland annat vad gäller att reducering av 
slum. 

Både arbetet med Agenda 21 och arbetet med Milleniemålen har resulterat i flera 
erfarenheter och lärdomar som skulle kunna vara bra att ta med sig in i arbetet med 
att lokalanpassa Globala målen. Litteraturen indikerar att lärdomarna från såväl 
Agenda 21 och Milleniemålen är liknande och i tabell 1 presenteras några exempel. 
Gemensamt för många av dem är att främja medvetenheten för hållbarhetsfrågor. 

Tabell 1. Lärdomar att ta med sig från arbetet med Agenda 21 och 
Milleniemålen (baserat på Tonami and Mori 2007; Kusakabe 2013; PNUD 2016; 

Joas 2001; Roberts and Diederichs 2002; Slack 2015; Rodić and Wilson 2017; 
Emilsson 2005; Sancassiani 2005; Fenton 2016) 

Processer som inkluderar ett brett spektrum av samhällsaktörer  

Invånarinflytande som leder till engagemang, ansvar och medägandeskap för frågorna  

Utveckla plattformar för aktörssamverkan kring strategiskt lokalt hållbarhetsarbete  

Formulera delmål som reflekterar invånarnas intresse  

Involvera lokal media för informationsspridning  

Tilldela resurser (såväl tid, finansiering som mandat)  

Uppföljning och utvärdering för motivation och lärande  

Att organisera hållbarhetsarbetet i ledningssystem (utveckla ett nytt eller integrera i 

redan existerande)  

Politiskt engagemang, ledarskap och vilja att agera  

 
Något som också är gemensamt från Agenda 21 och Milleniemålen och som 

försvårat eller till och med hindrat den lokala implementeringen är lokala och 
regionala konflikter, finansieringsproblem (PNUD 2016). Brist på finansiering har i 
många länder lett till att det inte har gått att förbättra tex. utbildningskvaliteten 
(United Nations 2015b). Ett annat problem kopplat till Milleniemålen är att tillgång 
till och tillförlitliga data har varit begränsad. Det fick som konsekvens att det har 
varit svårt att mäta och följa upp hur väl målen har uppfyllts och man har i stor 
utsträckning fått göra antaganden och gissningar om hur utvecklingen skett i 
relation till målen (Fehling, Nelson, and Venkatapuram 2013). Fehling mfl (2013) 
menar att det inte heller har funnits tillräckligt tydlig vägledning till hur målen ska 
implementeras, något som ytterligare försvårat processen att implementera 
Milleniemålen.  
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3.1.2 Tidiga lärdomar från den lokala implementeringen av 

Globala målen som identifierats i litteraturen 

United Cities and Local Governments (UCLG) lägger fram ett antal 
framgångsfaktorer för att lyckas med att lokalanpassa Globala målen (Sefiani 2017). 
Baserat på erfarenheter från flera av kommunerna i detta nätverk konstaterar de att 
det är viktigt att utgå från den lokala kontexten och att utveckla ett tillvägagångssätt 
som vägleder alla som bidrar i det lokala arbetet med Globala målen så att man 
arbetar åt samma håll. För att underlätta detta har de identifierat ett antal faktorer 
eller aspekter att ta hänsyn i när man utvecklar sitt lokala arbete med Globala 
målen (Sefiani 2017): 

• Skapa regional och lokal medvetenhet kring hållbarhet genom att skapa 
plattformar där aktörer kan mötas (såväl politiker, experter som andra 
samhällsaktörer). Informera om Globala målen genom sektorsspecifika 
presentationer.  

• Integrera arbetet med Globala målen i redan existerande projekt, 
anpassa existerande projekt utifrån målen samt se till att det finns en 
koppling mellan Global målen och den lokala budgetprocessen.  

• Inventera hur existerande projekt (och annan verksamhet) relaterar till 
Globala målen (man kan tex visualisera på olika sätt)  

• Uppföljning och utvärdering för att kunna avgöra hur arbetet fortskrider 
och vilka åtgärder som behöver vidtas. Detta är också viktigt för att 
kunna informera kommunicera det löpande arbetet med intressenter.  
 

Ett exempel som nämns i Stefianis (2017) rapport och som illustrerar hur arbetet 
med Globala målen utgått från och vidareutvecklats från Agenda 21-arbetet är 
staden Hannover. Där inrättades ett Agenda 21 -och Hållbarhetskontor för att 
hantera det lokala Agenda 21-arbetet. Detta kontor har senare fått ansvar för att 
utveckla strategier för implementering av Globala målen, att rapportera hur det går 
med målen, sprida kunskap för att öka medvetenhet kring dessa mål samt 
organisera aktiviteter som relaterar till Globala målen. Enligt Mulholland och 
Bernardo (2017) är Hannovers erfarenhet att en av framgångsfaktorerna att 
prioritera vilka mål man ska arbeta med och utarbeta strategier för (Mulholland and 
Bernardo 2017). I Hannovers fall har man (i ett första skede) valt att fokusera på 
mål 11 (Hållbar städer och samhällen) samt mål 15 (Livet på land). 
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Exempel från Sverige 

Agenda 21 är en viktig milstolpe i svenska kommuners hållbarhetsarbete. I 
Sverige, som i flera andra västländer handlade Agenda 21-arbetet framförallt om 
miljöperspektivet och det riktades en del kritik mot att miljörörelsen ”kidnappat” 
Agenda 21. På sätt och vis kan man säga att i och med Agenda 21 fick det 
visionsdrivna miljöengagemanget en kickstart, som kom att följas av flera proaktiva 
initiativ. Mycket av det arbete som fick etiketten Agenda 21 kanske inte exakt 
refererade till FN-dokumentet, Agenda 21 kom snarare att bli ett begrepp för lokalt 
hållbarhetsarbete (Naturvårdsverket 2007). Med Agenda 21 fick miljöfrågorna en 
mer framstående position i svenska kommuner. Man utformade 
kommunövergripande Agenda 21-handlingsplaner och initierade lokala Agenda 21-
projekt. Men även om ambitionerna var att få till en långsiktig process, landade 
arbetet i stor utsträckning i projekt och blev inte riktigt integrerat i den ordinarie 
kommunverksamheten. Det svenska Agenda 21-arbetet byggde på frivilliga 
kommunala initiativ och hade ett tydligt underifrånperspektiv, vilket var ganska 
nytt i svensk lokalt miljöarbete i mitten av nittiotalet. Det ansågs bidra positivt till 
de lokala demokratiprocesserna och stärker kommunens roll som policy-aktör för 
översättning av internationella policyer på lokal nivå. Dock medförde detta 
underifrånperspektiv och frivillighet även att Agenda 21-arbetet ofta uppfattades 
som flummigt och att det inte fanns någon tydlig färdriktning och styrning och 
därmed inte prioriterat av kommunledningarna (Emilsson 2005). För att integrera 
och höja statusen för Agenda 21-arbetet infördes därför standardiserade 
miljöledningssystem i många svenska kommuner (Emilsson and Hjelm 2002). 
Detta för att försöka ingjuta långsiktighet och struktur i det lokala miljöarbetet. Det 
lokala Agenda 21-arbetet i Sverige bidrog framförallt med ökad miljömedvetenhet, 
bättre beslutsunderlag och planering (då man haft en bredare aktörssamverkan) 
samt att det bidrog till innovativa lokala miljöprojekt (Adolfsson Jörby 2002).  

Jämfört med Agenda 21 fick Milleniemålen inte särskilt stort genomslag i 
svenska kommuner. Det beror till stor del på att de åtgärderna inte genomfördes i 
Sverige, utan arbetet handlade snarare om att Sverige gjorde olika insatser för att 
stötta utvecklingsländer för att bidra till deras utveckling, något som inte har direkt 
koppling till svenskt lokalt hållbarhetsarbete (Regeringskansliet 2007).  

Exempel på svenska kommuners och regioners erfarenheter med Agenda 2030 
och Globala målen finns beskrivna i kapitel 5. 
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Exempel från Nederländerna 

Nederländerna sjösatte ett utvärderingssystem för att följa upp arbetet med 
Agenda 21 i kommunerna. Syftet med det var att dels kunna få en uppfattning av 
hur väl processerna svarar mot de uppsatta målen, men även för att kunna jämföra 
olika kommuner (Hoppe and Coenen 2011). För att ytterligare trigga det lokala 
Agenda 21-arbetet fanns en morot i att försöka erövra ett hållbarhetspris, som 
delades ut till den kommun som ansågs ha bäst hållbarhetsprestanda.  

Eftersom det lokala Agenda 21-arbetet omfattade liknande teman som de teman 
som Globala målen berör, skulle det kunna utgöra en bra utgångspunkt för att 
implementera målen. En av de utpekade föregångskommunerna i Nederländerna 
när det gäller lokal implementering är Utrecht. Utrecht har fått pris som den mest 
inspirerande kommunen som jobbar med Globala målen av ”International 
Cooperation Agency of the Association of Netherlands Municipalities”. Bland annat 
har man utvecklat en digital informationsplattform (“HeelUtrechtU” 
(http://www.heelutrechtu.nl/) som uppmuntrar invånarna och andra lokala aktörer 
att ladda upp sina globala-målberättelser samtidigt som de kan hålla sig 
uppdaterade med vad som händer inom kommunen. I ett annat lokalt initiativ, 
”Utrecht4GlobalGoals”, kan man också ansöka om bidrag till projekt som kopplar 
till Globala målen (Canadian Council for International Co-operation 2018). Utrecht 
har också gjort en nulägesanalys kopplat till de globala målen samt utvecklat 
indikatorer för att kunna mäta och utvärdera utvecklingen (Kingdom of the 
Netherlands 2017), tex (Canadian Council for International Co-operation 2018): 
 

• Lägst andel arbetslöshet i hela Nederländerna 2018, 

• Öka antalet solpaneler från 4000 (2015) till 15 000 (2020), 

• 75% av lokalinvånarna ska känna till Globala målen 2030 

 
Staden Utrecht planerar även att inom ramen för samhällsplaneringen 

genomföra ett pilotprojekt där man testar att låta mål 11 (Hållbara städer och 
samhällen) utgöra ramverk för beslut inom ramen för stadsdelsutvecklingsprojekt 
(Canadian Council for International Co-operation 2018). 

Exempel från Spanien  

Barrutia mfl (2007) säger att Agenda 21 sågs som ett sätt att utveckla det 
regionala hållbarhetsarbetet i Spanien, där man såg potential i att öka 
resurseffektivitet och dela erfarenheter och goda exempel på hållbarhetsaktiviteter. 
De beskriver Baskiens kraftsamlade av tre provinser och bildade ett kunskapsdrivet 
Agenda 21-nätverk för erfarenhetsutbyte och regionalt lärande. Vidare inventerades 
även regionen vad gäller information om pågående Agenda 21-initiativ samt vilka 
intressen och möjligheter kommunerna hade att initiera lokalt Agenda 21-arbete. 
Barrutia mfl (2007) beskriver att kommunerna erbjöds experthjälp av 
miljöspecialister på universitet. Kommunerna kunde även de ringa ett 
telefonnummer (gratis) och få stöd och råd, och dels kunde de få upp till fyra 
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timmars gratis konsultation på plats i kommunen kring hur de skulle komma vidare 
med sitt lokala Agenda 21-arbete. Enligt Barrutia mfl (2007) värderade de 
kommunanställda det regionala greppet om att stötta och uppmuntra 
kommunernas Agenda 21-arbete högt, inte bara för att de upplevde att de bidrog 
med bättre metoder och idéer kring hur de ska implementera Agenda 21 i sina 
lokala sammanhang, utan även för att de bidrog till att samla regionen kring 
miljöpolitiska strategier (Barrutia, Aguado, and Echebarria 2007).  

Ett annat intressant spanskt regionalt initiativ i Valencia har tagit steget vidare 
från Agenda 21 till Globala målen. Där har man utvecklat en steg-för-stegstrategi för 
regionens kommuner, vilken är sammanfattad i punktlistan (Valencia 2016):  

1. Information (dessa åtgärder är främst riktade till beslutsfattare på 
myndigheter men även till ekonomiska -och andra samhällsorganisationer) 

• utbildning och/eller teknisk support för beslutsfattare. 
 Bjuda in olika organisationer till diskussioner kring Globala målen 
 Online-kurser om Globala målen  
 Globala målen-kurser 
 Globala målenforskningsgrupper på de valensiska universiteten 

2. Medvetandehöjande åtgärder kring Globala målen (dessa är främst 
riktade till skolor och andra utbildningsinstitutioner) 

o Kulturprogram kring Globala målen 
o Professionsanpassade utbildningar 
o Informationsbroschyrer för olika målgrupper  

3. Uppmuntra engagemang och åtagande (i syfte att främja samverkan 
mellan myndigheter, näringslivet och akademin för att tillsammans arbeta för 
Globala målen) 

o Partnerskap mellan kommuner (genom att identifiera vilka av målen 
som de olika kommunerna var mest intresserade av kan man klustra 
kommunerna) 

o Partnerskap mellan kommuner och näringsliv 
o Partnerskap mellan regionala universitet, kommuner och näringsliv  

Några av erfarenheterna arbetet med Globala målen i kommunerna i Valencia 
anser de vara att det den här typen av initiativ behöver utvecklas i samverkan 
mellan de olika deltagande aktörerna i en process utan konkurrens. I detta ligger 
också att strategier utvecklas i samverkan mellan kommuner och andra 
samhällsaktörer snarare än att strategierna utvecklas av externa experter (Valencia 
2016).  
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3.2  Globala målen och regionala/lokala 

potential/möjligheter 
Den regionala och lokala implementeringen av Globala målen i existerande 

strategier, policyer och praktiker skulle kunna leda till att hållbarhetsarbetet får ny 
skjuts och flyttar fram såväl positioner som höjer prestandan hos olika 
samhällsaktörer (Hajer et al. 2015). Det finns också en potential i att tänka nytt när 
det gäller beslutsfattande och styrning på lokal och regional nivå, där Globala målen 
skulle kunna uppmuntra ett mer öppet och transparent arbetssätt kring 
hållbarhetsfrågor, med underifrånperspektiv och samverkan som ledord (Stevens 
and Kanie 2016). Ett systematiskt angreppssätt till Globala målen i städer och 
samverkan mellan kommuner och regioner kan bidra till att det bildas nätverk som 
säkerställer inkluderande processer och gemensamma mål. Det skulle i 
förlängningen kunna fungera som en katalysator för förändring på nationell nivå  
(Bai et al. 2016). Flera forskare poängterar att det är viktigt att komma ihåg att den 
lokala kontexten och flexibiliteten i respektive kommun och region är den faktor 
som till syvende och sist kommer att avgöra vilken potential Globala målen har att 
bidra till hållbar utveckling (Simon et al. 2016; Stevens and Kanie 2016). Tabell 2 
nedan listar ytterligare några av de exempel på möjligheter med Globala målen som 
vi identifierat i litteraturöversikten. 

Tabell 2.  Identifierad potential med Globala målen (baserat på Arfvidsson et al. 
2017; Bai et al. 2016; Barth et al. 2017; Hajer et al. 2015; International Resource 

Panel ed. 2016; Sefiani 2017; Simon et al. 2016; Stevens and Kanie 2016)  

Potential för de globala målen på regional och global nivå 

Drivkraft för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet 

Skifte till en mer transparent styrning med underifrånperspektiv och brett deltagande 

Katalysator för global och nationell förändring 

Utökade nätverk och partnerskap 

Underlätta beslutsfattande 

Skapa möjligheter för lokalt entreprenörskap 

Öka resurseffektiviteten 

Utveckla sociala lärandeprojekt 

Kunskapsbyggande 

Samla aktörer 

Öka medvetenheten förhållbarhetsfrågor 

Öka tillförlitligheten på data 

Skapa nya projekt 

Bidra till att lösa ekonomiska och miljömässiga problem 

Visualisera och jämföra hållbarhetsprocesser och framsteg 
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3.3  Regionala och lokala utmaningar med Globala målen 
En av utmaningarna med Globala målen, vilken liknar de vi sett kopplade till tex. 

Agenda 21 och Milleniemålen, är att säkerställa att de nya initiativ som 
implementeras inte blir parallella processer till de som redan existerar. Detta är 
utmanande, inte minst för att den här typen av initiativ kan ses som frivilliga 
åtaganden utan formella krav på att eller hur de ska implementeras (Neumann, 
Anderson, and Denich 2017; Biermann, Kanie, and Kim 2017a). Det kan därför vara 
svårt att säkerställa att det blir långsiktiga processer och inte kortsiktiga projekt, 
något som vi diskuterade vad gäller Agenda 21-arbetet.  

En annan upplevd utmaning i arbetet med Milleniemålen var att det inte fanns 
tillräckligt med tillförlitliga data, vilket gjorde det svårt att mäta och följa upp 
processerna. Det finns tecken på att det ser bättre ut på den fronten vad gäller 
Globala målen (Arfvidsson et al. 2017). Genom ny teknologi och ökad tillgång på 
öppna data kan kommuner och andra myndigheter lättare visualisera och jämföra 
sina framsteg och prestanda. Även om tillgången till öppna data är bättre nu jämfört 
med för några år sedan så återstår det en utmaning i att mäta, övervaka och följa 
upp målen (Sefiani 2017). Enligt Kingdom of the Netherlands (2017) finns 37 % av 
den data som är relaterad till de indikatorerna till Globala målen tillgängliga via 
statistikmyndigheter. Motsvarande siffra för Estland 14 % (OECD 2017).  

Avsaknaden av metoder eller likformade sätt att samla in, mäta och utvärdera 
mål och indikatorer utgör en utmaning när man på nationell nivå ska samla landets 
uppföljningsunderlag och rapportering av bidrag till uppfyllandet av Globala målen. 
Det kan till viss del bero på den splittring som finns mellan privata och offentliga 
aktörer (Patel et al. 2017; Simon et al. 2016; Arfvidsson et al. 2017). 

Globala målen är komplexa och kommuner upplever att det är svårt att översätta 
dem till lokal praktik (Sefiani 2017). De upplever också att det är svårt att samla rätt 
aktörer med rätt kunskap och engagemang för att utveckla en samverkan där alla 
parter har något att vinna. Därför menar Arfvidsson et al (2017) att det är viktigt för 
kommuner att man har en bra samordning, att det finns kunskap och finansiering 
för lokala kraftsamlingar kring arbetet med dessa mål (Arfvidsson et al. 2017). En 
ytterligare utmaning är att Globala målen inte nödvändigtvis speglar de lokala 
prioriteringarna, något som skulle kunna leda till en ovilja att integrera dessa mål i 
de lokala strategierna (Simon et al. 2016). Tabell 3 är en lista med exempel på 
utmaningar som vi identifierat i litteraturgenomgången för den här rapporten. 
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Tabell 3. Exempel på utmaningar med regional-och lokal anpassning av Globala 
målen som identifierats i litteraturgenomgången (baserat på (Patel et al. 2017; 

Simon et al. 2016; Arfvidsson et al. 2017; Sefiani 2017; Neumann, Anderson, and 
Denich 2017; Biermann, Kanie, and Kim 2017b; Kingdom of the Netherlands 2017) 

Avsaknad av enkelhet i hur man ska lokalanpassa målen  

Svårt att samla aktörer med rätt kunskap och engagemang  

Avsaknad av data för att implementera, mäta och följa upp  

Insamling och jämförelse av data 

Begränsat dataunderlag  

Otillräcklig samordning, kunskap och finansiering 

Avsaknad av samstämmighet mellan lokala och nationella myndigheter 

Splittring mellan offentliga och privat aktörer 

Avsaknad av liknande metoder för att följa upp, utvärdera och rapportera 

Svårt att lokalanpassa indikatorerna för kommunerna 

Globala målen matchar inte alltid lokala prioriteringar 

3.4  Risker, konflikter och kritik kopplat till den lokala 

anpassningen av Globala målen 
Bexell och Jönsson (2016) menar att det saknas en tydlighet kring hur Globala 

målen ska implementeras, vilket försvårar för regionala och lokala beslutsfattare då 
de riskerar att uppfattas som luddiga och svaga i sina ansträngningar att utveckla 
lokala strategier. I dagsläget när erfarenheterna med Globala målen är begränsade 
kan det vara svårt att förutsäga vilka konflikter som kan uppstå, men sannolikt kan 
de komma att handla om konsumtion, produktion och aspekter kopplade till 
handelsregler (Bexell and Jönsson 2016). Det finns även en risk att strävan efter att 
uppnå ett visst mål riskerar att försvåra uppfyllelsen av ett annat mål, dvs att det 
blir konflikter mellan målen. Ett exempel är mål 2 (Ingen hunger) som tex handlar 
om att minska matsvinnet och fokusera på hållbar intensifiering av lantbruk. Det 
finns en risk att man istället överutnyttjar lokala resurser vilket leder till minskad 
biodiversitet (som kopplar till mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald) (Bringezu 
et al. 2016). Det är därför av vikt att förstå kopplingen mellan olika globala mål och 
identifiera och reflektera över vilka potentiella konflikter som kan uppkomma när 
man översätter målen i lokal praktik.  

Att ha en bred systemsyn och förståelse för målen är även viktigt för att 
identifiera synergier mellan olika mål och åtgärder. Det finns alltså en risk i att ha 
ett för snävt perspektiv och att fokusera på ett mål isolerat från andra (Morton, 
Pencheon, and Squires 2017). En annan potentiell risk eller konflikt är kopplad till 
att Globala målen behöver ett integrerat angreppssätt där flera olika aktörer 
samverkar, och ibland kan det finnas olika intressen bland de involverade 
aktörerna, vilket kan leda till konflikter vad gäller prioritering och konkurrens 
(Simon et al. 2016). Det kan exempelvis leda till att aktörer som tar fram data väljer 
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att istället för att dela med sig av den säljer den till kommuner. Detta kan även leda 
till att data förvrängs (Arfvidsson et al. 2017). Dessa och flera risker/konflikter 
presenteras i tabell 4. 

Tabell 4. Sammanfattning av exempel på risker och konflikter kopplade till  lokal 
anpassning av Globala målen (baserat på Simon et al. 2016; Morton, Pencheon, 

and Squires 2017; Bexell and Jönsson 2016; Bringezu et al. 2016; Arfvidsson et al. 
2017) 

 

Förvrängning av data  

Data privatiseras och säljs till kommuner 

Kommuner och andra aktörer kan ha olika och konkurrerande prioriteringar 

Kommunerna gapar efter för mycket på en gång 

Otillräcklig finansiering 

Kommunerna fokuserar bara på enskilda mål 

Avsaknad av tydlighet som gör beslutsfattare mindre trovärdiga 

Överexploatering av lokala resurser till följd av konflikt mellan olika mål 

 

Det kan vara svårt regioner och kommuner att implementera, följa upp samt 
utvärdera målen - inte bara utifrån det sätt de är framskrivna, utan även utifrån hur 
de (förväntas) rapporteras. Persson et al (2016) indikerar att det finns en risk att 
Globala målen kan komma att bli en rapporteringsövning som inte så mycket 
påverkar beteenden och handlingar utan främst fokuserar på resultat. I 
litteraturgenomgången för den här studien hittade vi även en del kritik kring hur 
målen ska anpassas till lokal nivå, däribland Arfvidsson et al. (2017), som särskilt 
poängterar de otydliga formuleringarna i några av delmålen av delmålen kopplat till 
mål 11 (hållbara städer och samhällen). Ett exempel är den komplicerade 
definitionen av indikator 11.1.1: Andel av urbana befolkningen som bor i slum och 
informella bosättningar, vilken är svår att mäta eftersom slum och informella 
bosättningar har olika ursprung, mäts på olika sätt och vars mätdata har olika 
tillförlitlighet. Vidare kritiserar Simon et al (2016) indikatorerna 11.2 och 11.4 
eftersom de inte är möjliga att mäta då de inte är resultatorienterade. Simon et al 
(2016) påpekar att indikatorer behöver vara lite mer detaljerade och mätbara för att 
fungera. 
  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI/INDUSTRIELL MILJÖTEKNIK 

25(48)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  De regionala och lokala nivåernas betydelse för och 

bidrag till implementering av Globala målen 
Agenda 2030 kräver samverkan mellan aktörer på flera olika samhällsnivåer och 
regioner är centrala eftersom de kan samordna olika lokala initiativ och ha en 
bredare systemsyn och därmed se till hållbarhetsfrågorna i ett bredare geografiskt 
perspektiv än vad kommunerna kan. Implementeringen av Globala målen på 
regional nivå kan underlätta för ett mer strukturerat, transparent och jämförbart 
hållbarhetsarbete som kan ge ramar för det lokala arbetet, men även synkroniseras 
med andra regioners arbete med målen (Torres 2017). 

Vikten av den lokala nivån för att omsätta internationella och nationella agendor 
har diskuterats tidigare i den här rapporten. När det gäller Globala målen nämns 
den lokala nivån i litteraturen vara av vikt eftersom de kan ha ett 
underifrånperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Lokala projekt, som ibland kan ses 
som experiment kan inspirera hållbarhetsarbetet på andra samhällsnivåer och kan 
bidra till att nya arbetssätt eller ambitioner sjösätts för ett effektivare 
hållbarhetsarbete. Heinrup and Schultz (2017) menar att integrationen av Globala 
målen i en lokal kontext är en viktig förutsättning för hållbara städer som bidrar till 
vinna-vinna-vinna lösningar för involverade aktörer samtidigt som till ett högre 
kvalitet vad gäller välfärd, ekonomisk utveckling och hälsosamma ekosystem. 

3.6  Aktörssamverkan för måluppfyllelse 
Då hållbar utveckling kräver organisations-och sektorsöverskridande 

ansträngningar är aktörsamverkan en annan viktig aspekt. Därför, menar flera 
forskare, är det viktigt att förstå och analysera lokal styrning och hur man kan 
stödja samverkan kring hållbar utveckling mellan lokal aktörer (tex. Zeemering 
2012; Lucci 2015). Genom att utveckla strategier och mål samt identifiera vilka 
aktörer som kan bidra till vilka mål samt visa på vad man kan vinna på att 
samverka, kan man få ett mer heltäckande och verkningsfullt hållbarhetsarbete än 
om en organisation försöker att hantera alla 17 mål på egen hand (Gustafsson and 
Ivner 2018; Weitz et al. 2017). Denna typ av samverkan har potential att leda till 
delat ansvarstagande och ägarskap för den lokala hållbarhetsprocessen (Eklund and 
Gustafsson 2015). Givet (svenska) kommuners starka lokala position och breda 
uppdrag kan de fungera som samordnare i denna process och samla de olika 
aktörerna från tex näringsliv, akademi och civilsamhälle. Denna samverkan kan 
även genom samlade krafter och samlad kompetens bidra till utvecklingen av mer 
effektiva sätt att utveckla och implementera det lokala arbetet (i form av exempelvis 
omformulering av policy, projekt, strategiska partnerskap) med Globala 
målen(Weitz et al. 2017).  
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3.7  Vikten av samstämmighet mellan policyer 
FN understryker att Agenda 2030 och Globala målen kräver ett integrerat 

angreppssätt (United Nations 2015a). Det betyder att de policyer och strategier som 
utvecklas i relation till Globala målen behöver synkroniseras och harmoniseras med 
de strategier och policyer som redan finns på olika samhällsnivåer. Det betyder 
också att det är viktigt att brygga över de stuprör som finns mellan olika nivåer för 
att få en mer samstämmig strategi och policy för att uppnå Globala målen (Brandi et 
al. 2017). Sverige har pekats ut som ett gott exempel vad gäller att brygga över de 
institutionella och sektoriella stuprören och därmed underlätta en mer 
sammanstämmig politik och sammanhållet beslutsfattande (OECD 2017).  

Ett av delmålen - 17.14: ”Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling” 
– fokuserar just detta. Tanken bakom detta är att introducera policyer på ett sådant 
sätt så att implementeringen av ett mål underlättar operationaliseringen av andra 
mål. Men som indikerats tidigare, detta kan vara svårt, särskilt på kommunal nivå 
där det finns många olika policyer och strategier att översätta till lokal nivå 
samtidigt som man ska ta hänsyn till de lokala prioriteringarna. För att lyckas med 
detta är behövs inkluderande processer där de lokala aktörerna får var amed och 
forma policyprocessen (European Parliament 2016). Kommunerna är, som nämnts 
flera gånger tidigare, nyckelaktörer i implementeringen av de globala och de är 
också de som först upptäcker de praktiska utmaningar och sidoeffekter som 
nationella policyer innebär. Det är därför också viktigt att kommunernas 
erfarenheter analyseras och matas tillbaka till nationell nivå för att kunna bidra till 
det fortsatta nationella arbetet med Globala målen.  

UNDP (2016a) menar att det är viktigt att ta tillvara på de erfarenheter som 
arbetet med Agenda 21 och Millenemålen bidragit med och att detta ska vägleda det 
lokala och regionala ledarskapet i deras engagemang för Globala målen. Detta skulle 
kunna öka samstämmigheten i den övergripande miljöpolitiken genom att utforma 
stöd för att integrera policyer, mätmetoder, analys av potentiella konflikter mellan 
policyer och deras effekter. En förutsättning för detta, som lyfts fram av OECD, är 
att kommunerna har tillräckligt med resurser och stöd för att kunna utveckla sin 
institutionella kapacitet för att integrera Agenda 2030 och Globala målen(OECD 
2017). För att greppa komplexiteten i att samordna policyer och göra dem mer 
samstämmiga i relation till den lokala implementeringen av Agenda 2030 och 
Globala målen menar OECD (2018 kommande) att det är viktigt att se över följade 
tre aspekter: 

• De institutionella mekanismerna (tex politiskt engagemang, 
samordningsmekanismer, metoder för att mäta, analysera och rapportera) 

• Policyinteraktioner (tvärsektoriellt, mellan samhällsnivåer, mellan 
aktörsgrupper) 

• Policyeffekter (effekter på välfärd - här och nu”, gränsöverskridande effekter 
(”någonannanstans”), samt generationsöverskridande effekter - ”senare”. 
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3.8  Uppföljning/mätning, metoder och verktyg 
Vi har identifierat en uppsjö av olika verktyg och metoder för att underlätta den 

lokala och regionala implementeringen av Globala målen i den litteratur som vi har 
gått igenom i denna studie. Givet målens inneboende komplexitet både vad gäller 
innehåll men även aktörssamverkan är det viktigt att ha stöd för processerna att 
identifiera, mäta och följa upp arbetet för kunna analysera om man arbetar i rätt 
riktning och kunna avgöra vilka ytterligare åtgärder som ska göras. Det finns olika 
behov av mätmetoder för olika mål – en del handlar mer om att få kvantitativa 
mätdata och kräver metoder som är mer tekniska och kräver mätningar i tex. vatten 
eller mark, medan andra kräver med processorienterade metoder och handlar mer 
om kvalitativa bedömningar av tillstånd eller prestanda. Oavsett vilka mål som 
regionerna och kommunerna ska mäta och på vilket sätt de mäter är det viktigt att 
detta görs så att det kan integreras eller samordnas med de system och policyer som 
redan finns i regionen. Genom att integrera mätsystem i redan existerande 
strategier, policyer och praktiker kan kommunen dessutom öka sin transparens 
samtidigt som effektiviseringsvinster kan leda till kostnadsbesparingar (Thomson 
and Koehler 2016).  

I rapporten från Care Governance (2015) poängteras vikten av att man har en 
deltagandeprocess inte bara i formuleringen av lokala strategier för Globala målen 
utan även vad gäller uppföljning och mätning för att få så bra uppfattning av 
situationen som möjligt. Ett exempel på en sådan mätmetod är ”Essential SDG 
Variables”, som en grupp forskare från Sverige, Österrike och Sydafrika har skissat 
på. Syftet med den metoden är, enligt författarna att ge ett systematiskt stöd för 
lokal anpassning av Globala målen och för att göra uppföljningsrapporter från ett 
underifrånperspektiv, där, om flera använder detta skulle kunna bidra till 
rapporteringen eller uppföljningen på nationell eller global nivå (Reyers et al. 2017).  
Men som sagt, verktygen för implementeringen är många och i den här studien har 
vi inte studerat hur och om dessa verktyg används, men vi har listat några av de 
verktyg vi hittat information om i tabell 5. 
  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI/INDUSTRIELL MILJÖTEKNIK 

28(48)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Exempel på verktyg och metoder som kan användas i kommuners lokala 
anpassning av Globala målen (baserat på UNDP 2016b; Steele 2016; Neumann, 

Anderson, and Denich 2017; Reyes 2016; Villeneuve et al. 2017; Collste, Pedercini, 
and Cornell 2017) 

 

Verktyg och metoder som 

kommuner kan använda 

 

Syfte 

Rapid Integrated Assessment (RIA) Stöd att identifiera Globala målen i en regional och lokal kontext 

Underlätta för beslutsfattare genom steg-för-stegmetod 

 

Vision-Indicators-Systems-

Innovation- Strategy (VISIS) 

Stöd att integrera andra relevanta verktyg 

Vägledning att uppnå prioriterade mål 

Sätter fokus på effekter 

 

 

 

 

Explorative Quality Modelling 

(EQM) 

Mjukvara som bidrar med kvalitativa och kvantitativa data för varje globalt mål  

Hjälper att definiera lokala argument  

Utforskar positiva och negativa effekter Utforskar kopplingen mellan olika 

globala mål 

Användarvänlig modellering 

 

Community-Based Monitoring 

System (CBMS) 

Samla data på hushålls-och individnivå 

Stötta myndigheter i deras planerings-budgetprocesser och för resursallokering 

 

UNDP Local Governance Dashboard 

(LOGOD) 

Värdera kommuners självstyre 

Bedöma invånarnas uppfattning av Globala målen 

Bedöma kommunens kapacitet att implementera målen 

Identifiera de viktigaste lokala behoven kopplade till målen 

 
Sustainable Development 

Analytical Grid (SDAG) 

Excelhjälpmedel med stegvis stöd för implementering av de olika 

hållbarhetsdimensionerna 

 

Systems Dynamics Simulation 

(iSDG) 

Stöd till policysamordning 

Simulerar potentiella investeringar och deras effekter 

Simulera kopplingen mellan olika globala mål 

  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
IEI/INDUSTRIELL MILJÖTEKNIK 

29(48)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Nationella resurser för regional och lokal 

implementering av Globala målen i Sverige 

Agenda 2030-delegationens rapporter samt SKL:s skrivelser har visat att det 
finns behov av ökad kunskap om Agenda 2030 hos förtroendevalda och offentligt 
anställda i kommuner och landsting och regioner. Det handlar både om kunskap om 
innehållet i Agenda 2030, och om vad Agenda 2030 innebär i den lokala och 
regionala kontexten, verksamheten och kunskap om hur kommuner, landsting och 
regioner kan agera för att uppnå Globala målen. Regeringen och de statliga 
myndigheterna har en roll att spela för att “säkerställa att nationella 
hållbarhetsfrågor är på agendan, att lagstiftningen verkställs och att nationellt 
kunskapsstöd för Agenda 2030 kanaliseras ut till alla kommuner, landsting och 
regioner” (Sveriges Kommuner och Landsting 2017b, s120). En enkätundersökning 
bland SKL:s medlemmar visar att majoriteten av Sveriges kommuner, regioner och 
landsting anser att de behöver stöd i sitt arbete med Agenda 2030 och Globala 
målen (Sveriges Kommuner och Landsting 2017c). Stöd kan ges på olika sätt och i 
det här kapitlet ges exempel på hur den nationella nivån är organiserad för att stötta 
den regionala och lokala implementeringen av Agenda 2030 och Globala målen. I 
kapitlet görs nedslag i nationell organisering, regionalt och lokalt 
kapacitetsbyggande samt uppföljning. 

4.1  Nationell organisering för Agenda 2030 
Regeringen har utsett en delegation med uppdrag att stötta implementeringen av 

Globala målen och genomförandet av Agenda 2030. Detta ska de göra i samverkan 
med olika samhällsaktörer. Kopplat till delegationen finns även ett sekretariat. Ett 
av deras uppdrag är att informera och hålla dialog om agendan och Globala målen 
med olika målgrupper och aktörer. Som ett led i detta har de inlett ett arbete med 
filmade föreläsningar och nedladdningsbara presentationer, samt planerar en 
satsning på webb-seminarier och en kartläggning av existerande plattformar och 
mötesplatser (Regeringskansliet 2018). 
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Agenda 2030-delegationen har arbetat fram förslag till övergripande 
handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Det överlämnades till 
regeringen den 1 juni 2017. Baserat på den har regeringen sedan antagit en 
handlingsplan som ska gälla 2018-2020 (Regeringskansliet 2018). Där beskrivs hur 
Sverige ska jobba med implementeringen av Globala målen och att arbetet ska utgå 
från följande sex fokusområden för att sätta utmaningarna i ett bredare perspektiv 
(Regeringskansliet 2018): 

 

• Ett jämlikt och jämställt samhälle 
• Hållbara samhällen 
• En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi 
• Ett starkt näringsliv med hållbart företagande 
• Hållbar och hälsosam livsmedelskedja 
• Stärkt kunskap och innovation 

I regeringens handlingsplan för 2018-2020 understryker man att “[d]elaktighet 
och engagemang på lokal och regional nivå är centralt” i förverkligandet av Agenda 
2030, och att “[r]egeringens målsättning är att samtliga kommuner och landsting 
ska involveras och ges goda förutsättningar i arbetet med omställningen” 
(Regeringskansliet 2018, s 57). Liksom i tidigare rapporter från regeringen och 
Agenda 2030-delegationen lyfts Sveriges decentraliserade samhällsmodell och 
kommuners och regioners/landstings stora ansvar för samhällsservicen fram som 
viktiga faktorer i implementeringen. Enligt handlingsplanen kan samtliga mål i 
Agenda 2030 anses ha koppling till den verksamhet som bedrivs på lokal och 
regional nivå, samtidigt som “[d]en kommunala självstyrelsen möjliggör lokala 
anpassningar utifrån olika behov och förutsättningar” (Regeringskansliet 2018).  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som är en arbetsgivar-och 
intresseorganisation för svenska kommuner, landsting och regioner har gjort en 
inventering som visar att alla utom ett av Globala målen har en direkt eller indirekt 
koppling till deras inriktningsdokument.  

SKL konstaterar att “[u]tgångsläget för genomförandet är bra”. Samtidigt 
konstateras också att det återstår betydande utmaningar i omställningen, såsom att 
alla tre dimensioner av hållbarhet “behöver vägas in i all verksamhet och integreras 
i den sammanhållna styrningen och ledningen” och att omställningen även behöver 
innefatta “den verksamhet som kommuner och landsting bedriver i företagsform” 
(ibid). Vikten av ledarskap understryks, då “[e]n helhetssyn och samverkan över 
politikområden öppnar för framsteg, synergieffekter och långsiktiga resultat” (ibid, 
ss 57-58), men “[s]tyrelsen, fullmäktige samt den övriga kommun- och 
landstingsledningen behöver vara engagerad och vilja få till stånd förändring och 
kunskapsutveckling”. 
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SKL är en organisation som når många kommuner och regioner och en viktig 
uppgift för dem i arbetet med de Globala målen är att sprida goda exempel och på 
andra sätt stötta regioner och kommuner i deras regionala och lokala arbete. De 
deltar även i internationella projekt som har bäring på Globala målen. Vidare 
samarbetar de med Svenska FN-förbundet kring lokalt kapacitetsbyggande kring 
Agenda 2030 och Globala målen. Förutom Agenda 2030-delegationen, SKL och 
Svenska FN-förbundet finns en rad andra nationella myndigheter och 
organisationer som arbetar för att underlätta den regionala och lokala 
implementeringen av Globala målen. När det tex. gäller uppföljning (som finns 
beskrivet i kap 4.2) är SCB en central aktör. Statskontoret är en annan myndighet 
som fått uppdrag att analysera och följa upp hur Agenda 2030 påverkar 
myndigheters, kommuners och regioners hållbarhetsarbete (Regeringen 2018). 
Syftet med deras uppföljning är att öka kunskap för att underlätta och 
vidareutveckla implementeringen av Globala målen. 

Vissa kommuner är i uppstartsfasen med att koppla Agenda 2030 till den egna 
verksamheten, medan andra är på väg att inkludera eller har inkluderat agendan i 
sina ledningssystem och styrdokument. Det finns en stor variation i hur långt 
kommuner, regioner  och landsting kommit i sitt arbete och regeringen betonar 
vikten av erfarenhetsutbyte och samverkan i olika partnerskap för att 
vidareutveckla arbetet (Regeringskansliet 2017). Ett av SKLs mål är att verka för att 
kommuner, landsting och regioner kan bedriva ett sammanhållet hållbarhetsarbete, 
och flera av Globala målen berörs i deras inriktningsdokument Ansvar för välfärd 
2016–2019 (Sveriges Kommuner och Landsting 2017a). Gällande sammanhållen 
styrning och samstämmighet nämner Agenda 2030-delegationen i sin rapport från 
2017 att flera kommuner under dialogerna har pekat på att “beslut inom olika 
politikområden som inte samordnats på nationell nivå kan bli målkonflikter på den 
lokala nivån, när de ska genomföras inom ramen för den kommunala 
verksamheten”(Agenda 2030-delegationen 2017, s 81) 

För att stötta kommunerna i deras existerande och kommande utmaningar har 
Regeringen därför tillsatt en parlamentarisk kommitté som fått i uppdrag att utreda 
detta, den s.k. Kommunutredningen. Senast den 15 oktober 2019 ska de presentera 
en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och 
hantera sina utmaningar (Regeringskansliet 2018). I Kommunutredningen ska man 
“utifrån kommunernas varierande förutsättningar dels identifiera och analysera de 
utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på deras förmåga att klara av sina 
uppgifter, dels analysera i vilken utsträckning som kommunal samverkan, 
kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, en asymmetrisk 
ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka deras 
förmåga att möta samhällsutvecklingen” (Regeringskansliet 2018).  

Detta kan kopplas till de förslag till åtgärdsområden kopplade till regional och 
lokal implementering av Agenda 2030 och Globala målen som Agenda 2030-
delegationen presenterade i sina förslag till handlingsplan: regional tillväxt och 
kommunal översiktsplanering (Agenda 2030-delegationen 2017). 
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 I den rapporten pekar Agenda 2030-delegationen på att den regionala nivån “är en 
lämplig nivå och arena för samordning av lokal, regional och statlig verksamhet och 
för att anpassa Agenda 2030 utifrån lokala och regionala behov och prioriteringar”, 
och att det därför är “viktigt att den svenska regionala tillväxtpolitiken och EU:s 
strukturfonder är i linje med Agenda 2030” (Agenda 2030-delegationen 2017) 
s119).  

Gällande regionalt utvecklingsansvar är regionala utvecklingsstrategier/planer 
(RUS/RUP) centrala styrdokument som berör och involverar centrala aktörer i 
regionen och på olika sätt knyter an till de olika hållbarhetsdimensionerna. 
RUS/RUP styrs av både av EU:s sammanhållningspolitik (EU 2020-målen) och den 
regionala tillväxtpolitiken, och satsningarna inom RUS/RUP finansieras delvis av 
EU:s strukturfonder, regionalfonder och socialfonder.  

4.2  Stöd för lokal och regional uppföljning av målen 
Regeringen har gett SCB i uppdrag att “samordna utvecklingen, produktionen 

och tillgängliggörandet av statistik för uppföljning av Sveriges genomförande av 
Agenda 2030 (Regeringskansliet 2018). SCB har, på regeringens uppdrag, utvecklat 
förslag till nationella indikatorer som täcker agendans mål och delmål (SCB 2017). 
Deras rapport innehöll även förslag till rapporteringsmekanismer och styrning till 
integrerade analyser och tematiska uppföljningar. Baserat på SCBs slutrapport 
introducerade regeringen ett ramverk med 15 indikatorer som belyser ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet som en bilaga till 2017 års 
ekonomiska vårproposition  (Regeringskansliet 2018).  

I SCB:s rapport Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030 från 2017 
pekar de på flera anledningar till att lokala och regionala indikatorer behövs. Ett 
skäl är att regionala skillnader inte syns om endast nationella siffror presenteras 
(SCB 2017, s 47). I vissa fall (såsom klyftor mellan rika och fattiga) menar SCB att 
det även behövs indikatorer för delområden inom kommuner, och SCB har tagit 
fram en rikstäckande områdesindelning i demografiska statistikområden som de 
säger lämpar sig väl för att följa utvecklingen i olika delar av kommuner (ibid, s 48). 
Ett annat argument är att arbetet med åtgärder för att nå vissa mål och delmål är 
starkt kopplade till aktörer på regional eller lokal nivå, t.ex. länsstyrelser och 
kommuner, och “[a]tt bryta ner och redovisa indikatorer på regional och kommunal 
nivå skulle därför kunna erbjuda möjligheter för regioner och kommuner att 
inkorporera Agenda 2030 indikatorer i sitt eget hållbarhetsarbete på ett tydligare 
sätt och även addera en jämförelsedimension till uppföljningen.” (ibid, s 47). 
Indikatorerna, som många anser bör vara frivilliga, menar SCB bör kopplas till 
globala och nationella indikatorer för att nå delmålen i Agenda 2030, men samtidigt 
vara relevanta och tillgängliga för den lokala och regionala nivån (SCB, 2017). På så 
sätt kan de bli en drivkraft och ett stöd för prioriteringar av det lokala och regionala 
hållbarhetsarbetet. Indikatorerna behöver därför tas fram och formuleras i nära 
dialog med företrädare från kommuner, landsting och regioner.  
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SCB menar att utredningar behöver göras kring vilket stöd gällande statistik och 
data som behövs för lokal och regional nivå, hur detta stöd kan utformas och hur 
indikatorer kan tas fram för den lokala och regionala nivån som utgår från Agenda 
2030 De indikatorer om utvecklas behöver också ta hänsyn till redan existerande 
rapporteringssystem och databaser som kommuner och landsting redan använder.  

Tidigare erfarenheter har visat på att tillgång och tillförlighet vad gäller statistisk 
information för att kunna följa upp hållbarhetsinitiativ är en stor utmaning. Det 
finns en risk för detta även i arbetet med Globala målen och SCB menar att  
“[s]tatistik från undersökningar som bygger på små urval är ofta inte möjlig att 
redovisa på finare nivå än nationellt” och “[d[et kan också finnas sekretesskäl som 
gör att informationen inte kan redovisas på finare geografiska nivåer”, men att 
Sverige har bättre förutsättningar än många andra länder tack vare sin långa 
tradition av att använda registerdata (Statistiska Centralbyrån 2017) (ibid, s 48). 
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5 Några svenska kommuners och regioners 

erfarenheter och reflektioner kring lokal 

implementering av Globala målen 

I det här kapitlet exemplifieras kommuners erfarenheter och reflektioner kring 
arbetet med att implementera och integrera arbetet med Globala målen i sina 
organisationer. 

5.1  Processen att integrera Globala målen i regional och lokal 

kontext 
Det har gjorts flera undersökningar kring regioners och kommuners integrering 

av Globala målen. I den medlemsenkät som SKL gjorde 2017 svarade nästan hälften 
av kommunerna och landstingen de använder sig av Agenda 2030 som ett verktyg i 
arbetet med hållbar utveckling. Den frågan besvarades av 71 procent av 
kommunerna och 95 procent av landstingen. Enkätsvaren visade även att 24 
kommuner och 7 landsting hade styrelse- eller fullmäktigebeslut på att arbeta med 
Agenda 2030 fattats av styrelsen eller fullmäktige kommuner och 7 landsting 
(Regeringskansliet 2018). En annan enkätundersökning som Miljöbarometern 
gjorde i samarbete med Aktuell Hållbarhet visade att 60 kommuner har formulerat 
strategier för arbetet med Agenda 2030 och de globala målen (Aktuell Hållbarhet 
och Miljöbarometern 2017). Denna enkät hade en svarsfrekvens på 86%. Många av 
de kommuner som svarat att de har en strategi ligger i Skåne, Västra Götalands och 
Stockholms län. Om man ser till de tio största kommunerna har hälften angett att 
de har en strategi, medan hälften angett att de inte har det. Bland de 100 minsta 
kommunerna var det åtta kommuner som angett att de har en strategi för Agenda 
2030. Om man analyserar enkätsvaren utifrån SKL:s kommungruppsindelning kan 
man konstatera att det framförallt är kommuner i kommungrupperna A2 
(Pendlingskommun nära storstad) och B3 (större stad) som har antagit lokala 
strategier för arbetet med Globala målen. Dock är det värt att notera att underlaget 
från enkäten är begränsat och det är många mindre kommunerna som inte svarat 
på Aktuell Hållbarhets och Miljöbarometerns enkät. Vidare har det säkerligen hänt 
en hel del bland kommunerna sedan enkätundersökningen genomfördes, vilket 
betyder att siffrorna bör tas med en nypa salt.  

Bland de kommuner som intervjuats för den här studien nämnde 10 av 15 att de i 
någon form har tagit beslut eller viljeyttring om att integrera Agenda 2030 i sitt 
hållbarhetsarbete. En del har utvecklat egna Agenda 2030-strategier (fyra 
kommuner), medan andra har integrerat/håller på att gradvis integrera Agenda 
2030 i sina befintliga hållbarhetsprogram. I fyra kommuner var man, vid tiden för 
den här studien, mitt i processen att utveckla/revidera planer eller program för 
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hållbar utveckling och de intervjuade angav att dessa kommer att utgöra deras 
Agenda 2030-strategier.  

Ett par av de intervjuade för den här studien, både i kommuner och regioner, 
svarade att det inte fattats några beslut på att integrera Agenda 2030 och Globala 
målen än. En av dessa uppgav att det fanns en politisk vilja att det ska integreras 
medan tjänstepersoner. En annan nämnde att de kommunala tjänstepersonerna 
hade fått i uppdrag att utveckla långsiktiga kommunprogram med tydlig koppling 
till Agenda 2030 (ett arbete som beräknades vara klart 2021). En respondent 
uppgav att Agenda 2030 sågs som en organisatorisk fråga där kommunen har valt 
att arbeta med förankringsprocessen innan frågan skulle tas till beslut, vilket bland 
annat uppgavs innebära att utbilda förtroendevalda för att säkerställa att 
kommunen har rätt förutsättningar att integrera agendan. På regionnivå hänvisade 
flera av de intervjuade att frågan har varit uppe till diskussion och Agenda 2030 
inklusive Globala målen bör inkludera inom ramen för de regionala 
utvecklingsstrategiprocesserna (RUS). De regionala utvecklingsstrategiprocesserna 
uppgavs vara viktiga för integration av målen. I en av regionerna hade fullmäktige 
beslutat om att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram, där frågan Agenda 2030 
inkluderats. 

Flera respondenter uppger att deras organisationer har integrerat Agenda 2030 i 
sina styr-och ledningssystem eller översiktsplaner, hållbarhetspolicyer och 
hållbarhetsprogram och budgetprocesser. Att integrera målarbetet i 
budgetprocesserna betyder, i dessa fall, att Globala målen integrerats (eller planeras 
att integreras) i alla verksamheter då de ska utforma verksamhets- och budgetmål 
för arbetet med Globala målen. Detta planerar de sedan att följa upp och presentera 
i sina årsredovisningar. I en av de kommuner som svarat att de inte integrerat 
Agenda 2030 i sitt ledningssystem berättade den intervjuade att de ändå har börjat 
att redovisa kopplingarna till Agenda 2030 i budgeten. 

I en av kommunerna finns ett hållbarhetsprogram baserat på Agenda 2030 och 
Globala målen som utformats så att det samordnar hållbarhetsambitionerna i andra 
styrdokument. Respondenten i den här kommunen nämnde att när nya 
styrdokument utarbetas i kommunen ska hållbarhetsprogrammet beaktas så att de 
går i linje med dess ambitioner. I någon kommun som inte integrerat Agenda 2030 
än uppgav respondenten att det pågick ett projekt för att se över de kommunala 
styrdokumenten och även möjligheten att integrera agendans delmål i det 
övergripande ledningssystemet. 

Någon kommun uppgav att de har gjort en nulägesanalys av hur deras 
verksamhet ligger till i förhållande till Globala målen, något som resulterat i att ett 
antal mål lyfts fram som strategiska målsättningar i verksamhetsplanen och 
budgeten som sedan kopplats till ledningssystemet. En annan uppgav att när 
styrdokument revideras eller nyutvecklas anger dessa vilka globala mål som 
styrdokumentet berör och att befintliga mål har kartlagts gentemot Globala målen.   
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5.2  Organisering för lokal implementering av Globala målen 
Sex av de 15 intervjuade kommunerna uppgav att det var 

kommunledningskontoret har det strategiska ansvaret för implementeringen 
arbetet med Globala målen. I andra kommuner fanns det särskilda enheter för 
hållbarhet som hade en rad olika benämningar, varav Kansliet för hållbar 
utveckling, Livskvalitetteamet och Hållbarhetsgrupp är några exempel. En 
respondent i en kommun angav att det mesta av ansvaret för arbetet med Globala 
målen låg inom Översiktsplaneringsenheten och i två andra kommuner var det 
miljöstrategerna som hade fått samordningsansvaret. En av respondenterna uppgav 
att samordningsansvaret för Agenda 2030 och Globala målen lagts på utvecklings-
och näringslivskontoret. Ett par kommuner angav att de hade politiska 
utskott/beredningar för att stötta arbetet med Globala målen.  

Respondenten i en kommun sa att det inte fanns någon formell arbetsfördelning 
i Agenda 2030-arbetet. När det gäller organisering av arbetet med Globala målen i 
regionerna uppgav två att det fanns särskilda enheter eller arbetsgrupper för att 
jobba med implementeringen. I en av dessa fanns det även en stödjande funktion 
till verksamheterna i regionen. En annan region hade en politisk styrgrupp som 
stöttade arbetet. I en tredje region var det direktörerna som hade ansvar för att 
Globala målen implementeras inom sina respektive ansvarsområden.  

Eftersom FN poängterar vikten av samverkan för att uppnå målen i Agenda 
2030, ställde vi frågan till de intervjuade kommunerna och regionerna om vilka 
samhällsaktörer de samverkar med i sin strävan att bidra till Globala målen. I den 
här studien har vi dock inte fördjupat oss i de olika samverkansformerna, utan det 
kommer att studeras i vår kommande forskning. I den här studien har vi främst 
varit intresserade av hur de samverkar lokalt/regionalt och inte internationellt, men 
en av kommunerna lyfte ändå deras internationella samarbete och via sitt 
Brysselkontoret tagit initiativ till att skapa erfarenhetsutbyte mellan europeiska 
städer och en form för ”peer review” för metoder och genomförande.  

Fyra av kommunerna sa att de främst hade samarbetat utifrån sakfrågor, 
framförallt inom stadsplanering, klimatarbete och social hållbarhet. En del regioner 
och kommuner planerade att samverka med andra aktörer kring Globala målen i 
samband med uppdatering av befintligt eller utveckling av nytt hållbarhetsprogram. 
Flera beskrev även att de samverkade med det lokala näringslivet. Flera 
respondenter uppgav att de samverkat med civilsamhället. En av dessa -en 
kommun-sa att de organiserar en årlig temavecka om hållbar utveckling (och 
Agenda 2030) som det är gratis för kommuninvånarna att delta och där de också 
bjuds in att bidra till programmet. En annan kommun hade lanserat ”innovativa 
partnerskap” som ett led i deras Agenda 2030-strategi där olika samhällsaktörer 
kunde samverka genom en plattform. Det kunde exempelvis handla om 
rundabords-samtal mellan politiker och näringslivsföreträdare. Syftet är att 
konkretisera arbetet med Agenda 2030. En av kommunerna uppgav sa att de främst 
samarbetade med sina kommunala bolag. En region sa att de planerade att 
upparbeta samverkan med SWEDESD, som är en forskningsmiljö vid Uppsala 
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universitet, för att kunna få en löpande utvärdering av det regionala 
utvecklingsarbetet framförallt vad gäller Agenda 2030 En annan region sa att de 
inte har haft någon samverkan kopplad till målen. 

5.3  Extern kommunikation av Globala målen 
Fyra de intervjuade kommunerna sa att de hittills inte haft någon kommunikation 
med invånarna kring Agenda 2030 än. Två av dessa kommuner uppgav att de 
framförallt fokuserat på intern kommunikation för att förankra arbetet i 
organisationen först, även om viss kommunikation har skett med invånarna. 
Kommunerna har använt olika kanaler för sin externa kommunikation (se tabell 6). 

 

Tabell 6. Översikt över hur de studerade kommunerna har kommunicerat sitt 
arbete med Agenda 2030 och Globala målen. 

Kommunikationskanal (antal) 

Kommunens hemsida (4) 
Sociala medier (4) 
Kommuntidningen (2) 
Tryckt informationsbroschyr till hushåll (2) 
Pressmeddelanden/lokala medier (3) 
Hållbarhetsprogrammet finns tillgängligt tex på bibliotek (1) 
Informationsskyltar på fasaden på central mötesplats i 
kommunen (1) 
Luciatåg med Agenda 2030-tema (1) 

 
Vi har identifierat flera olika former av medborgardialog kring Globala målen i 

den. En av de intervjuade poängterade dock att dialoger är resurskrävande då det 
behövs personer med rätt kompetens och tillräckligt med tid för att skapa 
ömsesidiga samtal och ge återkoppling. I flera kommuner hade de tex. diskuterat 
Agenda 2030 och Globala målen med skolelever, haft föreläsningar för 
allmänheten. I en av kommunerna hade de utbildat samtalsledare som skulle 
intervjua ett stort antal personer kring några frågor som berör agendans ämnen. 
Målet med det angavs vara att täcka in så många perspektiv som möjligt och att 
resultatet från intervjuerna skulle lämnas över till kommunfullmäktige efter valet 
2018 så att de nya beslutsfattarna får ett underlag att jobba vidare med. En av de 
intervjuade beskrev även att de hade skrivit en bok om Globala målen anpassad för 
barn i tioårsåldern, för att sprida kunskap och medvetenhet om agendan och dess 
mål. De hade även ett planetskötarprogram för barn. En av kommunerna hade valt 
att inte kommunicera de Globala målen, utan istället de sex prioriteringsområden 
som regeringen beslutat om.  
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2.2 Upplevda möjligheter och hinder med regional och lokal 

implementering av Globala målen 

Flera av de intervjuade antydde att Agenda 2030 fungerar som ett ramverk för 
hållbarhetsarbetet, men på lite olika sätt. Några tyckte att Agenda 2030 och Globala 
målen har gett stöd, struktur och samordning av hållbarhetsarbetet och att det gett 
stöd till att arbeta utifrån från de lokala förutsättningarna och utforma lokalt 
anpassade och verksamhetsintegrerade mål. Flera respondenter reflekterar på 
liknande sätt, där den en sade; 

 
 
“Agenda 2030 har gjort att vi fått en röd tråd i hållbarhetsarbetet och 
hjälper till att se hur hållbarhetsfrågorna är integrerade och beroende av 
varandra.” (kommunrepresen 
 

..medan en annan sade; 
 
”Om detta blir kommunens styrning försäkrar vi oss om att 
hållbarhetsarbetet sker i alla våra verksamheter med vetskapen om att 
målen är odelbara och integrerade.” (kommunrepresentant) 

 
De intervjuade listade en lång rad med både för-och nackdelar som de 

upplevt/upplever med Agenda 2030-arbetet hittills Fördelarna är sammanfattade 
och visualiserade i fig 3 samt beskrivna nedan och nackdelar är sammanfattade och 
visualiserade i fig 4 samt beskrivna i texten. Figurerna är sammanfattningar av de 
kategorier med styrkor eller fördelar med Globala målen som nämnts oftast under 
intervjuerna. Bilderna ska därför ses som illustrerande exempel och är 
nödvändigtvis inte generaliserbara för alla svenska kommuner och regioner då de är 
baserade på ett fåtal intervjuer. 
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Figur 3. Översikt över de styrkor eller fördelar som de kommuner och regioner 
som ingått i studien nämnt i relation till implementeringen av Globala målen. 

Några sa att eftersom det är ett välförankrat ramverk på global och nationell nivå 
underlättar det arbetet lokalt, vilket en kommun uppgav ge det lokala arbetet ett 
sammanhang samt en trygghet i att olika aktörer världen över arbetar i en 
gemensam struktur med ett enhetligt tankesätt och gemensamt språk. Det, menade 
någon, gör hållbarhetsarbetet odiskutabelt och mindre politiskt. Flera nämnde att 
de tyckte att de fick ett tydligare helhetsperspektiv som gynnar tvärsektoriellt 
arbete, där alla tre hållbarhetsdimensioner vägs in, något som gör att man kan 
tänka i andra banor än tidigare. Många tyckte att hållbarhetsarbetet har blivit 
tydligare och att det har blivit lättare att se hur de olika hållbarhetsdimensionerna 
hänger ihop samt att synergier, behov och målkonflikter blir tydligare. Några sa att 
hållbarhetsarbetet har blivit lättare att kommunicera, att tillgång till informations-
och utbildningsmaterial är bra och att den grafiska utformningen är tilltalande, lätt 
att förstå och kommunicera. Några uttrycker att Globala målen underlättar för 
kommunens långsiktiga planering då kommunen att samlas i en vision som sträcker 
sig längre än en verksamhetsplan eller mandatperiod.  

De utmaningar som de intervjuade tog upp handlar framförallt om att göra 
målen relevanta i en lokal kontext och hur man ska bryta ner mål, delmål och 
indikatorer till regional och lokal nivå. En annan utmaning som någon reflekterade 
över är valet om man ska ta sig an alla 17 mål eller fokusera på några i taget? En 
annan utmaning som nämndes var att visa hur Agenda 2030 och Globala målen går 
ihop med kärnverksamheten – hur gör man tex. i vården?  
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Många av utmaningarna som man upplevde hänger ihop med nytänk kring 
organisering och struktur för att hantera målen. Någon belyste tex. utmaningen i att 
det arbetssätt som behövs för att arbeta med målen inte passar för traditionell 
kommunstruktur som snarare är stuprörsformad än tvärsektoriell och 
processorienterad. Andra exempel på målkonflikter finns illustrerade i figur 4, där 
de som nämnts oftast är illustrerade i större text än de som nämnts mindre 
frekvent. Även denna bild ska ses som ett illustrerande exempel och är inte heller 
representativ för svenska kommuner och regioner i allmänhet. 

 

Figur 4. Översikt över de utmaningar som de kommuner och regioner som ingått i 
studien nämnt i relation till implementeringen av Globala målen 

 
De utmaningar som nämnts flest gånger i intervjuerna (som ser störst ut i 

figuren) är relaterade till svårigheten att översätta Globala målen i en lokal kontext. 
Förutom att den traditionella kommunstrukturen inte upplevdes stödja ett 
tvärsektoriellt arbetssätt så nämnde flera utmaningar med att konkretisera målen 
och se kopplingen mellan målen och kommunens kärnverksamhet. Mätbarhet 
ansågs också vara en stor utmaning. 

Det rådde olika uppfattningar bland de intervjuade om huruvida man upplevde 
att man fick tillräckligt med stöd från den nationella nivån. Tre kommuner nämnde 
bristen på nationella nyckeltal. En av dessa sa dessutom att man väntade på att de 
nationella nyckeltalen ska lanseras eftersom man inte vill riskera att utveckla egna 
nyckeltal som blir fel i ett nationellt perspektiv. För att spinna vidare på det spåret 
tyckte en kommun att bristen på nationella riktlinjer kan vara ett problem för 
kommuners implementering av Globala målen medan en annan uttryckte 
motsatsen, dvs att man måste vara varandras draglok och att kommuner och 
regioner inte kan vänta på nationella nyckeltal innan man driver arbetet framåt. Ett 
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par kommuner tyckte att stödet från nationellt håll varit bra, framförallt från 
Agenda 2030-delegationen. Någon kommun uttryckte en önskan om att 
projektsamverkan och att det skulle finnas mer pengar att söka för egna projekt. En 
annan informant ansåg att det saknas tydlighet om hur Globala målen ska 
implementeras i redan befintligt arbete och att Globala målen konkurrerar med 
andra hållbarhetssatsningar.  

Några reflekterade över kommuners möjlighet att implementera Globala målen i 
mindre respektive större kommuner. De utmaningar som nämndes för små 
kommuner var tidsperspektivet – i en liten kommun jobbar många tjänstepersoner 
inom många områden samtidigt och det kan vara svårt att frigöra tid. Att rekrytera 
personer med rätt kompetens till en mindre kommun ansågs också som en 
utmaning. För en stor kommun kan storleken vara ett problem utifrån ett 
kommunikationsperspektiv och man har inte samma överblick som i en mindre 
kommun. 

När de intervjuade blev frågade vad som var viktigast för att hantera de 
utmaningar de identifierat när det gäller den regionala och lokala 
implementeringen av Globala målen fick vi många svar relaterade till 
organisatoriska aspekter som tydlig ledning och styrning medan en annan svarade 
upplevde att man gjort framsteg i arbetet genom att gå från att styra till att stödja, 
och lägger därför fokus på inspiration, utbildning och nätverk.  
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6. Avslutande reflektion 

Den här rapporten har gett en kort översikt av regional och lokal implementering 
av Globala målen. Det finns ett behov av fortsatta studier och observationer inom 
detta fält, och den här rapporten presenterar endast ett fåtal perspektiv utifrån 
kunskapsläget våren 2018, men det är ändå intressant att göra några reflektioner 
utifrån denna rapport. 

Resultaten från intervjuerna med representanterna från kommunerna och 
regionerna visar på vikten av att reflektera över de lärdomar man har sedan tidigare 
hållbarhetsarbete och bygga vidare på dessa för att undvika att uppfinna hjulet på 
nytt. Det finns mycket att lära, utifrån såväl positiva som mindre positiva 
erfarenheter. Vad görs redan som är bra och som kan utgöra grunden för fortsatt 
arbete? Vad har man misslyckats med i tidigare satsningar och vilka är lärdomarna 
från det? Detta är viktigt för vidareutveckling av hållbarhetsarbetet. Ett exempel på 
svårigheter som upplevts med tidigare globala initiativ är att hitta sätt att anpassa 
initiativet till den regionala/lokala nivån samt att utveckla systematiska och 
hanterbara metoder för uppföljning och utvärdering. Detta har varit utmaningar i 
såväl Agenda 21-arbetet som i arbetet med Milleniemålen. Att implementera 
Globala målen handlar inte om något helt nytt, utan det handlar om det som många 
redan gör, fast med (för en del) ett delvis nytt angreppsätt, i en ny ”kostym” och 
med tydligare fokus på att jobba än mer tvärsektoriellt såväl inom den 
kommunala/regionala organisationen som med andra externa aktörer.  

En annan utmaning för regioner och kommuner är att de har många policyer, 
riktlinjer och krav från olika nivåer (såväl internationellt, nationellt som regional 
och lokalt) som behöver integreras i deras hållbarhetsarbete och inte sällan uppstår 
konflikter mellan dessa policyer. Det kan försvåra inte bara utvecklingen av ett 
integrerat och sammanhållet hållbarhetsarbete utan även samverkan mellan olika 
aktörer i strävan för att uppfylla Globala målen. Ett sätt att möta denna utmaning är 
att ha en bred aktörssamverkan för Globala målen (något som FN betonar i Agenda 
2030). Samverkan är viktigt men kan också vara svårt. Olika organisationer har 
olika agendor, uppdrag och ambitioner. Men om det går att hitta en gemensam 
nämnare utifrån vilket samverkan kring hållbar utveckling kan baseras på skulle det 
kunna berika samverkande organisationernas verksamheter. 

Likt Agenda 21 och Milleniemålen baseras arbetet med Globala målen till stor 
del på frivillighet och att kommuner och regioner själva väljer om, hur och med vad 
man ska arbeta. Det finns ingen formell uppföljning eller krav på hur arbete med 
målen fortskrider. Det kan göra det svårt att sammanställa och följa upp arbetet på 
nationell nivå, samtidigt som det kan utgöra en grund för det regionala/lokala 
engagemanget och för lokalanpassade lösningar. Detta, tillsammans med tex. brist 
på resurser och kunskap kan göra att vissa kommuner, landsting och regioner kan 
ha svårt att genomföra Agenda 2030. Vidare menar flera av de intervjuade för den 
här studien att det är svårt att identifiera, mäta och följa upp det lokala arbetet med 
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Globala målen. De indikatorer som finns upplevs inte vara anpassade utifrån den 
lokala kontexten. Dock har det under de senaste åren utvecklats olika former av 
stöd för detta genom att tex integrera Globala målen i ledningssystem (SS 854000), 
hållbarhetsrapportering (GRI) och certifiering av stadsdelar (tex. Citylab). Vidare 
växer erfarenhetsbasen för regional och lokal implementering av Agenda 2030 och 
Globala målen, något som är viktigt för inspiration och diskussion kring hur de 
målen kan operationaliseras på regional och lokal nivå. 

Tidigare forskning kring implementering av Agenda 21 och tex. 
miljöledningssystem visar att det framförallt är de större kommunerna som har 
resurser att implementera den här typen av initiativ (Emilsson and Hjelm 2005). 
Om det går att generalisera till implementeringen av Globala målen är för tidigt att 
säga, men den enkätundersökning som Miljöbarometern och Aktuell Hållbarhet 
gjort indikerar att det i alla fall hittills framförallt är de större kommunerna som 
säger att de har strategier för Agenda 2030. I en mindre kommun har man ofta inte 
lika mycket resurser som i större, där tjänstepersoner har fler än ett ansvarsområde, 
jämfört med större kommuner som kanske kan ha tex. en hållbarhetsgrupp. Det kan 
leda till att det kan bli svårt att prioritera arbetet med Globala målen i mindre 
kommuner. Å andra sidan har mindre kommuner mindre organisationer, vilket 
leder till att det är lättare att ha en överblick och helhetssyn över hållbarhetsarbetet, 
vilket skulle kunna underlätta för implementeringen. 

Hur regioner och kommuner väljer att organisera sitt hållbarhetsarbete har 
också betydelse för hur väl det integreras i verksamheten. Samordningsfunktionen 
för arbetet med Globala målen i de kommuner och regioner som studerats för den 
här studien ligger på olika förvaltningar eller utskott (tex. 
översiktsplaneringsenheten, miljöförvaltningen etc.). Tidigare forskning visar att för 
att hållbarhetsarbetet ska få genomslag i organisationen är det ofta en fördel om det 
samordnas från en central position i kommunens organisation -
kommunledningskontoret eller liknande.  

Vi har identifierat en mängd utmaningar, både genom litteraturgenomgången 
och i de intervjuer vi gjort för den här studien, men vi ser också att det finns en 
tilltro till och en potential i att implementera Globala målen i regioner och 
kommuner. Genom att utgå från redan existerande hållbarhetsarbete, identifiera 
vad som redan görs och hur det kan stärkas upp genom en koppling till de globala 
målen så skulle det kunna underlätta dels att driva ett mer sammanhållet och 
systematiskt hållbarhetsarbete i organisationerna men även att samverka kring 
dessa frågor med andra aktörer. Tid är en viktig resurs i detta sammanhang och 
därför behöver det avsättas tid för att jobba med dessa frågor i organisationerna och 
man måste låta arbetet ta tid. 2030 är inte långt borta, men hållbarhetsarbetet i 
kommunerna och regionerna behöver ett längre perspektiv än så.  
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